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บทคัดยอ 
 

วิทยานพินธนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาเกี่ยวกับองคกรท่ีทําหนาท่ีในการกําหนด
เงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เนื่องจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใน
ระยะท่ีผานมามีปญหาเกี่ยวกบัความเสมอภาคและความเปนธรรมในการกําหนดเงินคาทดแทน
ใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินโดยหนวยงานภาครัฐ  

ผลการศึกษาโดยการศึกษาวจิัยจากเอกสาร ขอกฎหมาย และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา 
เกิดปญหาการกําหนดเงินคาทดแทนใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนท่ีไมเปนธรรมและความ
เสมอภาคระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกนัเองในการประเมินทุนทรัพย  กฎหมายการเวนคืนไมเปด
โอกาสใหผูถูกเวนคืน และผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจเวนคืนของรัฐ  
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาดผูท่ีมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  วิธีการกําหนดคาทดแทนการเวนคืนมิไดคํานึงถึงราคาตลาด  
และการจายเงนิคาทดแทนลาชา   

สําหรับแนวทางแกไขปญหาดังกลาว  จงึควรกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสินและอาจแตงต้ังมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ได  
ควรมีการจัดระบบงานท่ีสามารถทําใหการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายไดอยาง
คลองตัวและรวดเรว็ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและใชเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานมากข้ึน  
ในการพจิารณาอุทธรณนั้น ควรดําเนนิการโดยศาล  และเสนอใหมีการพิจารณาจดัต้ังองคกรในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน และกําหนดเงินคาทดแทนเปนการเฉพาะเพยีง
หนวยงานเดียว เพื่อใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรม  ท้ังนี ้  ตองมีการแกไขกฎหมายบางมาตรา  
ในสวนท่ีเกีย่วกับองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ใหยืน่ฟองตอศาลหากไมได
รับความเปนธรรม  
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Abstract 
This thesis aims to study problems relating to organizations that are responsible 

for determining compensation for expropriation of immovable property because previously there 
were problems of equality and fairness in determining compensation for the expropriation of real 
property to the entitled people by the government agencies in Thailand. 

From documentary or legal research and other relevant research, it is found that there are 
problems regarding unfair determination of compensation to the entitled people and inequality among 
government agencies in price appraisal. The Law of expropriation does not allow those who have 
property expropriated and those who have mutual interest to participate in exercising the state 
power of expropriation. The committee that determines the initial price and the appeal committee 
lack knowledge and competency in price appraisal of real property. The method of determining 
compensation for expropriation does not take into consideration market price. And the payment of 
compensations is late. 

For solutions of the said problems the criteria of the committee that determines the initial price 
and the appeal committee should be set forth. These criteria include professional with high capacity in 
asset appraisal appointed from the public or private sectors. There should be a systematic organization of 
flexible and concise work to fit the limited timeframe required by law, streamlining of operating 
procedures, and adopting advance technology in order to assist the operations. Appeal hearings should 
be operated by the court and the establishment of one exclusive organization to consider the provision of 
regulations and standards and determining compensation should be proposed to create standards and 
fairness. Some sections of the law regarding the composition of committee that determines the 
initial price should be amended and revised based on the fact that lawsuits can be taken into the 
court if there is any unfair treatment. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ความสําคัญของปญหา 

 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปมากตาม

กระแสโลกาภวิัฒน  โดยเฉพาะในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา  ไดมีการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
อยางมาก  สงผลกระทบอยางตอเน่ืองในการบริหารราชการ รวมท้ังการดําเนินชีวติของประชาชน
ชาวไทย  สําหรับการพัฒนาประเทศใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน จําเปนตองมีการวางแผนท่ีดี 
และมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายลวงหนา เพื่อใหทราบแนวทางท่ีจะตองดําเนินการตอไป
อยางมีทิศทาง บางคร้ังจะตองมีการบริหารจัดการเพื่อใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สามารถดําเนินไปสูสภาพอันพึงประสงคท่ีชัดเจนเปนอันหนึ่งอันเดยีวกันซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยของประชาชน  กลไกท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คือ ระบบ
ราชการ  เนื่องจาก ระบบราชการไทยมีความสําคัญมากตอความมั่นคงอยูรอดของบานเมือง 
ตลอดจนเปน 
เง่ือนไขหลักในการสรางความเจริญของประเทศ  แตระบบราชการไทยก็มีปญหาอีกมากมาย 
ท่ีเปนอุปสรรคตอตัวระบบราชการในการที่จะสนองตอบตอประชาชนผูรับบริการและ 
ในการพัฒนาประเทศ  ปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งของระบบราชการ คือ กฎหมาย กฎ 
และระเบียบตาง ๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน มีความลาสมัย  ไมเปนธรรม  ไมสามารถสนองตอบตอ 
ความพึงพอใจของประชาชน  รวมท้ังการที่ประชาชนไมสามารถเขาใจและเขาถึงกฎหมาย  การ
ขยายตัวอยางมากมาย ท้ังการขยายตัวในแนวต้ังและการขยายตัวในแนวนอน  มีการขยายตัว
ตามภาระหนาท่ีใหม  ตลอดจนการขยายตัวท่ีเปนการซํ้าซอนกับหนาที่ของสวนราชการท่ีมีอยูแลว  
หากระบบราชการซ่ึงเปนกลไกบริหารที่สําคัญของประเทศไมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การท่ีราชการยังคงยึดกฎหมายเดิมท่ีใชกันมานานหลายสิบปโดยมิไดคํานึงถึงสภาพการณของโลก
ปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ยอมทําใหประเทศดอยศักยภาพลง  ไมสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศในเวทีโลกยุคไรพรมแดนนีไ้ด  ดังนั้น ในระยะท่ีผานมาไดมีความ
พยายามในการปฏิรูประบบราชการมาโดยตลอด  ซ่ึงรัฐบาลทุกยคุทุกสมัยไดใหความสําคัญและ
สนใจท่ีจะดําเนินการอยางตอเน่ือง  การปฏิรูประบบราชการนับเปนภารกิจท่ีรัฐบาลตองดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน  เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสรางประสิทธิภาพโดยรวมของ
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การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนและมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศประการหน่ึง  แตกมี็ผลกระทบท่ีตามมา กลาวคือ  มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในการ
ใชทรัพยสินของประชาชน  เนื่องจากตามบทบัญญัติของกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 
ไดบัญญัติไววา “เม่ือรัฐมีความจําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย  เพื่อกจิการใด ๆ  อันจําเปน
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจาํเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ   หรือเพ่ือการผังเมือง   หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร   หรือการอุตสาหกรรม   
หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน  หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน  ใหดําเนินการเวนคืนตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย” 1  และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  ก็ไดใหความ 
คุมครองประชาชนเก่ียวกับเร่ืองนี้โดยบัญญัติไวใจความวา  “การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํา 
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมดวย” 2   
นอกจากน้ี  กฎหมายท่ีใชเปนหลักในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในปจจุบันคือ พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ซ่ึงไดมีการแกไข ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงจากเดิมในอดตี
หลายประการ  เพื่อใหสามารถสรางความเปนธรรมและความพอใจแกผูถูกเวนคืนยิ่งข้ึนกวาในอดตี   
อยางไรก็ตาม แมวากฎหมายดังกลาวจะสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมากข้ึนกวาในอดีต แตก็เปนเพียงระดับหนึ่งเทานัน้  ยังมีปญหาในทางปฏิบัติอ่ืน ๆ 
อีกหลายประการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาอันเนื่องมาจากองคกรท่ีกําหนดเงินคาทดแทนของ
หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 

ปจจุบัน  องคกรท่ีเกี่ยวของกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย มีมากมาย
หลายหนวยงาน  เชน  กรุงเทพมหานคร  การทางพิเศษแหงประเทศไทย  กรมทางหลวง  เปนตน  
และตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  กําหนดใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานนี้  
ซ่ึงหมายถึง เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีจะเวนคืนสามารถเสนอรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการคณะหนึง่ 
เพื่อทําหนาท่ีกาํหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและกําหนดจํานวนเงิน 
                                                           

1 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.2530  มาตรา  5 
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  มาตรา  49 
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อยางไรก็ตาม  ตามท่ีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  ไดกาํหนด 

ใหมีเจาหนาท่ีเวนคืนเพื่อประโยชนในการท่ีจะใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเวนคืนในแตละ
คราวนั้น  แตก็ยังมีปญหาวา “เจาหนาท่ี”  ซ่ึงทําหนาท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพยในแตละคราวนั้น  
จําเปนหรือไมท่ีจะตองเวนคืนมาเพื่อกิจการของตนเทานั้น  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวดูเสมือนวาเจาหนาท่ี
เวนคืนของแตละหนวยงานก็ทําหนาท่ีเวนคืนเพื่อกิจการของตนเทานั้น  หากพิจารณาในแงของ “รัฐ” 
แลว  การแบงแยกออกเปน  กระทรวง  ทบวง  กรม ฯลฯ  แมจะเปนนิตบุิคคลก็มิไดหมายความวาจะ
เปนอิสระแยกออกไปจากรัฐ  แตการแยกออกไปเปนหนวยงานตาง ๆ  ก็เพื่อประโยชนในการ
บริหารราชการแผนดินเทานัน้ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสาธารณะ  
อันเปนความรับผิดชอบของรัฐโดยตรง  สวนจะใหหนวยงานใดทําหนาท่ีเวนคืนก็เพ่ือความคลองตัว
ในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น  ดังนั้น รัฐจึงควรตระหนักถึงปญหานี้ และควรท่ีจะมี 

                                                           
3 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  มาตรา  9  วรรคสอง 
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ดังนั้น  หากรัฐยังไมมีการปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

กําหนดเงนิคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยองคกรกลางท่ีสามารถกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรม และประกอบดวยบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ตามหลักวิชาการเปนพิเศษเฉพาะทาง แตยงัคงปลอยใหองคกรท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีแตงต้ังจาก
หนวยงานท่ีเวนคืนเปนการเฉพาะกิจ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีตั้งข้ึนเปนการเฉพาะกิจ
ตามท่ีเปนอยูในปจจุบันเปนผูกําหนดเงินคาทดแทนใหแกประชาชนผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย
แลว ยอมไมอาจสรางมาตรฐานและความเปนธรรมใหแกประชาชนผูถูกเวนคืน  แตกลับจะสราง
ความไมพอใจใหแกประชาชน  อันเปนปญหาของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการของรัฐที่
อยูคูเปนแผนดินไทยตอไป 

 

2.  วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ 
 

1. เพื่อศึกษาถึงปญหาในเชิงโครงสรางขององคกรท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดคาทดแทน
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 

2.  เพื่อศึกษาปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

                                                           
4 ยืนหยัด  ใจสมุทร.  “หลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายในปจจุบัน”  วารสารกฎหมายธุรกิจ

บัณฑิต.  ปที่ 1,  ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน  2544. หนา 88. 
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3.  เพื่อศึกษาปญหาในเชิงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรของรัฐตาง ๆ  ในการทําหนาท่ี
เวนคืนอสังหาริมทรัพย 

4. เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับโครงสรางขององคกรท่ีทําหนาท่ีในการ
กําหนดคาทดแทนและอุปสรรคขอขัดของอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการดําเนินการ
ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

3  สมมติฐานของการทําวิทยานิพนธ 
 

การกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาคาทดแทนเบ้ืองตนตาม 
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  ของหนวยงานที่เวนคืนซ่ึงไดกําหนด
ข้ึนเองนั้น  การปฏิบัติของแตละหนวยงานไมสอดคลองตองกัน  ไมเปนไปในทางเดียวกัน  ขาด
มาตรฐานไมเสมอภาคกัน  ไมสามารถสรางความเปนธรรมใหแกผูถูกเวนคืนไดอยางเทาเทียมกัน  
หากมีการจัดต้ังเปนองคกรกลางที่ทําหนาท่ีกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนเปนการเฉพาะ  
เปนผูกําหนดคิดราคาประเมินท่ีดินกจ็ะทําใหเกดิมาตรฐานและความเปนธรรมใหแกผูถูกเวนคนื
อสังหาริมทรัพยดกีวาเดิม 
 

4.  ขอบเขตของการทําวิทยานิพนธ 
 

การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้  ผูเขียนกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเร่ืองโครงสรางของ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
กําหนดเงินคาทดแทน  เนื่องจากเปนสวนท่ีทําใหเกิดความสับสนและความไมเปนธรรมตอสิทธิของ
ประชาชนในการไดรับเงินคาทดแทนจากการเวนคืน 
 

5  วิธีดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
 

ทําการศึกษาวจิัยเอกสาร ( Documentary Research ) เชิงคุณภาพ  โดยทําการวิเคราะห 
ขอมูลจากเอกสารวิชาการ งานวิจยั และเอกสารทางดานกฎหมายท่ีเกีย่วของ  ไดแก 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
2. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

DPU



 

 

 
6

3. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
4. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 
5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
6. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
7. พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
8. พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2501 
9. พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
10. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
11. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
13. พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
14. พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
15. พระราชบัญญัติการปโตเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 
16. พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2496 
17. พระราชบัญญัติการทาอากาศแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 
18. พระราชบัญญัติจัดระบบการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 
19. ประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับท่ี 290  เร่ืองการจัดต้ังการทางพิเศษแหงประเทศไทย   

ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2515 
20. ศึกษาวจิัยเอกสารจากคําพิพากษาศาลฎีกา  บทความ  และส่ิงตีพิมพตาง ๆ 

 
 หลังจากนัน้ นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือหาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของกบัการ
ทําวิทยานิพนธ  และทําการศึกษาเจาะลึกในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับองคกรท่ีกําหนดเงินคาทดแทนใน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกรณีไป 
 

 6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.ทําใหทราบวาปญหาและอุปสรรคในเชิงโครงสรางขององคกรท่ีทําหนาท่ีในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

2.ทําใหทราบวาปญหาในเชิงกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรของรัฐในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 
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3. ทําใหทราบปญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
4.เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดจากองคกรของรัฐในการทําหนาท่ีเวนคืน

อสังหาริมทรัพยและกําหนดเงินคาทดแทน 
5. สามารถนาํแนวทางแกปญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและกําหนดคาทดแทนไป

ประยุกตใชในการแกปญหาการดําเนินการอ่ืนของรัฐท่ีมีลักษณะคลาย ๆ กันนี้ได 

DPU



บทที่  2 
แนวคิดและความเปนมาของการเวนคืนอสังหารมิทรัพย 

 
 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย มีความจําเปนและมีความสําคัญท้ังตอภาครัฐและประชาชน 
รวมท้ังตอการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย  เนื่องจาก  ภาครัฐจําเปนตองดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในประเทศ  ในดานของประชาชนก็อาจไดรับผลกระทบ
จากการตองสูญเสียสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีตนครอบครอง  ดังนั้น  ภาครัฐจําเปนตองดําเนินการ
ใหเกิดความสมดุลข้ึนใหได  โดยดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชเพื่อประโยชนสาธารณะ
และชดเชยคาทดแทนท่ีมีมาตรฐานและเปนธรรมใหแกประชาชนท่ีครอบครองอสังหาริมทรัพยเดิม
นั้นใหเปนที่พอใจของทุกฝาย   ผูเขียนจึงเสนอแนวคิด ความเปนมา และวิวัฒนาการของการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยท้ังในและตางประเทศตามลําดับ ดังนี้ 
 
 1. แนวคิดและความเปนมาท่ัวไปเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 

1.1 ยุคกอนท่ีจะมีการคุมครองสิทธิของมนุษยชน 
1.2 ยุคท่ีเร่ิมมีการคุมครองสิทธิของมนุษยชน 
1.3 ยุคเขาสูรัฐสมัยใหมหรือรัฐสวัสดิการ 
1.4 การใชอํานาจมหาชนหรืออํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใน

ตางประเทศ 
 2. แนวคิดและความเปนมาของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

2.1 ความหมายของของการเวนคืน 
2.2 ความเปนมาของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของไทย 
2.3 วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของไทย 
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1.  แนวคิดและความเปนมาทั่วไปเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 5 

 
1.1   ยุคกอนท่ีจะมีการคุมครองสิทธิของมนุษยชน    

 
ยุคท่ีมนุษยยังหาเล้ียงชีพดวยการลาสัตว หรือเก็บผลไมในปาอยู มนุษยยังไมรูเร่ือง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน จะถือวาที่ดินเปนของกลางไมมีใครหวงหามเปนของตนโดยเฉพาะ  ตอมาเมื่อถึง
สมัยท่ีมนุษยรูจักเล้ียงปศุสัตวโดยทองเท่ียวไปเร่ือยๆ ท่ีดินก็ยังไมมีเจาของโดยยังเปนของกลางอยู   
จนกระท่ังเม่ือมนุษยรูจักการเพาะปลูก จึงเกิดมีเจาของท่ีดินข้ึน ท้ังนี้ เพราะมนุษยจะตองครอบครอง
ที่ดินบริเวณใดบริเวณหนึ่งสําหรับการเพาะปลูกพืชพันธุไม  กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชนที่เริ่ม 
เกิดข้ึนนี้จะมีลักษณะตางกับกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก เพราะในสมัยนั้นท่ีดินมีอยู
มากแตคนยังมีนอย  ดังนั้น หากใครตองการท่ีจะเพาะปลูกหรือปลูกเรือนอยู ก็ตองไปหาท่ีในปา
แผวถางโคนสรางท่ีนั่นจึงจะเปนของตน  และถาเจาของอพยพออกจากท่ีหรือเลิกทําประโยชนแลว 
ท่ีนั้นก็จะกลับมาเปนของกลาง   ผูอ่ืนก็เขาทําตอไปได  ท้ังนี้เพราะในสมัยโบราณกรรมสิทธ์ิยังไม
แยกออกจากการคุมครอง  เจาของตองเปนผูท่ีครอบครองอยูหรือทําประโยชนในท่ีดินนั้น  จึงจะมี
สิทธิหวงหามท่ีดินนั้นได  ดังนั้น ท่ีดินจึงไมเปนทรัพยท่ีสําคัญของบุคคล  สวนทรัพยท่ีสําคัญของ
บุคคลคือ  ทาส  กรรมกร  ชาง  มา  โค  กระบือ  ส่ิงของเงินทองท่ีติดตัวไปกับผูเปนเจาของ 
 

ตอมาเม่ือการไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแยกออกจากการครอบครองแลว ท่ีดินจึงเร่ิม
เปนทรัพยสินท่ีมีคุณคาตางหากจากผลประโยชนท่ีทําไดจากที่ดิน แตสิทธิในท่ีดินก็ยังไมเหมือน
สิทธิในสังหาริมทรัพย  ท้ังนี้ เพราะสมัยนั้นเปนสมัยของการปกครองดินแดน  มีพระเจาแผนดิน
เปนเจาของอาณาเขต  ดังนั้น การที่เจาของท่ีดินจะหวงแหนท่ีดินยึดถือไวในอํานาจของตนก็จะเปน
ปรปกษตออํานาจของพระเจาแผนดิน ในประเทศท่ีพระเจาแผนดินมีอํานาจมาก พระองคก็พยายาม
ตัดทอนและจํากัดสิทธิของเจาของท่ีดินมิใหเปนอันตรายตออํานาจของพระองคได  ดังนั้นโดยสวน
ใหญแลวจึงตองบัญญัติขึ้นเปนกฎหมายเลยวา  ที่ดินทั้งหมดในประเทศเปนของพระเจาแผนดิน  
หาใชของราษฎรไม  ตัวอยางเชน  ประเทศจีนโบราณถือกันวา พระเจาแผนดินเปนเจาของท่ีดินใน
อาณาจักร โดยปรากฏในคัมภีรซีกิงของขงจื้อวา "ท่ีดินใตทองฟาเปนของผูเปนประมุขและบรรดาผู
อาศัยที่ดินเปนขาของประมุข"  ตามกฎหมายอิสลามถือกันวา  ท่ีดินเปนของอิหมาม ผูเปนประมุข

                                                           
5 สุวรรณ  มหัตเดชกุล. “การกําหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย”  วิทยานิพนธปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2535, หนา 5-13. 
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อยางไรก็ตาม ตอมาไดเกิดแนวความคิดในทางการเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองของ

ชาวตะวันตกในเร่ือง "สิทธิตามธรรมชาติ" ข้ึน  ซ่ึงแนวความคิดนี้มีสาระสําคัญวา มนุษยท้ังหลาย
เกิดมาเทาเทียมกัน  มนุษยมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมาแตกําเนิดจนกระท่ังถึงแกความตาย  สิทธิ 
ดังกลาวไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน และความเสมอภาค ซ่ึงเปนสิทธิท่ี
ไมสามารถโอนใหแกกันไดและใครจะลวงละเมิดมิได หากมีการลวงละเมิดก็อาจจะกอใหเกิด
อันตราย หรือกระทบกระเทือนเส่ือมเสียตอสภาพของความเปนมนุษยได 
 

โดยความมุงหมายท่ีแทจริงของนักปรัชญา หรือนักคิดในทางการเมืองท่ีเสนอความคิดใน
เร่ืองสิทธิตามธรรมชาติข้ึนมาก็เพ่ือจะจํากัดอํานาจของผูมีอํานาจปกครองรัฐ  โดยการอางถึงสิทธิตาม
ธรรมชาติวาเปนสิทธิท่ีมนุษยมีติดตัวมาแตกําเนิด และแนวความคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาตินี้เอง 
เปนตนกําเนิดหรือเปนท่ีมาของแนวความคิดท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของมนุษย 7   ดังนั้น การที่จะ 
ถือวาท่ีดินท้ังหมดในประเทศเปนของพระเจาแผนดิน  จึงเร่ิมไดรับการโตแยงจากแนวความคิดใน
เร่ืองสิทธิธรรมชาตินี้เอง  เพราะหนึ่งในบรรดาสิทธิท่ีเช่ือวามนุษยติดตัวมาแตกําเนิดก็คือสิทธิใน
ทรัพยสิน 
 

จากแนวความคิดในเร่ืองสิทธิตามธรรมชาตินี้  ไดแพรหลายไปในบรรดานักคิด 
นักการเมืองและประชาชนในประเทศตะวันตกทําใหเกิดการตอตานการใชอํานาจเกินขอบเขตของผู
มีอํานาจ 
ปกครองรัฐหรือกษัตริย  และเปนผลใหกษตัริยอังกฤษตองทรงประกาศใชกฎหมายท่ีมีช่ือวา  "The  
Great  Charter"  เม่ือป ค.ศ. 1215  เพื่อรับรองและใหหลักประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาว

                                                           
6 ภาสกร  ชุณหอุไร.  คําอธิบายกฎหมายท่ีดิน. กรุงเทพมหานคร :  แสวงสุทธิการพิมพ, 2532,  หนา 

19 – 22. 
7 วีระ  โลจายะ. "สิทธิเสรีภาพของประชาชน"   เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชนหนวยที่ 8 -15. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,  2526,  หนา  465. 
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1.2   ยุคท่ีเร่ิมมีการคุมครองสิทธิของมนุษยชน 

 
เม่ือประเทศอารยธรรมตะวันตก เร่ิมตื่นตัวกับแนวความคิดในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนซ่ึงก็ไดมีการยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพไวในกฎหมายหรือคําประกาศตางๆ  และในสวนท่ี
เกี่ยวของกับสิทธิในทรัพยสินของประชาชนก็ไดมีการกลาวถึง  ดังเชน ในกฎหมายรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในอังกฤษท่ีมีช่ือวา  "The  Great  Charter"  หรือ กฎบัติแมกนา  คารตา  
(Magna  Carta)  ซ่ึงประกาศใชเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน ค.ศ. 1215 มีสาระสําคัญโดยยอวา  "บุคคลใด
จะถูกจับคุมขัง ริบทรัพย  เนรเทศ  ประกาศวาเปนคนนอกกฎหมาย  หรือถูกลงโทษไมวาโดยวิธีการ
ใดหาไดไม  เวนแตจะไดรับการพิจารณาอันเท่ียงธรรมจากบุคคลช้ันเดียวกับเขาและตามกฎหมาย
บานเมือง" ซ่ึงจะเหน็ไดวาไดใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนชาวอังกฤษท่ีจะไม
ถูกริบทรัพย  เวนแตจะเปนไปตามกฎหมาย  สวนในคําประกาศอิสระภาพของสหรัฐอเมริกาเมื่อ
วันท่ี  4  กรกฎาคม  ค.ศ. 1776  ก็ไดรับรองถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนษุย  คือ  สิทธิในชีวติ  เสรีภาพ  
และสิทธิในการแสวงหาความสุข และไดยืนยันถึงอํานาจรัฐบาลท่ีตองมาจากปวงชน  ในคําประกาศ
สิทธิของมนุษยและของพลเมืองของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเกิดข้ึนหลังการปฏิวัติใหญของชาวฝร่ังเศส  
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789  ก็ไดมีการจัดต้ังสมัชชาแหงชาติข้ึนเพือ่ทําหนาท่ีเปนสภานิติบัญญัติ
และสภารางรัฐธรรมนูญ   แตตอมาเม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  ค.ศ. 1789  สมัชชาแหงชาติไดประกาศใช  
"คําประกาศสิทธิของมนุษยและพลเมือง"  ซ่ึงเปนการประกาศถึงสิทธิของมนุษยและของพลเมืองท่ี
มีอยูดวยกนัท้ังส้ิน 17 มาตรา  และในเร่ืองของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินกไ็ดกลาวไวในมาตรา 17  
ท่ีวา  "สิทธิในทรัพยสินยอมศักดิ์สิทธ์ิ  และไมอาจละเมิดได  บุคคลจะถูกตัดสิทธินีมิ้ได  เวนแตใน
กรณจีําเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะโดยชัดแจงซ่ึงตองใหไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย  และโดย
เง่ือนไขชดใชคาทดแทนกอนโดยยุติธรรม" 9   จากคําประกาศสิทธิมนุษยและพลเมืองของ
                                                           

8 วีระ  โลจายะ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา  482 –483. 
9 กุลพล  พลวัน.  "ปญหาการคุมครองสิทธิมุนษยชนโดยสหประชาชาติ"  วิทยานิพนธปริญญา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2516, หนา 41. 
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1.3   ยุคเขาสูรัฐสมัยใหมหรือรัฐสวัสดิการ 

 
ภารกิจและบทบาทของรัฐในแตละยุคแตละสมัยนั้นยอมแตกตางกันไป  ท้ังนี้แลวแต

สภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมในแตละยุควาเปนอยางไร  ในระหวางศตวรรษท่ี 18  
ความคิดวาดวยบทบาทภารกิจและบทบาทของรัฐท่ีไดรับการยอมรับ  คือ  ลัทธิเสรีนิยม  (Laissez-
faire)  ซ่ึงแนวความคิดน้ีตองการลดการควบคุมวิสาหกิจเอกชนโดยรัฐบาลใหนอยท่ีสุด  และเพิม่
เสรีภาพในอันท่ีจะประกอบการและเสรีภาพในการทําสัญญาใหมากท่ีสุด  รัฐจะไมเขาแทรกแซง
ทางอุตสาหกรรม ทางเศรษฐกิจและการคา  คงปลอยใหเอกชนจัดทําไปโดยเสรี บทบาทและภารกจิ
ของรัฐจะเขามามีสวนเกีย่วของก็แตเฉพาะในเร่ืองการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน  การปองกัน
ประเทศและการอํานวยความยุติธรรมใหแกปจเจกชนดวยการวนิิจฉัยช้ีขาดขอพิพาททางแพงและ
จัดเก็บภาษเีพยีงเทาท่ีจําเปนแกการใชจายเพื่อดําเนินภารกิจเหลานี ้เม่ือเวลาผานไปรัฐบาลท่ีมีภารกิจ
จํากัดเชนนี้ไดนําความทุกขยากอยางแสนสาหัสมาสูประชาชนเพราะเสรีภาพในการทําสัญญาน้ีเปน
เสรีภาพท่ีแทจริงเฉพาะคนจาํนวนนอย  และไมใชสําหรับคนสวนใหญ เพราะประชากรของสังคม
ซ่ึงมีอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีดกีวา   
 

 ตอมา เม่ือยุคของลัทธิเสรีนิยมส้ินสุดลง  ประชาชนไดหันหนาเขาไปพึ่งพิงรัฐอีกคร้ัง 
โดยไดมีการเรียกรองใหรัฐเอาใจใสกับการปรับปรุงสภาพการดํารงชีวติของคนยากจนใหดีข้ึน  
และขอเรียกรองนี้เองที่สนับสนุนใหรัฐเขาไปแทรกแซงกิจการของเอกชน  และแนวคิดวาดวย 
รัฐสวัสดิการจึงเกิดข้ึน  ปจจุบันรัฐไดกลายเปนเคร่ืองมือในอันท่ีจะสงเสริมสวัสดิภาพของสังคม
และเศรษฐกิจของประชาชน  รัฐสมัยใหมพยายามท่ีจะสงเสริมความยตุิธรรมทางสังคมและยอมรับ
บทบาทเปนผูกระทําการ  ดวยเหตุนีก้ิจกรรมของรัฐจึงขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง  ดังจะเหน็ได
วารัฐดําเนินภารกิจตางๆ  ซ่ึงเม่ือกอนนี้ปลอยใหเอกชนเปนผูจัดทํา รัฐบาลในปจจุบันจะเขาไป 

                                                           
10 วิษณุ  เครืองาม.  "สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ"  รัฐสภาสาร.  มกราคม 2533, หนา 4. 
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อยางไรก็ดี การท่ีรัฐสมัยใหมกาวเขาสูการเพ่ิมพูนอํานาจใหแกรัฐเปนเงาตามตัว  ฝาย

บริหารซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีดําเนินภารกิจเหลานี้จึงจําตองมีเคร่ืองมือบริหารงานอันมหาศาล และ 
รัฐสภาจําเปนตองใหอํานาจแกเจาหนาท่ีฝายปกครองมากยิ่งข้ึน เพื่อใหสามารถดําเนินงานจัดบริการ
สาธารณะตางๆ  ใหบรรลุจุดมุงหมายของรัฐสวัสดิการ 
 

รัฐสมัยใหมหรือรัฐสวัสดิการ ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินภารกิจตางๆ  มากมายหลายรูปแบบนั้น 
ความสัมพันธระหวางฝายปกครองและราษฎรยอมมีความสนิทแนบแนนและสลับซับซอนข้ึน  การ
ดําเนินชีวิตประจําวันของราษฎรเกี่ยวของกับฝายปกครองไมทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ  ดังนั้น โอกาส
ท่ีสิทธิเสรีภาพของราษฎรจะถูกกระทบกระเทือนจากการกระทําของฝายปกครองจึงมีอยูในทุกขณะ
เพราะฝ ายบริหารจะตองมี อํานาจ เพียงพอในอันท่ีจะดํ า เนินภารกิจของตนไดอย าง มี 
ประสิทธิภาพ  
 

แมรัฐสมัยใหมจะเขาแทรกแซงกิจการของเอกชนได  แตแนวความคิดในเร่ืองของการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ยังคงปรากฏควบคูกันอยู  ความคิดในเร่ืองของการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนเร่ืองภายในรัฐใดรัฐหนึง่โดยเฉพาะ  และตอมาไดเร่ิมเปล่ียนแปลง
เปนการรวมมือระหวางประเทศ  เพื่อหาทางคุมครองใหดข้ึีน  จนกระท่ังเม่ือวันท่ี  15  เมษายน  ค.ศ. 
1947  ไดมีการประชุมใหญสหประชาชาติท่ีซานฟรานซิสโกและลงมติรับรองกฎบัตร
สหประชาชาติ   
ถอยคําในกฎบัตรสหประชาชาติไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามของรางท่ีจะจัดใหมีการราง
เอกสารระหวางประเทศเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคล  (International  bill  of  right)  และในท่ีสุดเม่ือ
วันท่ี  10  ธันวาคม  ค.ศ. 1948  องคการสหประชาชาคิกไ็ดประกาศรับรองสิทธิและเสรีภาพข้ันมูลฐาน
ของมนุษยไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)    
และสิทธิหนึ่งท่ีไดมีการกลาวไวในปฏิญญาฉบับนี ้ ก็คือสิทธิในทรัพยสิน โดยบัญญัติไวในมาตรา 17 
วา  (1) บุคคลมีสิทธิท้ังในฐานะลําพังตนเองตลอดจนการรวมกับผูอ่ืนในการเปนเจาของทรัพยสิน  
(2) การยึดเอาทรัพยสินของบุคคลใดไปเสียโดยพลการจะกระทํามิได 
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อยางไรก็ตามถึงแมสิทธิในทรัพยสินของประชาชนจะไดรับการยืนยันจากนานาชาติดัง

ปรากฎอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  แตในขณะเดียวกันฝายบริหารก็มีภารกิจท่ีจะตอง
จัดทําบริการสาธารณะ  และจําเปนท่ีจะตองพัฒนาประเทศท้ังในดานอุตสาหกรรม การคมนาคม 
ตลอดจนการจัดใหมีการสาธารณูปโภคตางๆ  เพื่อประโยชนสวนรวม  ในการดําเนินการของฝาย
บริหารนี้จึงอาจมีการกระทบกระท่ังถึงสิทธิในทรัพยสินของประชาชนได  ตัวอยางเชน  ฝายบริหาร
ตองการท่ีจะสรางเสนทางคมนาคมสายใหมข้ึนมา  ฝายบริหารก็จําเปนตองตรากฎหมายข้ึนมาใหม
เพื่อกําหนดการใชประโยชนของท่ีดินบริเวณนั้นในขณะเดียวกันถาเสนทางคมนาคมสายใหมนี้
จะตองตัดผานท่ีดินของเอกชน ก็จําเปนท่ีฝายบริหารจะตองตรากฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยข้ึนมาใชบังคับ  ซ่ึงลักษณะของการออกกฎขอบังคับเหลานี้เองท่ีมีลักษณะเปนการ
ใชอํานาจมหาชน 
 

1.4  การใชอํานาจมหาชนหรืออํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ  
 

การใชอํานาจมหาชนหรืออํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชนมาใช
เพื่อสาธารณะประโยชนนี้  เปนอํานาจที่ประเทศตางๆ ไดยอมรับกันมาชานาน  ดังจะเห็นไดจาก 
รัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ  จะยอมรับถึงการใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  
แตในขณะเดียวกันก็ไดยอมรับถึงอํานาจรัฐท่ีจะเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชนมาใชเพ่ือ
สาธารณะประโยชน  แสดงใหเห็นวา สิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิไมเด็ดขาดเหมือนกับสมัยเดิม  เชน 

 
รัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 1961)  

มาตรา 14 
 

1) สิทธิในทรัพยและสิทธิในการรับมรดกยอมไดรับความคุมครอง สภาพและขอบเขต
ของสิทธิใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

2)  การมีทรัพยสินยอมมีหนาท่ีดวย  การใชทรัพยสินจะกระทําในลักษณะเพื่อสวนรวม 
3) การเวนคืนจะกระทําไดแตเพื่อสวนรวม การเวนคืนจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายให

อํานาจกระทําได  หรืออาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ซ่ึงบัญญัติถึงลักษณะและขอบเขต
คาชดเชยดวย  การกําหนดคาชดเชยนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะและผลประโยชนของ 
ผูเสียหาย  ในกรณีท่ีไมอาจตกลงกันไดในเร่ืองคาชดเชย  ใหฟองรองตอศาลยุติธรรมได  
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มาตรา 15 เพื่อประโยชนรวมกันของสังคม  การโอนที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ปจจัยในการผลิตของเอกชนมาเปนของรัฐ  หรือในลักษณะอ่ืนท่ีเปนเศรษฐกิจท่ีรัฐควบคุมจะ
กระทําไดก็แตโดยบัญญัติแหงกฎหมายท่ีบัญญัติถึงประเภท  และขอบเขตของคาทําขวัญไว  สําหรับ
คาทําขวัญนั้นใหนําบทบัญญัติมาตรา  14  วรรคสาม  ประโยคท่ีสามและส่ี  มาใชโดยอนุโลม 
 

รัฐธรรมนูญอิหราน  (ฉบับแกไขเพิ่มเติม  ค.ศ.  1925  และ  1957)   มาตรา  15  การยึด
ทรัพยสินของบุคคลจะกระทํามิได  ยกเวนแตกฎหมายทางศาสนาใหกระทําได  ซ่ึงตองมีการกําหนด
ราคาท่ีเปนธรรมของทรัพยสินนั้นและมีการชดเชยท่ีเปนธรรม 
 

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี  (ฉบับ  ค.ศ.  1972)  มาตรา  20    
1)  สิทธิในทรัพยสินของบุคคลไดรับความคุมครอง  สภาพของสิทธิและขอจํากัดสิทธิ

ใหกําหนดไวในกฎหมาย 
2)    การใชสิทธิในทรัพยสิน  จะตองไมขัดตอสวัสดิภาพของประชาชน 
3)   ในกรณีท่ีมีการยึด  ใช  หรือจํากัดทรัพยสินของเอกชนเพ่ือสาธารณะประโยชน  จํานวน

คาชดเชยและวิธีการชดเชยใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี  (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1961)   
มาตรา 36  บุคคลมีสิทธิท่ีจะมีทรัพยสินและมรดก  การจํากัดสิทธิเหลานี้จะกระทําไดก็

แตโดยกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม   
                   การใชสิทธิในทรัพยสินจะตองไมขัดตอสวัสดิภาพสาธารณะ 

 
มาตรา 38 หากมีความจําเปนเพื่อสาธารณะประโยชน  รัฐและองคกรของรัฐมีอํานาจ

ภายใตหลักการและวิ ธีการที่กําหนดไวในกฎหมายเพื่อการนี้   ทําการยึดทรัพยสินท่ีเปน
สังหาริมทรัพย  ทรัพยท่ีเปนของเอกชนท้ังหมดหรือบางสวนได  หรือเวนคืนอสังหาริมทรัพยได
โดยจายคาชดเชยท่ีเปนธรรมเปนเงินสดใหแกเจาของเสียกอน 
 

ระเบียบการจายคาชดเชยท่ีเปนธรรมของท่ีดินท่ีมีการยึด  เพื่อใหชาวนามีท่ีดินเปนของ
ตนเองได  เพื่อโอนปาเปนของชาติ  เพื่อปลูกปา  และเพ่ือใหมีการจายคาชดเชยเปนงวดๆ  
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สําหรับคาท่ีดินท่ีมีการยึดเปนของรัฐท่ีชาวนาทํานาไดอยูแลว  จํานวนท่ีดินท่ีจําเปนตอ

การครองชีพของชาวนาใหกําหนดไวในกฎหมายและคาของท่ีดินยึดเอามาจากชาวนานั้นจะตองจาย
เปนเงินสดในทุกกรณี 
 

รัฐธรรมนูญสหรัฐเม็กซิโก  (ประกาศใชเม่ือป  ค.ศ.1917)  มาตรา  27  กรรมสิทธ์ิใน 
ท่ีดินและน้ําท่ีอยูในเขตแดนของรัฐ เปนของรัฐซ่ึงมีอํานาจโอนกรรมสิทธ์ิใหแกเอกชนไดโดยมี
สภาพกลายเปนทรัพยสินของเอกชน จะยึดทรัพยสินของเอกชนไมได  ยกเวนเพื่อสาธารณูปโภค
และมีการเสียคาทดแทนเพื่อเปนธรรม 
 

ประเทศชาติมีสิทธิท่ีจะจํากัดการใชสิทธิในทรัพยสินของเอกชนเพ่ือประโยชน
สวนรวมได  รวมท้ังการกําหนดการควบคุม  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อคุมครอง
และจัดใหมีการแจกจายทรัพยสินสวนรวมของรัฐดวยความเปนธรรม  เพื่อวัตถุประสงคนี้ใหจัดแบง
ท่ีดินผืนใหญเปนแปลงเล็กได  และพัฒนาที่ดินแปลงเล็กท่ีใชประโยชนอยูแลว  จัดต้ังชุมชน
เกษตรกรรมท่ีมีน้ํ าและท่ีดินพรอมเพรียงและสงเสริมการเกษตรและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  และคุมครองทรัพยากรธรรมชาติมิใหถูกใชประโยชนท่ีเปนภัยตอสังคมทองท่ีท่ี
มีประชาชนมากมาย  แตไมมีท่ีดินและน้ําเพียงพอกับความตองการของประชาชน  ยอมมีสิทธิไดรับ
ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก รั ฐ   ซ่ึ ง อ า จ เ อ า 
ท่ีดินผืนใหญใกลเคียงมาจัดแบงใหได  แตสิทธิในท่ีดินแปลงเล็กท่ีใชประโยชนอยูแลว  ยอมไดรับ
ความคุมครองตลอดเวลา  

 
รัฐธรรมนูญเบลเยี่ยม  มาตรา 11 ทรัพยสินของบุคคลจะถูกยึดไมได  เวนแตเพื่อ

สาธารณะประโยชนเฉพาะกรณีและตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  และจะตองใหคาชดเชยท่ี
เปนธรรมแกเจาของดวย 
 

รัฐธรรมนูญอิรัก  (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 19  เมษายน  ค.ศ. 1964  แกไขเพ่ิมเติมเมื่อวนัท่ี  
14  ธันวาคม  ค.ศ. 1964   และวันท่ี  18  กันยายน  ค.ศ. 1965)   มาตรา  12  ทรัพยสินของบุคคลไดรับ
การคุมครอง กฎหมายจะไดกําหนดหนาท่ีทางสังคมของทรัพยสินสวนบุคคล  การโอนทรัพยสิน
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รัฐธรรมนูญเนปาล  (ประกาศใชเม่ือป  ค.ศ.  1962)    มาตรา  15  สิทธิในทรัพยสิน  บุคคล

ไมตองเสียสิทธิในทรัพยสิน  เวนไวแตโดยกฎหมาย 
  

รัฐธรรมนูญมอนาโค  (ประกาศใชเม่ือวันท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 1911 และแกไขเพิ่มเติม)    
มาตรา 9  สิทธิในทรัพยสินจะละเมิดมิได  การยึดทรัพยสินของบุคคลจะกระทํามิได  เวนไวแตเพื่อ
สาธารณประโยชน  เฉพาะกรณีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  และตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
เทานั้น  และใหคาทดแทนท่ีเปนธรรมและมีการจายคาทดแทนนั้นกอนการเขายึดทรัพยสินนั้น 11 

 
จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  สิทธิในทรัพยสินของประชาชนเปนสิทธิท่ีไมเด็ดขาด

แลว  แมวาประเทศตางๆ ไดยอมรับถึงสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  แตในขณะเดียวกันกไ็ด
บัญญัติถึงอํานาจรัฐในการท่ีจะเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชเพื่อสาธารณะประโยชน ส่ิงสําคัญคือ 
จะตองใหคาชดเชยท่ีเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนดวย 
 

2.  แนวคิดและความเปนมาของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
 

2.1   ความหมายของการเวนคืน  
 

คําวา “เวนคืน” โดยรากศัพทแลว มิไดมีความหมายดังท่ีเขาใจกันอยูในปจจุบัน  ซ่ึง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายวา คือ “การท่ีรัฐบังคับเวนคืนกรรมสิทธ์ิท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนของเอกชน คืนมาเปนของรัฐตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ” เพราะคําวา 
“เวนคืน” นั้น แทจริงแลว คือการท่ีราษฎรโอนสิทธิในท่ีดินคืนใหแกรัฐโดยความสมัครใจ ดังท่ี
ปรากฏในประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 5 ความวา “ผูใดมีความประสงคเวนคืนสิทธิในท่ีดินใหแก
รัฐ ใหยื่นคําขอเวนคืนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 71”  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

                                                           
11 สวัสด์ิ  ศรลัมภ และสุรศักด์ิ  มณีศร.  “รัฐธรรมนญูประเทศประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญประเทศ

สังคมนิยม”   เอกสารประกอบคําบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ  คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 1. 
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2.2   ความเปนมาของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 

 
จากแนวคิดท่ีวา ท่ีดินท่ัวทุกแวนแควนเปนของพระมหากษัตริยแตเพียงผูเดียวและ 

พระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชานุญาตใหไพรฟาประชาราษฎรเขาครอบครองทําประโยชนใน
ท่ีดินไดโดยเสียคาตอบแทนในรูปภาษีคืนใหแผนดินนัน้ เปนแนวความคิดท่ีอยูคูสังคมไทยมาต้ังแต
สมัยโบราณ เนื่องจากตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาติเช้ือไทยนั้น พระมหากษัตริยหรือ
ผูเปนประมุขคือเจาของท่ีดิน ซ่ึงไดมาจากการชนะสงครามการรบตางๆ และต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนตนก็ไดมีการกําหนดหลักการสําคัญโดยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ไดทรงพระราชบัญญัติยืนยนั
วาท่ีดินท้ังส้ินในราชอาณาจักรเปนของพระองค  และพระเจาแผนดินผูสืบราชสมบัติตอมาตลอด
สมัยกรุงศรีอยธุยาก็ทรงยึดม่ันตามหลักการนี้ 12   ท้ังนี้  เพื่อประโยชนในการที่จะใชอํานาจทางการ
ปกครองในการท่ีจะเรียกเอาภาษีอากรท่ีดนิ หรือจะขับไลราษฎรผูยึดถือท่ีดินออกไป 

 
หลักการสําคัญประการตอมา ท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการท่ีพระมหากษัตริยเปนเจาของ

ท่ีดินทั้งหมดในราชอาณาเขตก็คือ  การหามราษฎรซ้ือขายท่ีดิน  เนื่องจากราษฎรผูครอบครองท่ีดิน มิใช
เจาของท่ีดินท่ีแทจริง  จึงไมมีอํานาจที่จะขาย จําหนาย หรือโอนได  หลักการนี้กอใหเกิดผลประการ
สําคัญคือ เปนการกันมิใหราษฎรหวงกันท่ีดินอันรกรางวางเปลาไว แตใหท่ีดนินี้ตกอยูภายใตอํานาจ
ของพระมหากษัตริยเพื่อจะจัดใหแกผูซ่ึงจะใชท่ีดนิดังกลาวใหเกิดประโยชนไดเสมอ 
 

                                                           
12 ร.แลงกาต. ประวัติศาสตรกฎหมายไทยเลม 2 คําสอนชั้นปริญญาโท พ.ศ. 2483.  กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2526, หนา 311. 
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นอกจากน้ี ยังมีหลักการสําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ การขาดสิทธิในท่ีดินไดงาย ท้ังนี้ 
ตามกฎหมายประเพณีโบราณของท่ัวโลกลวนกําหนดวา สิทธิในท่ีดนิยอมผูกพันอยูกับการปกครอง 
เม่ือเจาของเลิกทําหรือออกจากท่ีดินแลว ไมมีสิทธิอันใดเหลืออยูกับท่ีนั้น คนอ่ืนจึงมีอํานาจเขาไป
ในท่ีดินและทําประโยชนตอไปได  ซ่ึงหลักการนี้เปนหลักการสําคัญของระบบที่ดินของประเทศไทย
ตลอดมา 13 

 
จากหลักการดงักลาวขางตนทําใหรัฐ (พระมหากษัตริย) มีอํานาจขับไลและเขาครอบครอง

ท่ีดินซ่ึงราษฎรใชประโยชนอยูไดตลอดเวลาโดยราษฎรไมมีสิทธิตอตานหรือขัดขืนไดแตอยางใด  
และรัฐไมมีหนาท่ีตองจายคาชดเชย หรือคาทําขวญัใหแกราษฎรท่ีสูญเสียท่ีดนิของตนไป หากจะมี
การใหคาทําขวัญก็เปนพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระมหากษัตริยไดทรงพระมหากรุณาพระราชทาน
ใหแกราษฎร  โดยมีหลักฐานปรากฏวา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาผูถือที่ดนิเคยไดรับคาท่ีดินโดยไมตองถูก
ขับไลเปลา ๆ เสมอไป  ท้ังนี้ ก็เพราะเปนความยุติธรรมท่ีผูทําท่ีดินควรรับคาชดเชยเน่ืองจากทุน
รอนและแรงงานของตนท่ีทําใหท่ีดนิมีราคามากข้ึน และสําหรับตนผลไมท่ีไดปลูกไว กับท้ังสมควร
ท่ีจะ 
ไดรับคาเสียหายในการร้ือถอนเรือนดวย  แตสวนราคาสําหรับเนื้อท่ีนั่นเอง ไมนาจะนํามาพิจารณา
เพื่อกําหนดคาเสียหายได เพราะยังมีท่ีวางเปลาอยูมาก  ผูถูกขับไลจึงอาจไดท่ีแปลงใหมสะดวก  
โดยมิตองเสียเงิน 

 
2.2.1   สมัยกรุงศรีอยุธยา 

  
การเวนคืนในสมัยกรุงศรีอยธุยานั้น หมายถึง การท่ีราษฎรคืนที่ดินท่ีตนไมประสงคจะ

ทําประโยชนตอไปใหแกรัฐเพื่อใหรัฐจดัสรรท่ีดินดังกลาวใหแกผูอ่ืนเขาใชทําประโยชนตอไป และ
หมายถึงการท่ีรัฐเรียกคืนที่ดินจากราษฎรโดยรัฐมีอํานาจขับไลราษฎรออกจากท่ีดินดังกลาว   ซ่ึง
ในกรณีหลังนี้   นักประวัติศาสตรกฎหมายไทย (ร.แลงกาต)   ไดใหขอสังเกตไววา   การเวนคืนใน
ตอนตนสมัยกรุงศรีอยุธยาในความหมายของการท่ีพระมหากษัตริยใชอํานาจเรียกท่ีดนิกลับคืนมา
นั้น มีวัตถุประสงคกวางกวาการเวนคืนในความหมายของการบังคับซ้ือดังท่ีปรากฎในปจจุบัน ท้ังนี้ 
เนื่องจากพระมหากษตัริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนจะตองทรงพระราชอุตสาหะปองกันมิใหเกดิ
                                                           

13 บุญธรรม วิเศษลา. “ปญหาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย : ศึกษาเฉพาะกรณีกระบวนการบังคับซื้อขาย 
ตามมาตรา 10  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร 
มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539, หนา 12. 
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2.2.2  สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

 
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ความเครงครัดของหลักกฎหมายท่ีวาพระมหากษัตริย

เปนเจาของท่ีดินท้ังส้ินแตผูเดียว เร่ิมไดรับการผอนปรนลงต้ังแตสมัยของรัชกาลท่ีสาม กลาวคือ 
เม่ือพระองคไดทรงอางหลักกฎหมายนี้ไปยึดหรือเวนคืนท่ีดินของราษฎรหรือเอกชนมาใชในการ
สรางวดั  พระองคก็มักพระราชทานที่ดนิแปลงอ่ืนใหกับเอกชนหรือราษฎรเปนการแลกเปล่ียน  มิได
เอาท่ีดินของราษฎรหรือเอกชนมาเปลา ๆ เหมือนอยางในอดีต  เชน  ในการสรางวัดมุณีนายก  
สมเด็จพระนั่งเกลาฯ  พระราชทานท่ีดินใหแกเจาของท่ีดนิซ่ึงถูกเวนคืนทุกราย 14 

 

2.2.3. สมัยรัชกาลท่ีหา  (วางหลักเกณฑในการเวนคืนเพือ่สรางทางรถไฟ) 
 

ในสมัยรัชกาลท่ีหา พระองคไดทรงวางหลักเกณฑในการเวนคืนเพื่อสรางทางรถไฟไว
วา จะตองยดึปฏิบัติตามประกาศกรมโยธาธิการ ลงวันท่ี 13 มกราคม ร.ศ. 110 (พ.ศ.2435) ซ่ึงการ
เวนคืนตามประกาศนี้  จะตองมีการจายเงินสําหรับคาร้ือถอนและคาท่ีดินสําหรับเอกชนผูเปนเจาของ
ดวย 15  ประกาศกรมโยธาธิการดังกลาวจึงเปนกฎหมายฉบับแรกท่ีมีการกําหนดใหตองจายคา

                                                           
14 ร.แลงกาต. เร่ืองเดียวกัน, หนา 368. 
15 ประกาศกรมโยธาธิการฯ ขอ 2 ขาหลวงผูตรวจจัดที่แผนดิน กับเอนยิเนียตรวจทางรถไฟหลวง ฤา 

ผูแทนเอนยิเนียน้ัน  จะพรอมกันเปนผูไปกําหนดจัดที่แผนดินที่ตองมีหนาที่ที่จะตองเปนผูจัดการทั้งปวงใหตกลง
กับเจาของท่ีดินแลกกับเจาพนักงานผูรักษาทองที่น้ัน  แตฝายการท่ีจะตองใชเอนยิเนีย  ถาเอนยิเนียผูที่ไดรับตําแหนง
หนาที่อยูน้ัน จะตองทําการน้ันๆ ใหสําเร็จไปแลวและขาหลวงกับเอนยิเนียทั้งสองฝาย จะตองพรอมกันจดหมาย
ความเห็นในสวนของราคา คาถายที่ ซึ่งเปนราคาสมควรจะใชทดแทนใหแกเจาของท่ีน้ัน 
ขอ 4  ธรรมเนียมที่จะตองรักษาในการที่จัดเอาทีแ่ผนดินน้ันมีตอไปดังน้ี คือ เมือ่ไดตรวจสอบสวนที่แผนดินเสร็จ
แลว   ใหปฤกษาพูดจากับเจาของที่เสียใหเสร็จ แลวใหเจาพนักงานทั้งสองกําหนดราคาคาที่ซึ่งเปนราคา  ควร
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ม
ทานั้น 

                                                                                                                                                                     

 
ตอมาเม่ือมีการตัดถนนราชดําเนินและถนนเทวยีุรยาตรใน พ.ศ. 2442 ก็ไดทรงดําริวา 

การปฏิบัติแตกอนท่ีส่ังใหบรรดาประชาชนท่ีอยูในเขตท่ีจะถูกตัดถอนร้ือถอนโรงเรือนของตนไป
ภายในกําหนดเวลาโดยไมไดรับคาชดเชยเลยน้ันไมไดเปนธรรมเนียมอันดี และไมความชอบธรรม
เพราะทําใหเจาของท่ีบางรายไดประโยชนบางรายเสียประโยชน จึงเปล่ียนแปลงระเบียบการจัดที่
สรางถนนน้ีใหม ใหกรมโยธาธิการซ้ือบรรดาท่ีดินท่ีตองตัดถนนกับบรรดาท่ีดินริมถนน ในทองท่ี
ตําบลกอนท่ีลวงมาแลวหนึ่งป  ถาเจาพนักงานและเจาของท่ีทําความตกลงกันไมไดจะจัดต้ังคนกลาง
ตัดสิน  เม่ือการสรางถนนเสร็จแลว เจาของท่ีดินริมแนวถนนท่ีไดขายใหเจาพนักงานมีโอกาสไดคืน
ตามราคาทุนเงินสราง ตอมาอีกสองปไดมีการสรางถนนราชดําเนินกลาง ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้ถูก
แกไขเปล่ียนแปลงไปบาง  แตเจาของยังคงมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามเน้ือท่ีของท่ีดินเชนกอน 16 

 
2.2.4 สมัยรัชกาลท่ีหก  (เร่ิมใชอํานาจเวนคืนตามแนวกฎหมายสมัยใหมฉบับแรก) 

 
ในสมัยรัชกาลท่ีหกไดมีการออกกฎหมายท่ีอาจถือไดวาเปนจุดกําเนิดของการใชอํานาจ

เวนคืนตามแนวทางของกฎหมายสมัยใหมฉบับแรกคือ  พระราชบัญญัตจิัดวางการรถไฟและทางหลวง 
พุทธศักราช 2464 ซ่ึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนของการใชอํานาจเวนคืนไวเปนระบบ
มากข้ึน โดยไดแยกกระบวนการใชอํานาจเวนคืนออกเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันแรก เปนการตรา 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินเพ่ือใหอํานาจพนกังานเจาหนาท่ีเขาไปทําการสํารวจท่ีดนิและ
กําหนดแนวทางการจัดวางรางรถไฟใหแนนอนกอน โดยพระราชกฤษฎีกาจะมีอายุการใชบังคับ  

 

ขอ 5  เมื่อไดตรวจขอความในสารบบน้ัน  เห็นวายังเปนที่บกพรองที่จะกําหนดราคาที่น้ันยังไมไดแลว  เจาของ 
รถไฟจะไปตรวจดูที่น้ันเองแลวจะทําตามความเห็นประมาณเงินที่ควรถายที่น้ันยื่นตอเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ๆ   
จะไดตัดสินกําหนดเงินใหตามควร… 

ขอ 6  แลวถาเจาของที่ไมยอมตามคําที่ทานเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการไดตกลงตัดสินใจไวน้ันแลว  ก็
ใหเจาของที่ไปฟองศาล 

16 ร.แลงกาต. เร่ืองเดียวกัน, หนา 369-370. 
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อนึ่ง   การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในขณะน้ันยังมิไดใชคําวา  “การเวนคืน”  แตจะใช 

คําวา “การบังคับซ้ือ” 
 

ในการเวนคืนท่ีดินในสมัยรัชกาลท่ีหาและรัชกาลท่ีหกนี้ยึดหลักท่ีวาพระมหากษัตริยเปน 
เจาของท่ีดินท้ังส้ินแตผูเดียว ดังนั้น ในการเวนคืนท่ีดนิซ่ึงจะตองมีการขับไลราษฎรออกจากท่ีดนิ
ไปนั้น จะตองมีพระบรมราชโองการในเร่ืองนี้เปนคราวๆ ไป กระทรวง  ทบวง  กรมการเมืองตางๆ 
ไมมีอํานาจที่จะทําไดเอง  แตจะตองทูลเกลาฯ ขอพระบรมราชานุญาตเสียกอนทุกคร้ัง  ดังนั้น  
พระมหากษัตริยแตเพยีงพระองคเดียวท่ีจะเปนผูช้ีขาดวา การเวนคืนท่ีดินท่ีจะมาใชในทางราชการ
นั้นเหมาะสมหรือไม  หากพระองคทรงเห็นชอบก็จะออกเปนพระบรมราชโองการเวนคืนท่ีดิน
เหลานั้น 19 

 
2.2.5 สมัยรัชกาลท่ีเจ็ด  (เร่ิมใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก) 

 

                                                           
17 ศุภเชษฐ  คูสุวรรณ. “ความชอบธรรมทางกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในระบบ

กฎหมายไทย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540, หนา 211-212. 
18 ไชยยศ  เหมะรัชตะ. รายงานผลการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสทิธิการถือครอง 

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” โดยทุนวิจยัรัชดาภิเษกสมโภช. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2530, หนา 178. 
19 บุญธรรม วิเศษลา.  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 15-16. 
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ในสมัยรัชกาลท่ีเจ็ด ไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  หลักและความคิดเกี่ยวกับท่ีดนิท้ังส้ินเปนของ
พระมหากษัตริยแตเพียงผูเดยีว จึงไดเปล่ียนแปลงไปจากที่เดิม การเวนคืนหรือการบังคับซ้ือท่ีดินจะ
อางหลักการท่ีวา ท่ีดนิท้ังส้ินเปนของพระมหากษัตริย  แตมาสมัยนี้จะอางหลักการเพื่อ
สาธารณประโยชน  หรือเพื่อประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวมแทน อยางไรก็ตาม ใน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 นั้น ก็เพยีงแต
กลาวถึงสิทธิเสรีภาพตางๆ ในลักษณะรวมๆ กนัไปในมาตราเดียว คือ มาตรา 14 วา  ภายใตบังคับแหง
กฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย  เคหสถาน  ทรัพยสิน  การพูด  การเขียน  การ
โฆษณา  การศึกษาอบรม  การประชุมโดยเปดเผย  การต้ังสมาคม   การอาชีพ 
 

ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2477  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการท่ัวไปในการใชอํานาจเวนคืนของรัฐ   
กฎหมายดังกลาวถูกนํามาใชเปนกฎหมายกลางเมื่อจะมีการเวนคืนท่ีดินของเอกชนโดยกฎหมายนี้
ไดกําหนดใหอํานาจรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพยไดก็ตอเม่ือสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อกิจการใดๆ อันเปนสาธารณูปโภค หรือเพื่อการเหมืองแร สวนวิธีการและข้ันตอนในการ
เวนคืนจะคลายคลึงกับพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช 2464 แต
กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะพิเศษคือ รัฐจะตองใชที่ดินนั้นตามวัตถุประสงคแหงการเวนคืน จะใชเพื่อ
การอื่นมิไดแมท่ีดินนั้นจะตกมาเปนของรัฐแลวก็ตาม หากไมใชตามวัตถุประสงคดังกลาวเจาของท่ีดนิ
อาจคืนคาทําขวัญและขอที่ดินของตนคืนได ซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ตอไป 
นอกจากนี้แลวยังมีกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ท่ีออกมาในชวงเวลาดังกลาวเพ่ือใหอํานาจรัฐเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการสาธารณูปโภคตามกฎหมายพิเศษตางๆ อีกคือ พระราชบัญญัติการ 
ชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยกฎหมาย
ท้ัง 2 ฉบับดังกลาวไดกําหนดวา เม่ือจะมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชเพื่อการชลประทาน  
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2477 เวนแตกรณี
ท่ีกฎหมายท้ัง 2 ฉบับดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑไวโดยเฉพาะแลวก็ใหดําเนินการไปตามท่ี
กําหนดไว 
 

อยางไรก็ตาม แมวาแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยจะเร่ิมไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลายในสังคมไทย ซ่ึงเปนผลใหสิทธิในทรัพยสินของเอกชน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีดินเปน 
ส่ิงท่ีตองหวงแหน และไดรับการพิทักษอยางยิ่งแตก็ยังคงตองยอมรับวา รัฐมีภารกิจในการรักษา
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“ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขต  และการจํากัดสิทธิ
เชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครองสิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทําไดก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง 
หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรมแกเจาของ ตลอดจน 
ผูทรงสิทธิตามท่ีระบุไวในกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยบรรดาท่ีไดรับความเสียหาย
ในการเวนคืนนั้นดวย 

การที่เจาหนาท่ีของรัฐจะเขาไปใชหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยของบุคคลก็ดี การ
โอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยของบุคคลมาเปนของรัฐก็ดี ถามิใชดวยความยินยอมของบุคคล
นั้น จะกระทําไดก็แตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุมครองเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน หรือเพื่อหลีกเล่ียงภาวะคับขันหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพ่ือปองกันความเส่ือมทรามทางจิตใจของยุวชน ” 

 
จากบทบัญญัติในมาตรา 34 นี้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดจํากัดขอบเขตหรือ

วัตถุประสงคแหงการเวนคืนไว 3 กรณีดวยกันคือ   
 
1. เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค   
2. เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง   
3. เพื่อการอันไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตอมา ไดเกิดรัฐประหาร เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และมีการนํา 
รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2475 มาใชโดยมีการแกไขเพิ่มเติมในเร่ืองของการรับรองสิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน ไดมีการบัญญัติไวใน มาตรา  26 วา  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในทรัพยสิน  การพูด  
การเขียน  การพิมพ การโฆษณา   การศึกษาอบรม   การเมือง   ท้ังนี้ภายใตบังคับแหงกฎหมาย และ
ในมาตรา 29  บัญญัติวา รัฐตองเคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของเอกชน การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินของเอกชนมาเปนของรัฐจะกระทํามิได เวนแตจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคหรือ
การอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง หรือการไดซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  หรือประโยชน
ของรัฐอยางอ่ืน  และตองชดใชคาทดแทนอันเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับ
ความเสียหายในการโอนกรรมสิทธ์ินั้น ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบัญญัติมาตรา 29 นี้ มีขอความเดียวกับ
มาตรา 34 แหงรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2492  เพียงแตในเร่ืองของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตาม 
บทบัญญัติในมาตราน้ีไมใชคําวา “เวนคืนอสังหาริมทรัพย” แตใชคําวา “การโอนกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสินของเอกชน (ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยดวย) นั้น” จะตองเอามาเปนของรัฐเทานั้น  
กลาวคือ ไมอาจจะเอาไปเปนของเอกชนหรือคนอ่ืนได นอกจากนี้ ยังไดมีการเพ่ิมเหตุแหงการ 
เวนคืนเขามาอีกประการหนึ่งคือ “เพื่อประโยชนของรัฐอยางอ่ืน” ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมาย 
กวางขวาง โดยสามารถครอบคลุมถึงกิจการทุกอยางท่ีรัฐดําเนินการ แตสําหรับความในวรรคทาย
ของมาตรา 34 ซ่ึงเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนนั้น   
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดตัดขอความดังกลาวออกไป 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2500 ไดมีการทํารัฐประหารเกิดข้ึน และมีการ

ประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เม่ือวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2502  ซ่ึงไมมีบทบัญญัติ
วาดวยสิทธิเสรีภาพของราษฎรเลย จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ไดมีการประกาศใช 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป พ.ศ. 2511  ซ่ึงมีหมวดท่ีวาดวยสิทธิและเสรีภาพของ 
ชนชาวไทยที่ใกลเคียงกับรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2492  โดยในเร่ืองการรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน 
ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 32  วา 

 
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตและการจํากัดสิทธิเชนนี้

ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย… 
 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย จะกระทําไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศโดยตรง
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จะเห็นไดวาเหตุแหงการเวนคืนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ คือการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนแกการผังเมือง นอกจากนี้  ในการรางรัฐธรรมนูญคร้ังนี้ ท่ีประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญไดมีการอภิปรายถึงคําวา “คาทําขวัญ” เนื่องจากสมาชิกบางทานไดใหความเห็น
วา คําวา “คาทําขวัญ” มีความหมายกวางกวา “คาทดแทน” และตรงกับภาษาอังกฤษวา “indemnity” 
สวนคําวา “คาทดแทน” ตรงกับคําวา “compensation”  ตามกฎหมายเกามักจะใชคําวา  “คาทําขวัญ”  
แตสมัยตอๆ มาใชคําวา “คาทดแทน” ดังนั้น จึงไมขัดของท่ีจะขอแปรญัตติไว สวนสมาชิกบางทาน
ไดใหความเห็นวากฎหมายเรื่องการเวนคืนนี้เปนเรื่องของ “compensation”  ไมใชเรื่อง  
“indemnity”  และการใชคําวา “คาทําขวัญ” ดูเหมือนกับใครไปลวงละเมิดอะไรเขาก็ทําขวัญพอเปน
เร่ืองยอมน้ําใจใหหายโกรธกัน หรืออาจจะดูเหมือนวา การเวนคืนท่ีดินหลังจากใชรัฐธรรมนูญนี้แลว 
จะตองเปนเร่ืองท่ีราษฎรตองขวัญหนีดีฝอเสมอจึงตองทําขวัญ 20  ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา 32 นี้  
จึงใชถอยคําวา “จะตองชดใชคาทําขวัญอันเปนธรรม”  

 
ตอมาเม่ือมีการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2514 ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2511 

และประกาศใชธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515  ซ่ึงไมมีบทบัญญัติท่ีกลาวถึงสิทธิ 
เสรีภาพของราษฎรไวเลย จนกระท่ังเกิดเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทย
ข้ึนในวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทําใหรัฐบาลในขณะน้ันไดลาออก และมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม 
ข้ึนแทน รวมทั้งมีการต้ังกรรมการรางรัฐธรรมนูญ และเสนอรางนั้นตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงมี
บทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอยูในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2517 โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินไดบัญญัติไวในมาตรา 39 วา 

 
“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัด

สิทธิเชนนี้วา  ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

                                                           
20 สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา. “รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 47-66”, หนา 135-

136. 
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การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ  หรือการ
ไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพือ่การผังเมืองหรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร  หรือการ
อุตสาหกรรม  หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทํา
ขวัญ ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาท่ีไดรับความเสียหายในการเวนคืน
นั้น ท้ังนี้ตามที่ระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทําขวัญตามวรรคสามใหคํานึงถึง การไดมา สภาพและท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพย ประกอบกับเหตุและวตัถุประสงคของการเวนคืน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม” 

 
จะเห็นไดวาบทบัญญัติในมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2517  ไดบัญญัติถึงเหตุ

แหงการเวนคืนเพิ่มข้ึนจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ มา โดยบัญญัติไวถึง 8 กรณ ี ไดแก 
 1. เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค 
2. เพื่อการอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
3. เพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ 
4. เพื่อการผังเมือง 
5. เพื่อการพัฒนาการเกษตร 
6. เพื่อการอุตสาหกรรม 
7. เพื่อการปฏิรูปท่ีดิน 
8. เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

 
เหตุแหงการเวนคืนท่ีเพิ่มเขามาคือ การเวนคืนเพือ่พัฒนาการเกษตร เพือ่การอุตสาหกรรม 

และเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน และไดบัญญัติถึงการชดใชคาทําขวัญวาจะตองชดใชภายในเวลาอันควร 
สวนในวรรคส่ีไดบัญญัติถึงหลักเกณฑในการกําหนดคาทําขวัญวา ใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและ
ท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยประกอบกับเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนเพื่อใหเกดิความเปน
ธรรมแกสังคม 
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การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในขณะน้ันมีกฎหมายท่ีใชเปนหลักคือ พระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497 สวนการเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงนั้น มีกฎหมายเฉพาะ 
คือพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2482 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497 นอกจากนี้ยังมี
กฎหมายเฉพาะฉบับอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 

 
2.2.6 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521  (หลักการของพระราชบัญญัติ

เวนคืนปจจุบันมีท่ีมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้  คือ  กฎหมายหลักในการเวนคืนปจจุบัน) 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2521 ซ่ึงไดบัญญัติรับรองสิทธิและ 
เสรีภาพของชนชาวไทยไวในหมวด 3 โดยในเร่ืองสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 33 วา 

“สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัด
สิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการ
เกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และ
ตองชดใชคาทดแทน ภายในเวลาอันควรแกเจาของ ตลอดจนบรรดาผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความ
เสียหายในการเวนคืนนั้น  ท้ังนี้ ตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคสามใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพย  ประกอบกับเหตุและวตัถุประสงคของการเวนคืน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
สังคม 

อสังหาริมทรัพยท่ีไดมาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย ตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาทเวนแตจะนําไปใชเพื่อการอ่ืนตาม
วรรคสาม และโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคนือสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคหา และการเรียกเงินคาทดแทน
ท่ีชดใชไป  ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2521 นี ้ ไดบัญญัติเหตุแหงการเวนคืนไว  
8 กรณี เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 และหลักการในเร่ืองการชดใช 
คาทําขวญัยังคงเปนเชนเดิม คือ ใหคํานึงถึงการไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยประกอบกบั
เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน เพื่อใหเกดิความเปนธรรมแกสังคมและตองชดใชภายในเวลา
อันควร แตในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีผูขอแปรญัตติขอใหใชคําวา “คาทดแทน” 
แทนคําวา “คาทําขวัญ” นอกจากนี ้ ในบทบัญญัติมาตรา 33 สวนท่ีแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ
กอนๆ คือ ไดมีการเพิ่มเตมิวรรคหาและวรรคหก ซ่ึงเกี่ยวกับกรณีท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาแลว 
มิไดใช รัฐจะตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท เวนแตจะมีการนําไปใชเพื่อการอ่ืนตามวรรคสาม 
ซ่ึงในเร่ืองนี้คณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญมีความเหน็เปนสองฝาย คือ ฝายขางมากเห็นวาตองยึด
หลักเร่ืองการเคารพสิทธิในทรัพยสินของบุคคล  ดังนั้น เม่ือรัฐเวนคืนไปใชเพื่อการใดตามที่ได
บัญญัติในกฎหมายเฉพาะแตละฉบับแลว หากมิไดมีการนําอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนไปใชเพื่อ
การนั้น  ก็จะตองคืนใหแกเจาของเดิมหรือทายาทไป  แตถารัฐยังตองการอสังหาริมทรัพยนั้นไปใช
เพื่อการอ่ืนท่ีอยูในเหตุท่ีจะทําการเวนคืนไดตามวรรคสาม  ก็จะตองมีการออกพระราชบัญญัติใหม  
เพื่อใหสภานิตบัิญญัติไดพิจารณาถึงวัตถุประสงคใหมท่ีจะนําไปใชวาเหมาะสมเพียงใด สวน
รายละเอียดวาจะมีการคืนใหเจาของเดิมหรือทายาทอยางไร มีเงื่อนไขอยางไร กใ็หเปนไปตาม
กฎหมายท่ีจะไดมีการตราออกบังคับใชตอไป สวนกรรมาธิการฝายขางนอยเหน็วาการท่ีรัฐเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมากย็อมเปนการเวนคืนมาเพื่อประโยชนสวนรวม สวนในการปฏิบัติบางคร้ัง
เทานั้นท่ีไมไดมีการนําอสังหาริมทรัพยนัน้ไปใช หรือนาํไปใชผิดวตัถุประสงคเดิม ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวน
แลวแตเปนขอยกเวนของความไมมีประสิทธิภาพของฝายบริหาร  ดังนัน้ ผูท่ีถูกลงโทษจากความไม
มีประสิทธิภาพของฝายบริหาร  ก็ควรจะเปนผูท่ีตองรับผิดชอบในฝายบริหารน้ันเอง ไมใชให
สังคมรับผิดชอบดวย นอกจากน้ี ในเร่ืองของความเปนธรรมในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนัน้ จะ
เหน็ไดวา ความเปนธรรมจะเกิดข้ึนในขณะน้ันท่ีมีการชําระคาทดแทนท่ีเปนธรรม ดังนั้น ควรหา
วิธีการแกไขความบกพรองของฝายบริหาร มิใชเขียนกฎหมายใหเปนการลงโทษสวนรวม  ดวย
เหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521  จึงไดเพิ่มความในวรรคหาและวรรคหกเขามา อยางไรก็ตาม ในทาง
ปฏิบัติท่ีผานมาต้ังแตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช  ยังไมปรากฎวาผูถูกเวนคืนรายใดท่ีไดรับการ
คืนอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนไป และยังคงไมเคยมีการออกกฎหมายท่ีกําหนดรายละเอียดในเร่ือง
การคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของเดิมหรือทายาทแตอยางใด 21 

                                                           
21 บุญธรรม วิเศษลา.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 25-26. 
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เนื่องจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนัน้เปนการจาํกดัสิทธิของบุคคลในอสังหาริมทรัพย 

ท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดถึงขนาดเปนการตัดกรรมสิทธ์ิเลยทีเดียว ดวยเหตุนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับ
ตอมาก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม จึงไดบัญญัติเร่ืองการ
ใชอํานาจเวนคืนอสังหาริมทรัพยแยกออกมาโดยเฉพาะโดยไดบัญญัติไวมีใจความวา 22 

“การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการอนัเปนสาธารณูปโภคหรือการอนัจาํเปนในการปองกนัประเทศ หรือการไดมา
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม 
หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรม
ภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายในการเวนคืนนั้น  
ท้ังนี้  ตามท่ีระบุไวในกฎหมาย 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาท่ี
ซ้ือขายกันตามปกติการไดมา  สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวตัถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพือ่การนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกลาวตองคืนใหเจาของหรือทายาท เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอ่ืนตามวรรคหน่ึง และโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

การคนือสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสามและการเรียกคืนคา
ทดแทนท่ีชดใชไปใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 

 
จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงบัญญัติถึงเหตุแหงการเวนคืนไว 8 กรณี 

เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 แตไดมีการบัญญัติถึงหลักเกณฑในการ
กําหนดคาทดแทนท่ีนาจะสรางความเปนธรรมใหแกผูถูกเวนคืนไดมากข้ึน โดยไดกําหนดวาคาทดแทน
นั้น ตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาซ้ือขายกันตามปกติ  การไดมา  สภาพและท่ีตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย และความเสียหายของผูถูกเวนคืน  นอกจากนี ้  ยังไดกําหนดหลักเกณฑท่ี
สําคัญ 
อีกประการหนึ่ง คือไดกําหนดใหกฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย (พระราชบัญญัติเวนคืนเฉพาะ)  
ตองระบุวตัถุประสงคแหงการเวนคืนเอาไวโดยชัดแจง 

                                                           
22 มาตรา 38  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
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2.2.7  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  (ฉบับปจจุบัน) 

 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันคือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติ

เร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวในมาตรา 49  ซ่ึงมีใจความวา 
“มาตรา 49 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม 

บทบัญญัติแหงกฏหมายเฉพาะเพ่ือการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ 
การไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน  และ
ตองชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับ
ความเสียหายในการเวนคืนนัน้ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาท่ี
ซ้ือขายกันตามปกติ  การไดมา สภาพและทีต่ั้งของอสังหาริมทรัพยและความเสียหายของผูถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวตัถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม  และการเรียกคืนคา
ทดแทนท่ีชดใชไป ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 
กลาวโดยสรุป บทบัญญัติมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยงัคงกําหนดหลักเกณฑ

ในเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเชนเดียวกับบทบัญญัติมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534  แตไดมีการเพิ่มเหตแุหงการเวนคืนไวอีกกรณหีนึ่งคือ “เพื่อการ 
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม” ทําใหถึงขณะนี้ไดมีการกําหนดเหตุแหงการเวนคืนไวใน 
รัฐธรรมนูญรวมท้ังส้ิน 9 กรณี นอกจากน้ีมีขอสังเกตวา  ตามมาตรา 49 วรรคสาม   ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ไดตัดถอยคําท่ีวา “…เวนแตจะนําไปใชเพื่อการอ่ืนตามวรรคหน่ึง  และโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” ซ่ึงมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2534  
ออกไป 
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3. วิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

3.1 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2477 
 

สําหรับกฎหมายกลางท่ีกาํหนดหลักเกณฑท่ัวไปในการเวนคืนนั้น กฎหมายฉบับแรก
ท่ีออกมาใชบังคับก็คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2477 ซ่ึงออก
ใชบังคับโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2478 กฎหมายฉบับนีไ้ด
บัญญัติไววา การเวนคืนจะกระทําไดใน 2 กรณี คือ  (1) เพื่อกิจการอันเปนสาธารณูปโภค และ   
(2) เพื่อการเหมืองแร สวนการดําเนินการเวนคืนนั้นจะคลายคลึงกับพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ
และทางหลวง พ.ศ. 2464 ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน แตจะมีการกําหนดหลักเกณฑท่ีมีความ 
แตกตางกันในเร่ืองพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินมีอายุสองป  แตจะระบุเปนประการอ่ืนก็ได   
แตตองไมเกินหาป  และเม่ือมีการกําหนดท่ีดินท่ีจะเวนคืนไวแนนอนแลว  จะตองมีการออก 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยอีกฉบับหนึ่ง เม่ือประกาศใชพระราชบัญญัติเวนคืนแลว    
ท่ีดินจะตกเปนของรัฐ   และทรัพยสินตางๆ ท่ีตดิพันอยูในท่ีดนิเปนอันส้ินสุดลง   การจายคาทําขวญั
หากหาตัวผูรับไมพบก็จะใชวธีิการวางเงินตอศาล  ซ่ึงถาไมมีผูคัดคานเปนประการอื่นภายในกําหนด
หนึ่งป ใหถือราคาท่ีเจาหนาท่ีกําหนดเปนเด็ดขาด นอกจากนี้ กฎหมายกลางในเร่ืองการเวนคืนฉบับนี้
ยังมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ รัฐจะตองใชท่ีดินนัน้ตามความประสงคในการเวนคืน จะใชเพือ่
การอ่ืนไมไดแมท่ีดินนั้นจะตกมาเปนกรรมสิทธ์ิได  แตบทบังคับเชนนี้ไมใชกับกรณีท่ีดินของการ
รถไฟ  เหตุท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ตองบัญญัติวา ใหรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการอันเปน
สาธารณูปโภค หรือเพ่ือการเหมืองแร ก็เนื่องจากในพระราชบัญญัติการทําเหมืองแร พ.ศ. 2461  ได
บัญญัติเร่ืองการบังคับซ้ือท่ีดินไว  ดังนั้น เพื่อเปนการรวบรวมกฎหมายตางๆ ท่ีวางหลักเกณฑใน
เร่ืองการซ้ือท่ีดินเพื่อสาธารณูปโภคเอามารวมเปนแหงเดียวกัน จึงตองบัญญัติวาเพื่อการเหมืองแร
ดวย 

 
ตอมาเม่ือป พ.ศ.2495 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ. 2477 นี้  โดยกําหนดวัตถุประสงคหรือเหตุท่ีจะใหมกีารเวนคืนอสังหาริมทรัพยไดไว
ดังตอไปนี้คือ (1) เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  (2) เพื่อการปองกันประเทศ  (3) เพื่อการ
ไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ และ (4) เพื่อประโยชนของรัฐอยางอ่ืน ท้ังนี้ เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขณะน้ัน (มาตรา 26  แหงรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2494) 

 

DPU



32
 

3.2 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497 
 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497 เปนกฎหมายกลางในเร่ือง
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับตอมา 23   ซ่ึงการเวนคืนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตองมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  แลวจึงมีพระราชบัญญัติเวนคืน
ท่ีดินออกมาอีกในภายหลัง หรือจะออกเปนพระราชบัญญัติเวนคืนท่ีดนิไปทีเดยีว โดยไมมีการออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินเลยก็ได และเม่ือมีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยออก
มาแลวบรรดากรรมสิทธ์ิของทรัพยสินท่ีตองเวนคืนจะตกมาเปนของเจาหนาท่ีของรัฐ นอกจากนั้น
กฎหมายฉบับนี้ กฎหมายฉบับนี้ไดเปล่ียนถอยคําจากคําวา “ คาทําขวัญ ” เปนคําวา  “ คาทดแทน ”  
และไดมีการใชคํา  “ คาทดแทน ”  มาจวบจนกระท่ังทุกวันนี ้

 
อนึ่ง ในเร่ืองการกําหนดเงินคาทดแทนนัน้ กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑไววา

ถาไมมีบทบัญญัติเปนพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดเปนเฉพาะแลวให
กําหนดราคาทรัพยสินท่ีตองเวนคืนตามความเปนธรรม ท่ีเปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา  
ท้ังนี้ ใหนําราคาปานกลางของท่ีดินซ่ึงตีราคาเพ่ือประโยชนแหงการเสียภาษีบํารุงทองท่ีสภาพและ
ทําเลของทรัพยสินท่ีตองเวนคืนนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย ถาการงานหรือกิจการอยางใด  
ที่ทําไปในการเวนคืนไดกระทําใหทรัพยสินท่ีเหลืออยูนัน้มีราคาสูงข้ึนเปนพิเศษในขณะน้ัน ใหเอา
ราคาท่ีสูงนั้นหักคาตอบแทน แตไมใหถือวา ราคาทรัพยสินที่ทวีนั้นสูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทน 
เพื่อจะใหเจาของทรัพยสินตองกลับไปใชเงินอีก 

 
ถาตองเวนคืนทรัพยสินแตเพียงสวนหน่ึง  และสวนท่ีเหลือนั้นลดนอยถอยลง ราคา 

ลดลงใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนท่ีเหลืออันลดนอยถอยลงนั้นดวย 
 

ถาเจาของยังอยูในท่ีดินหรือโรงเรือนซ่ึงตองเวนคืนนั้น  หรือประกอบการคาขาย  หรือ
การงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในท่ีดินหรือโรงเรือนนั้นและบุคคลดังกลาวไดรับการเสียหาย

                                                           
23 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ โดยที่พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย  พุทธศักราช 2477 ไดใชมานานแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมแกกาลสมัย ประกอบกับทั้ง 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินไว  สมควรแกไขใหสอดคลองตองกัน  ในการน้ี ควรจะไดบัญญัติเปนพระราชบัญญัติใหม 
ทั้งฉบับ 
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นอกจากนั้นยังมีการบัญญัติถึงกรณีท่ีเจาของไดท่ีดินมาแลวมิไดอยูอาศัยหรือใช
ประกอบทํามาหาเล้ียงชีพหรือทําประโยชนในท่ีดินนั้นโดยแทจริง  ถาหากไดมีการเวนคืนท่ีดินนั้น
ภายในหาปนับแตวันท่ีไดท่ีดินนั้นมา ใหกําหนดวงเงินคาทดแทนเทาราคาท่ีดินในขณะท่ีไดท่ีดินนั้น 

 
อยางไรก็ตาม จากการท่ีกฎหมายกลางวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท้ัง 2  ฉบับท่ี

กลาวมา  คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2477  และ  พ.ศ. 2497  ได
กําหนดใหการเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดตอเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยอีกฉบับหนึ่งเทานั้น  และดวยเหตุท่ีกฎหมายกลางในเร่ืองการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท้ังสองฉบับดังกลาว  ไมมีบทบัญญัติใหเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปครอบครองและใช
ประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้นไดกอนการเวนคืนจึงไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการ 
เวนคืนหลายฉบับเพื่อใหมีอํานาจดังกลาว  เชน  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2482   ประกาศของ
คณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 290  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2516 (ทางพิเศษ)  ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับท่ี 295  ลงวันท่ี  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515 (ทางหลวง)  เปนตน 

 
ในสวนของอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกจิท่ีมีความจําเปนตอง

เวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนน้ันจะเปนไปตามกฎหมายระบุเปนการเฉพาะไว เชน  
พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง  พ.ศ. 2501  (มาตรา 34)   พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  
พ.ศ.  2510  (มาตรา 36)  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 316 (การเคหะแหงชาติ) (มาตรา 29)   
พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค  พ.ศ. 2522 (มาตรา 29)  พระราชบัญญัติการทาอากาศยาน  
พ.ศ. 2522 (มาตรา 30)  พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2522  (มาตรา 38)   ซ่ึงกฎหมาย
เหลานี้จะบัญญัติขอความคลายคลึงกันในลักษณะท่ีเปนการใหอํานาจพนักงานทีจ่ะใชสอยหรือเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใดๆ  ซ่ึงมิใชเคหะสถานของเอกชนเปน
การชัว่คราว  แตถามีความเสียหายเกิดข้ึนเนือ่งจากการกระทําของพนักงาน   เจาของ   หรือผู
ครอบครองยอมเรียกคาสินไหมทดแทนไดและถาไมสามารถตกลงกันไดในเร่ืองการเรียกคาเสียหาย 
ใหมอบขอพิพาทใหแกอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนโุลม หรือเม่ือหนวยงานนั้นๆ มีความจําเปนท่ีจะตอง
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จากการท่ีกฎหมายหลายฉบับท่ีบัญญัติในเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเปนการ

เฉพาะซ่ึงอาจมีข้ันตอนการดําเนินการที่แตกตางกัน จนทําใหเกิดความสับสนแกทุกฝายท่ี 
เกี่ยวของ  นอกจากนี้  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  2497  ไดประกาศใช
มานานแลวแตมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสม  โดยมีปญหาท่ีสําคัญอยู  3  เร่ือง  คือ 

 
1. เร่ืองวิธีการกําหนดราคาคาท่ีดิน  เปนปญหาทําใหประชาชนไมไดรับความเปนธรรม

คือ  ใชราคาท่ีลาสมัย  ทําใหประชาชนไดรับคาท่ีดินหรือคาอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนไมคุมกับ
คาท่ีจะตองร้ือถอนไป 

2. วิธีการจายเงินชดเชยคาท่ีดินและคาอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนจะใชระยะเวลา
คอนขางลาชา  ในหลายกรณีใชเวลาถึงสิบป  คาของเงินเม่ือถึงเวลาจายเทียบไมไดกับคาของ
ทรัพยสินท่ีถูกเวนคืนในขณะท่ีถูกเวนคืนไป 

3.  วิธีการโตแยงวาดวยเร่ืองราคาท่ีประชาชนจะมีตอหนวยงานของรัฐนั้น  ใชระบบการ
จัดต้ังคณะกรรมการปรองดองหรือคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  ซ่ึงโดยวิธีนั้นใชระยะเวลา
คอนขางยาวนาน  และเมื่อผลปรากฏออกมาอยางไรแลวประชาชนก็จะไมไดรับเบี้ยตอบแทนจาก
การลาชานั้นเลย 25 

 
 3.3 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

 
จากความสับสนและปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาว  ในป พ.ศ. 2528  จึงไดมีการเสนอราง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497  และพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ  ที่บัญญัติในเรื่องการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไวจนกระท่ังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ.  2530   เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2530   และกฎหมายฉบับนี้ไดกลายมาเปนกฎหมายกลาง 

                                                           
24 บุญธรรม  วิเศษลา. เร่ืองเดียวกัน, หนา  40-41. 
25 บริการสงเสริมงานตุลาการ.  คําอธิบายกฎหมายเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย.  พิมพครั้งที่  2.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2538,  หนา 109-110. 
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พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนี้มีหลักการสําคัญ  คือ 

 
1. คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดใหการเวนคืนเปนกรณี

ท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวนได  ผลแหงการประกาศดังกลาวทําใหเจาหนาท่ีเวนคืนมีอํานาจเขา
ครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นไดกอนท่ีจะมีการ  (ออกพระราชบัญญัติ)  เวนคืน 

2.  เพิ่มหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนใหเปนธรรมมากข้ึน 
3. เปลี่ยนแปลงผูแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคาอสังหาริมทรัพย  จากรัฐบาลเปน 

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติแลวแตกรณี 
4. ยกเลิกการตั้งอนุญาโตตุลาการเปนวิธีอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติเวนคืน 
 

อยางไรก็ตาม  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  มี 
บทเฉพาะกาลในมาตรา 36 ท่ียังคงใหการเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท่ีไดปฏิบัติไปแลวกอนวันท่ี  20 สิงหาคม  2530  เปนอันใชได  แตการดําเนินการ
ตอไปใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  และถาไดมี
การต้ังอนุญาโตตุลาการข้ึนแลว   แตอนุญาโตตุลาการยังมิได ช้ีขาดก็ให เปนอันยกเลิก
อนุญาโตตุลาการ  และใหคูกรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณตามมาตรา 25 ไดภายใน  180  วัน  นับแต 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
ดังท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  การใชอํานาจเวนคืนในประเทศไทยไดมี

วิวัฒนาการท่ีสัมพันธสอดคลองไปกับแนวความคิดเร่ืองภารกิจของรัฐควบคูไปกับเร่ืองการยอมรับ
สิทธิในทรัพยสิน (โดยเฉพาะเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) ของเอกชน ทําใหจากเดิมการใชอํานาจ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนเปนเร่ืองของพระราชวินิจฉัยสวนพระองคของพระมหากษัตริยท่ี
จะเรียกเอาที่ดินคืนจากราษฎร โดยราษฎรปราศจากหลักประกันในการไดรับคาชดเชยความเสียหาย
จากการสูญเสียท่ีดินไป (เนื่องจากการจะไดรับ "คาทําขวัญ" หรือไมยอมแลวแตพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีพระมหากษัตริยจะทรงมีพระกรุณาพระราชทานให) จนเม่ือสิทธิในทรัพยสินของเอกชนเปนส่ิงท่ี
ไดรับการเคารพและยอมรับมากข้ึน การใชอํานาจเวนคืนของรัฐก็ไดถูกบังคับโดยกฎหมายวาตองมี
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บทที่  3 
โครงสรางตามพระราชบัญญัติวาดวย 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530   
 

กฏหมายหลักท่ีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยในปจจุบันที่เปน
หลักบังคับใชท่ัวไป คือพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  (ยกเลิก 
กฎหมายเดิม  คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2497)   ดังนั้น  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการตาง ๆ  แมจะมีกฎหมายเกีย่วกับกจิการนัน้กําหนดหลักเกณฑใชตางหาก
ก็ตาม แตหากการใดไมมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ กใ็หนําบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 มาใชบังคับโดยอนุโลม    

 
กฎหมายท่ีเกีย่วกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีสําคัญ  คือ 

- พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย   พุทธศักราช  2530 แกไขเพ่ิมเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44  พ.ศ. 2534  

- ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับท่ี  44   เร่ือง  การแกไขเพ่ิมเติม  
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2534  

-  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
-  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 เร่ืองทางหลวง พ.ศ.2515  พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี  2) พ.ศ.2530  
-  ประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี 290 เร่ืองจัดต้ังการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2515   พ.ร.บ.แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530   
-  ประกาศของคณะปฏิวัต ิ ฉบับท่ี 316 เร่ืองจัดต้ังการเคหะแหงชาติ  พ.ศ. 2515   

พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2522   
-  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510   
-  พระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522   
- พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 

2530   
-  พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2521  
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-  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พทุธศักราช 2485  แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2530   

-  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร  พุทธศักราช 2482   
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525  
-  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  
- พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ.2503 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2530   
- พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2495  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2530   
 

อยางไรก็ตาม การกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยในการเวนคืน
ของแตละหนวยงานนั้น  ยอมเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ท่ีกําหนดใหหนวยงานท่ีเวนคืนแตงต้ังคณะกรรมการเปนองคกรท่ีทํา
หนาท่ีกําหนดเงินคาทดแทน  เนื่องจากเปนกฎหมายหลักท่ีสําคัญเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ท้ังนี้  หากไดมีการศกึษาวิเคราะหเชิงบูรณาการของกฎหมายของแตละหนวยงาน
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ก็จะเปนการดี  
เพื่อใหเกิดผลของการบังคับใชกฎหมายสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจนสามารถ
สรางมาตรฐานและความเปนธรรมใหเกิดข้ึน  เปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินโดยรวม
ตอไป 

 
ในการศึกษานี้  กําหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะโครงสรางของบทบัญญัติแหง 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ในสวนท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเงิน 
คาทดแทนออกเปน  2  สวน  คือ 

 
สวนท่ี 1  โครงสรางกอนมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

พ.ศ. 2530  (กอนมีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดองคกรและหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน 
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับท่ี  44)    
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สวนท่ี 2  โครงสรางหลังมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530  (หลังจากมีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดองคกรและหลักเกณฑการกําหนดเงินคา
ทดแทน โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับท่ี  44) 

สวนท่ี 1  โครงสรางกอนมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530  (กอนมีการแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดองคกรและหลักเกณฑการกําหนด
เงินคาทดแทนกอนที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติม  โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ  ฉบับที่  44)    

 
1.  บทบัญญัติวาดวยการจัดองคกรท่ีมีอํานาจกําหนดเงนิคาทดแทน 
 

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เปนกฎหมายกลางท่ีเปน
หลักสําคัญในการใหอํานาจรัฐในการท่ีจะเวนคืนอสังหาริมทรัพยของเอกชนเพื่อประโยชนแก
สาธารณะในปจจุบัน และสวนสําคัญท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนแกประชาชนโดยตรง นั่นคือ 
การกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนนั้น รวมถึงผูท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดราคา 
คาทดแทนดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  ไดกําหนดไว
ใน 3 ระดับ  คือ 

-  คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน    
-  รัฐมนตรี   
-  ศาล  

 
1.1  คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน 

 

คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนนี้  จะเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดเงินคาทดแทน
ในระดับตนคือ ในระดับของเจาหนาท่ี  ซ่ึงในการนําระบบคณะกรรมการมาใชนาจะเปนผลดี  
เพราะการตัดสินปญหาใดโดยกลุมคนยอมดีกวาการตัดสินโดยบุคคลเพียงคนเดียว  แตในทางตรงกัน
ขามหากการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพียงเพื่อเ ล่ียงปญหาท่ียุงยากตอการตัดสินใจ การตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาในลักษณะเชนนี้จะกลับกลายเปนการสรางและท้ิงปญหาไวใหตองทําการแกไข
ตอไป  นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลซ่ึงไดเลือกข้ึนโดยไมเหมาะสม หรือดวย
ความไมเต็มใจและไมมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือไมมีการกําหนดวิธีการ
พิ จ า ร ณ า ข อ ง 
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คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  นี้  แยกไดเปน  2  กรณีคือ 
1.1.1  คณะกรรมการ  ตาม มาตรา 9  วรรคสอง 

 

คณะกรรมการชุดนี้จะไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ซ่ึงตามบทบัญญัติใน มาตรา 9 ใหมีการแตงต้ังหลังจากท่ี
ไดดําเนินการสํารวจท่ีท่ีจะตองเวนคืนเสร็จเปนบางสวนหรือเสร็จท้ังหมดแลว สวนการสํารวจนั้น  
กฎหมายบัญญัติใหตองทําการสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน
ใหเสร็จภายใน 180วัน แตถาเปนการเวนคืนเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ   
คลองชลประทาน   ตองสํารวจใหเสร็จภายใน 2 ปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 
 

(1)  องคประกอบของคณะกรรมการ  ตามมาตรา 9 วรรคสอง 
 

 กฎหมายบัญญัติใหเจาหนาท่ีเสนอรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน 
คณะหนึ่งภายใน 30 วันนับแตวันท่ีสํารวจแลวเสร็จ  ประกอบดวย 

  1.  ผูแทนของเจาหนาท่ี 1 คน 
  2.  ผูแทนกรมที่ดิน 1 คน 
  3.  ผูแทนของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 1 คน 
  4. ผูแทนของสภาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ (ถาพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน

ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนผานเขตทองท่ีใด  ใหมีผูแทนของสภาทองถ่ินนั้นแหงละ 1 คนเขารวมเปน
กรรมการ) 
 

(2) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ กฎหมายบัญญัติวามีหนาท่ีกําหนด
ราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทน  และใหดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 120 วัน  คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีขยายเวลาออกไปอีกก็ได  แตตองไมเกิน
120 วัน 
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1.1.2  คณะกรรมการตาม มาตรา 23 
 

คณะกรรมการชุดนี้จะไดรับการแตงต้ัง โดยรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงเปนกรณีท่ีมีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยมิไดมี
การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนมากอน ท้ังนี้เนื่องจากทราบ 
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนแลว นอกจากนี้  พระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท่ีออกมานี้ มิไดกําหนดเร่ืองเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืนดวย รัฐมนตรีผูรักษาการ
ก็จะแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งภายใน 30 วันนับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาว  

 
บทบัญญัติตามมาตรา 23 นี้ จะเห็นไดวาหากเปนการออกพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย ภายหลังจากท่ีไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืนมาแลว  กรณีนี้ไมตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการใด ๆ ข้ึนมาอีก  ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวาจํานวน
เ งิ น 
คาทดแทนท่ีจะใหแกผูถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติก็คือ จํานวนเดียวกับท่ีคณะกรรมการตาม
มาตรา 9  กําหนดไวแลวนั่นเอง   สวนกรณีนี้ เหตุท่ีตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการตามมาตรา 23  ก็
เนื่องจากยังไมเคยมีคณะกรรมการชุดใดกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนไว  อยางไรก็ตาม  หาก 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีออกมาไดกําหนดเงินคาทดแทนไวแลวก็ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดนั้น 

 
(1)  องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 23 กฎหมายไดบัญญัติไววา

ใหประกอบดวย 
 1.  ผูแทนของเจาหนาท่ีหนึ่งคน 
 2.  ผูแทนกรมที่ดินหนึ่งคน 
 3.  ผูแทนของหนวยงานอ่ืนของรัฐหนึ่งคน 
 4. ผูแทนของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ   (ถาพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพยผานเขตทองที่ใด  ใหมีผูแทนของสภาทองถิ่นนั้นแหงละหนึ่งคนเขารวมเปน
กรรมการ) 
 

(2)  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
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กฎหมายบัญญัติวา เพื่อทําหนาท่ีกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยท่ี
จะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทน  ใหคณะกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 
ว ัน 
นับแตวันไดรับแตงต้ัง แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  
120 วัน  คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีขยายเวลาออกไปอีกก็ได  แตตองไมเกิน 120 วัน 

 
จะเห็นไดวาในสวนองคประกอบ  และอํานาจหนาท่ีในการกําหนดราคาของ

อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทนของคณะกรรมการชุดนี้ กฎหมายได
บัญญัติไว เชนเดียวกับคณะกรรมการตามมาตรา 9 ซ่ึงก็มิไดกําหนดคุณสมบัติของ 
ผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการวาจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในการประเมินราคาทรัพยสิน  

 
1.2 รัฐมนตรีผูรักษาการ (ตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน หรือพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย  แลวแตกรณี )  
 

องคกรในระดับท่ีสอง    ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเงินคาทดแทน ก็คือรัฐมนตรี 
โดยผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทําการอุทธรณ  และการอุทธรณตอรัฐมนตรีนั้นตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายมี 2 กรณีคือ 

 
กรณีแรก   เปนกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมพอใจในราคาของ

อสังหาริมทรัพยท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 9 กําหนด  ซ่ึงอยูในระหวางใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน   เม่ือเจาหนาท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือ  และปรากฏวาเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยท่ีจะถูกเวนคืนตกลงขายอสังหาริมทรัพยนั้น แตไมตกลงในเร่ือง
จํานวนเงินคาทดแทน  กรณีเชนนี้  กฎหมายไดบัญญัติใหรับเงินคาทดแทนตามราคาเบื้องตนไป
กอน  โดยสงวนสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนั้นก็ได  

 
กรณีที่สอง    เปนกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมพอใจจํานวนเงินคาทดแทนท่ี

คณะกรรมการตามมาตรา 23 กําหนด ซ่ึงเปนกรณีท่ีบังคับใชพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
โดยไมมีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ กอน กรณีเชนนี้ก็ใหมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
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ท้ังสองกรณีนี้ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน  จะตองใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 
60 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีใหมา
รับเงินคาทดแทนดังกลาว 

 
สําหรับการพิจารณาอุทธรณนั้น  กฎหมายไดบัญญัติใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนคณะหนึ่ง  ซ่ึงในทางปฏิบัติจะเรียกวา "คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ"  โดยองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น กฎหมายบัญญัติถึงผูท่ีไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณวา  จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย  และผูมีความรูความสามารถในการ 
ตีราคาอสังหาริมทรัพย มีจํานวนท้ังหมดไมนอยกวา 5 คน 

 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

 
คณะกรรมการชุดนี้จะเปนผูพิจารณาอุทธรณ  และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี  โดยที่ 

รัฐมนตรีจะตองมีคําวินิจฉัยอุทธรณนั้นภายใน 60 วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ 
1.3  ศาล   

 

องคกรท่ีสามท่ีมีความเกี่ยวของกับการกําหนดเงินคาทดแทนก็คือ  ศาล  เนื่องจาก
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  นี้ไดบัญญัติไววา  ใน
กรณีท่ีมีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรี
มิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ  ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ภ า ย ใ น  1 ป 
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวแตกรณี  
ดังนั้น จะเห็นไดวา ขอโตแยงท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนจะเปนอันยุติโดยคําพิพากษา
ของศาล  ซ่ึงทําใหศาลตองเขามาเปนผูทําหนาท่ีกําหนดเงินคาทดแทนดวยอีกองคกรหนึ่ง   
 
2.  บทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน 
 

การกําหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  นับเปนปญหาท่ีหลายประเทศ
ใหความสําคัญ  และไดพยายามวางหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการกําหนดเงินคาทดแทนเพ่ือให
ไดราคาท่ีเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน  ท้ังนี้  เนื่องจากการที่ใหราคาท่ีเปนธรรม  ถือเปนสิทธิท่ี
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2.1 หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับท่ีดิน  แบงไดเปน 2 กรณี คือ 

 
2.1.1 กรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน

ตามมาตรา  6   ซ่ึงบทบัญญัติในมาตรา  9  วรรคส่ี  ไดบัญญัติไววา  “ในการกําหนดราคาเบ้ืองตน
ของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนตามวรรคสอง  ใหคณะกรรมการกําหนดราคาโดย
อาศัยหลักเกณฑตามมาตา 21 สําหรับราคาท่ีดินใหคณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา  
21  (2) หรือ  (3)  แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ…..” 
 

                                                           
26 มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 
27 สุวรรณ  มหัตเดชกุล. เร่ืองเดียวกัน, หนา 55-56. 
28 มาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. 
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จากบทบัญญัติดังกลาวในตอนตนไดกลาวถึง ราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดวา   
ใหกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา  21   ซ่ึงมาตรา  21  นี้ไดบัญญัติวา  “เงินคาทดแทนท่ีจะ
ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา  18  นั้น   ถามิไดบัญญัติไวเปนพิเศษใน
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลวใหกําหนดโดยคํานึงถึง 

(1) ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน
ตามท่ีเปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา  6 

(2)   ราคาของอสังหาริมทรัพย   ท่ีมีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษี
บํารุงทองท่ี 

(3)   ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม  ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 

(4)    สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น  และ 
(5)    เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 

 
ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม  ถาการงานหรือ 

กิจการอยางใดที่ทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพยที่เหลืออยูนั้นมีราคาสูงขึ้น  
ใหเอาราคาท่ีสูงข้ึนนั้นหักออกจากเงินคาทดแทน  แตไมใหถือวาราคาอสังหาริมทรัพยท่ีทวีข้ึนนั้น 
สูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทน เพ่ือจะใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายกลับตอง
ใชเงินใหอีก 

ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหน่ึง  และสวนท่ีเหลือนั้นราคาลดลง
ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนท่ีเหลืออันราคาลดลงน้ันดวย 

การคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสองหรือราคาลดลง
ตามวรรคสาม  ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัย หรือประกอบการ 
คาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนนั้น และบุคคลดังกลาว
ไดรับความเสียหาย  เนื่องจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้นใหกําหนดเงินคาทดแทนให
สําหรับความเสียหายนั้นดวย” 
 

2.1.2  ในกรณีท่ีไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ี
จะเวนคืน  (มาตรา 23)   ซ่ึงบทบัญญัติในมาตรา 23  นี้ใหคณะกรรมการท่ีแตงต้ังข้ึนตามมาตรานี ้   
กําหนดเงินคาทดแทนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในมาตรา  21  โดยอนุโลม  และใหนํามาตรา  9  
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2.2  หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับส่ิงปลูกสรางโรงเรือน  แบงเปน  2  กรณี  

คือ 
2.2.1  ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน   ในบริเวณท่ีท่ีจะ

เวนคืน   ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคสี่ บัญญัติใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของ
อสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทน  โดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา  21 

2.2.2 ในกรณีที่ไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 23  
บัญญัติใหคณะกรรมการกําหนดเงินคาทดแทนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 21  โดย
อนุโลม  และใหนําหลักเกณฑตามมาตรา 22  และมาตรา 24  มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย   แตหาก
พิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา 22  ดังไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา  เปนหลักเกณฑสําหรับ
การกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินเทานั้น ไมสามารถนํามาใชสําหรับกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสราง
โรงเรือนไดเลย 

 
อยางไรก็ตาม หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน สําหรับส่ิงปลูกสรางโรงเรือนนี้ ไมมี

บทบัญญัติใดท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะวาใหคณะกรรมการกําหนดตามหลักเกณฑใดบาง เพียงแต
บัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดราคาหรือเงินคาทดแทนโดยใชคําวาทดแทนอสังหาริมทรัพยซ่ึงก็คงตอง
หมายความรวมถึงส่ิงปลูกสรางโรงเรือนดวย 

 
ในการเวนคืนส่ิงปลูกสรางโรงเรือนนี้  ยังมีบทบัญญัติท่ีตองคํานึงถึงอีกมาตราหน่ึงคือ  

มาตรา 19  ซึ่งบัญญัติถึงกรณีที่ตองเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นแตเพียงบางสวน  
เจาของจะรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสวนที่เหลืออยู  ซึ่งใชการไมไดแลวดวยก็ได  ถาเจาหนาท่ี 
ไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ   เจาของมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 60 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ี  ท้ังนี้ ใหรัฐมนตรี
วินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ  มิฉะนั้นใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยให
เจาหนาท่ีเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ   และคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

 
สวนท่ี 2  โครงสรางหลังมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. 2530  (หลังจากที่มีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดองคกรและหลักเกณฑการ
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1.  บทบัญญัติวาดวยการจัดองคกรท่ีมีอํานาจกําหนดเงนิคาทดแทน 

 

องคกรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการกําหนดเงินคาทดแทน ภายหลังจากท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ ฉบับท่ี 44 เร่ืองการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย วันท่ี 28 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2534   ก็ยังคงมีองคกร 3 ระดับ คือ 

 
1.1   คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน 
 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนนี้ก็ยังคงมี 2 กรณี  คือ  คณะกรรมการตามมาตรา 9 

วรรคสอง (กรณีมีการตราพระราชกฤษฎีกากอน)  และคณะกรรมการตามมาตรา 23 (กรณีท่ีมีการ
บังคับใชพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากอน)  ซ่ึงท้ัง 2 
กรณีนี้ ยังคงมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีในการกําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและ
จํานวนเงินคาทดแทนเหมือนเดิม เพียงแตแกไขระยะเวลาในการกําหนดราคาเบ้ืองตนและจํานวน
เงินคาทดแทนจากเดิม "ตองใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน"  เปน "ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน"  (ขอ 1 
ในประกาศ รสช. ฉบับท่ี  44) 

 
1.2 รัฐมนตรีผู รักษาการ (ตามพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพยแลวแตกรณี) 
 

รัฐมนตรีนอกจากจะตองรับอุทธรณของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนท่ีไมพอใจในราคา
ของอสังหาริมทรัพย  หรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือมาตรา 23 
กําหนดดังไดกลาวมาแลวนั้น  เมื่อมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน  ไดมีการแกไข
อํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีในสวนท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดเงินคาทดแทน  ดังนี้ 

 
1. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ท่ีออกตามมาตรา 6  เห็นวา  

ราคาของท่ีดินไดเพิ่มสูงข้ึนเปนลําดับ และราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีเจาหนาท่ีจายใหแก 
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2. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเห็นวาราคา

ของท่ีดินไดเพิ่มสูงข้ึน และเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 9  หรือมาตรา 23  ไดกําหนด
ไปแลวไมเปนธรรมแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังแกไขจํานวนเงิน 
ทดแทนเสียใหมได   และใหนํามาตรา 10 ทวิ  มาใชบังคับโดยอนุโลม   ซ่ึงหมายความวา  การท่ี 
รัฐมนตรีจะส่ังแกไขจํานวนเงินทดแทนน้ีไดจะตองไดรับอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  และเปนการแกไข
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติดวย  นอกจากนี้  ท้ังกรณีท่ีหนึ่งและกรณีท่ีสอง
เม่ือมีการแกไขราคาแลวใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือภายใน 120 วัน 
นับแตวันท่ีประกาศแกไข  แจงใหผูมีสิทธิมารับเงินซ่ึงเปนราคาของอสังหาริมทรัพยสวนท่ีเพ่ิมข้ึน  
และถาการส่ังใหแกไขน้ีมีผลเปนคุณแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมาคร้ังหนึ่งแลว  จะส่ังใหแกไข
ใหมเพื่อบุคคลนั้นอีกไมได 

 
อยางไรก็ตาม เม่ือรัฐมนตรีส่ังใหแกไขราคาอสังหาริมทรัพย หรือเงินคาทดแทนตาม

กรณีท่ีหนึ่งหรือกรณีท่ีสองดังกลาวไปแลว ถาผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังไมพอใจในราคาของ
อสังหาริมทรัพย หรือจํานวนเงินคาทดแทน  ท่ีคณะกรรมการแกไขตามคําส่ังของรัฐมนตรีตาม
มาตรา 10 ทวิ แลว ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 60 วันนับแต
วันไดรับหนังสือจากเจาหนาท่ีใหมารับเงินคาทดแทนไดอีก  (ท้ังนี้ เปนไปตามขอ 3 ของประกาศ 
รสช. ฉบับท่ี 44) 

 
การแกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการตาม  มาตรา  9   หรือ   มาตรา  23    และ

รัฐมนตรีท้ังหมดนี้  ใหมีผลใชบังคับแกการเวนคืนซ่ึงการกําหนดราคาเบ้ืองตน  การจัดซ้ือ  การจาย  
หรือการวางเงินคาทดแทน  การอุทธรณ  หรือการฟองคดี  ยังไมเสร็จเด็ดขาดในวันท่ีประกาศคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ใชบังคับ 
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1.3  ศาล 
 

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีไมวาจะ
เปนคําวินิจฉัยกรณีผู มีสิทธิได รับเงินคาทดแทนทําการอุทธรณ  เพราะไมพอใจราคาของ
อสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือมาตรา 23 กําหนด 
หรืออุทธรณเพราะยังไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ี 
คณะกรรมการตามมาตรา 10 ทวิ หรือมาตรา 28 วรรคสาม  กําหนด  ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 
ก็ยังคงมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายใน 1 ป  ซึ่งจะเห็นไดวาไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิของ 
ผูถูกเวนคืนในสวนนี้นัก เพียงแตไดเพิ่มกรณีของการวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรีในกรณีท่ี 
รัฐมนตรีไดส่ังคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนชุดเดิมในกรณีท่ียังมีคณะกรรมการกําหนดราคา
เบ้ืองตนอยู หรือคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนชุดใหมในกรณีท่ีคณะกรรมการกําหนดราคา
ไดลาออกไปแลว   และก็ยังปรากฏอีกวาผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนก็ยังไมพอใจในคําวินิจฉัย
อุทธรณนี้   เชนนี้  ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลได 
 

2. บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทน 
 

เม่ือมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแลว หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนจึงได 
เปล่ียนแปลงไป  ดังนี้ 
 

2.1   หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดิน  แยกไดเปน 2 กรณี  คือ 
 

 กรณีท่ี 1. ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาไวกอน  การกําหนดราคา
เบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทน  ใหคณะกรรมการตามมาตรา 9  กําหนด
โดยอาศัยหลักเกณฑดังนี้ 

มาตรา 18  เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดถึงผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน  ซ่ึง 
ไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงท่ีดินท่ีตองเวนคืน 
(2)  เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีร้ือถอนไมได  ซ่ึงอยูใน 

ท่ีดินท่ีตองเวนคืนนั้นในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6  หรือไดปลูกสรางข้ึน 
ภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี 
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(3)  ผูเชาท่ีดิน  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนในที่ดินท่ีตองเวนคืน  
แตการเชานั้นตองมีหลักฐานเปนหนังสือ  ซ่ึงไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม
มาตรา 6 หรือไดทําข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ี และการเชานั้นยังมิไดระงับไปใน
วันท่ีเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีไดเขาครอบครองที่ดิน โรงเรือน  หรือส่ิงปลูก
สรางดังกลาว  แตเงินคาทดแทนในการเชานี้   พึงกําหนดใหเฉพาะท่ีผูเชาไดเสียหายจริง  โดยเหตุท่ี
ตองออกจากท่ีดิน  โรงเรือน  หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว  กอนสัญญาเชาระงับ 

(4)  เจาของตนไมยืนตนท่ีข้ึนอยูในท่ีดินในวันท่ีใชบังคับพระราชกฤษฎีกา
ท่ีออกตามมาตรา 6 

(5)  เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได  ซึ่งมีอยูใน 
ท่ีดินท่ีตองเวนคืนในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6  แตตองไมเปนผูซ่ึงจําตอง 
ร้ือถอนโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวไปเม่ือไดรับแจงจากเจาของท่ีดิน  เงินคาทดแทนตาม (5)  นี้  
พึงกําหนดใหเฉพาะคาร้ือถอน  คาขนยาย  และคาปลูกสรางใหมเทานั้น 

(6)  บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง  วางทอน้ํา  ทอระบายน้ํา  สายไฟฟา  
หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงคลายกันผานท่ีดินท่ีตองเวนคืนนั้นตามมาตรา 1349  หรือมาตรา 1352  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ในกรณีท่ีบุคคลเชนวานั้น ไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแก
เจาของท่ีดินท่ีตองเวนคืนแลว 
 

นอกจากบทบัญญัติท่ีไดบัญญัติถึงผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนในมาตรา 18 นี้แลว  ยังมี
บทบัญญัติท่ีกําหนดถึงสิทธิของผูรับจํานอง  ผูทรงบุริมสิทธ์ิ  หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนไวในมาตรา 29  ซ่ึงผูทรงบุริมสิทธินั้น  หมายความวา  ผูมีสิทธิ
เหนือทรัพยสินของลูกหนี้ในการที่จะไดรับชําระหนี้อันคางชําระแกตนจากทรัพยสินนั้นกอนเจาหนี้
อ่ืน  สวนผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย หมายความถึง ผูมีสิทธิท่ีจะบังคับเอา
แกตัวทรัพยโดยตรง ซ่ึงทรัพยสิทธินี้ยอมใชยันแกบุคคลไดโดยท่ัวไป และทรัพยสิทธิจะกอตั้งข้ึนก็
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายเทานั้น  โดยในมาตรา 29  ตาม พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนไดกําหนดถึง
สิทธิของบุคคลเหลานี้ ว า  ในกรณี ท่ี มีการจํานองบุริมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืนเหนือ
อสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงให
ผู รั บ จํ า น อ ง  
ผูทรงบุริมสิทธ์ิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาว มาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงิน
คาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  และในระหวางนั้นยัง
มิใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ี จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผู
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มาตรา 21 ซ่ึงเปนการใหนําหลักเกณฑตามมาตรา 21 ท้ังมาตรามาใชพิจารณา
ประกอบการกําหนดเงินคาทดแทน ซ่ึงไดแก ราคาตามมาตรา 21 (1), (2), (3) สภาพและท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพยตาม (4) และเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน (5) นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง
อสังหาริมทรัพยท่ีเหลือจากการเวนคืนและมีราคาสูงข้ึนหรือลดลงซ่ึงจะเปนเหตุใหสามารถกําหนด
เงินคาทดแทนใหต่ําลงหรือสูงข้ึนได  แตการคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนหรือลดลง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  และในขณะนี้พระราชกฤษฎีกาท่ี
กําหนดหลักเกณฑดังกลาวก็ยังไมมีการประกาศใชบังคับ  ซ่ึงอาจเปนเหตุใหหนวยงานท่ีทําการ 
เวนคืนอางไดวายังไมสามารถนํามาตรา 21 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาคํานึงถึงในการ
กําหนดเงินคาทดแทนได  สวนหลักเกณฑอีกประการหนึ่ง ในมาตรา 21 นี้  คือ  บทบัญญัติใน 
วรรคหา  ท่ีใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีได รับความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบการคาขายน้ันใหไดรับเงินคาทดแทนสําหรับ 
ความเสียหายนั้นดวย 

 
มาตรา 22 เปนกรณีท่ีเจาของท่ีไดท่ีดินมาโดยมิไดใชอยูอาศัยหรือทําประโยชนในท่ีดิน

อยางแทจริง  ถามีการเวนคืนท่ีดินนั้นภายในหาปนับแตวันท่ีเจาของไดท่ีดินนั้นมาจะกําหนดเงิน 
คาทดแทนใหต่ํากวาเงินคาทดแทนที่กําหนดตามมาตรา  21  ก็ได   แตตองไมนอยกวาราคาที่ดิน 
ในขณะท่ีเจาของท่ีไดท่ีดินนั้นมา 
 

มาตรา 24 เปนกรณีท่ีหามมิใหคิดเงินคาทดแทนสําหรับราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนเพราะทรัพยสิน
ใน 2 กรณี ดังไดกลาวมาแลวขางตน 
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ในกรณีท่ีไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากอน  แตมีการใชบังคับพระราชบัญญัติ 
เวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นเลย  กรณีนี้กฎหมายมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม  ดังนั้น  หลักเกณฑท่ี 
คณะกรรมการตามมาตรา 23  จะนํามาใชในการกําหนดเงินคาทดแทนจึงเหมือนเดิม  ซ่ึงไดแก 
มาตรา 21  ท้ังมาตรา 18  มาตรา  22  และมาตรา  24  ก็เปนหลักเกณฑเดียวกับท่ีคณะกรรมการตาม
มาตรา 9 นํามาใชนั่นเอง 

 
 
 
 
2.2  หลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางโรงเรือน   แบงเปน 2  กรณี  

คือ 
 

2.2.1 ในกรณีท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกา บทบัญญัติของกฎหมายที่แกไข
ใหมใหคณะกรรมการตามมาตรา 9 กําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทน
โดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 18  มาตรา 21  มาตรา 22  และมาตรา 24  โดยมิไดใชถอยคําวา  
เปนราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยประเภทใด  (ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางโรงเรือน)  ดังนั้น  การ
กําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางโรงเรือน  ก็ตองใชหลักเกณฑตามท่ีแกไขใหมนี้เชนกัน 
 

2.2.2 ในกรณีที่ไมมีการตราพระราชกฤษฎีกากอน  กรณีนี้กฎหมายมิไดมี
การแกไขเพ่ิมเติม  ดังนั้นหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 23 จะนํามาใชจึงเหมือนเดิม  ซ่ึง  
ไดแก มาตรา 21 มาตรา 18  มาตรา 22  และมาตรา 24 

 
เม่ือคณะกรรมการตามมาตรา 9  กําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวน

เงินคาทดแทนเสร็จแลว  จะตองประกาศราคาท่ีกําหนดไว ณ สถานท่ีตาง ๆ เชนเดียวกับบทบัญญัติ
กอนมีการแกไข แตท้ังนี้ไดแกไขกําหนดเวลาใหมีระยะเวลามากขึ้นและใหมีความแนนอนชัดเจนข้ึน
เพราะบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคส่ี กอนมีการแกไข บัญญัติวา ".....ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
120 วันนับแตวันไดรับแตงตั้ง  และใหประกาศราคาท่ีกําหนดไว ณ สถานท่ีตามมาตรา 7"  ซ่ึงทําให
อาจเขาใจไดวา การกําหนดราคาจะตองกําหนดใหเสร็จภายใน 120 วัน แตจะประกาศราคาหลังจากท่ี
กําหนดเสร็จแลวเม่ือไรก็ได ดังนั้นบทบัญญัติท่ีแกไขใหมจึงแกไขเปน "….และดําเนินการใหแลว
เสร็จและประกาศราคาท่ีกําหนดไว ณ สถานท่ีตามมาตรา 7 ภายใน 180 วันนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง"  
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โครงสรางของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2530  ตามท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้  เปนโครงสรางท่ีจัดลําดับและเรียบเรียงมาจากตัวบทกฎหมายโดยตรง  
ดังนั้น ในทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐท่ีทําการเวนคืนจึงอาจมีการนําบทบัญญัติมาใชแตกตางกัน
ไป  หรืออาจกลาวไดวาหลักเกณฑที่นํามาใชในการกําหนดเงินคาทดแทนจะแตกตางกัน ทั้ง ๆ ท่ี
เ ป น 
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  และถึงแมจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับท่ี 44  (เม่ือวันท่ี 28  
กุมภาพันธ  2534) แลวก็ตาม  แตปญหาความไมเปนธรรมเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนก็ยังคง
ปรากฏอยู  และยังคงเปนปญหาท่ีมีมาโดยตลอด  ซ่ึงอาจทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ัน และไม
ยอมรับจนอาจหมดศรัทธาในกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองนี้  เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีมีผลกระทบโดยตรง
ตอสิทธิของประชาชน ดังจะไดทําการศึกษาถึงทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐท่ีทําการเวนคืนตอไป 
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บทที่ 4 
ปญหาในทางปฏิบัติขององคกรเกีย่วกบัการกําหนดเงินคาทดแทน 

ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และแนวทางแกไขปญหา 
 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยของรัฐเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน 
เนื่องจากรัฐจําเปนตองดําเนินการจัดบริการสาธารณะเพื่อความเปนอยูและสภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน หากในการดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการในอสังหาริมทรัพยของรัฐเอง ก็คงไมมี
ปญหา  แตการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยในกิจการของรัฐนั้นหากกระทบถึงสิทธิ
ในการครอบครองของประชาชน  รัฐก็จําเปนตองดําเนินการโดยใชวิธีเวนคืนตามพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  อยางไรก็ตาม  การดําเนินการของรัฐก็ยังมีปญหาอันเนื่องมาจาก
สภาพปญหาตาง ๆ กัน  ไดแก องคกรภาครัฐหลายแหงมีการดําเนินการที่ยังไมมีมาตรฐานเพ่ือให
เกิดความเปนธรรมในการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้น    การขาดความรูความสามารถของเจาหนาท่ี  
ผูปฏิบัติงาน 29  การใชขอกฎหมายของแตละหนวยงานท่ีมีความแตกตางกันไป  เปนตน  ทําใหการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ไมสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  จึงทําให
เกิดผลลัพธท่ีขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ  และสรางความไมพึงพอใจใหกับ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย  นับวาเปนปญหาที่สําคัญมากและ
เปนปญหาท่ีตอเน่ืองมายาวนาน 
 

1  ปญหาเก่ียวกับคณะกรรมการ  ตาม มาตรา 9  วรรคสอง ของพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรพัย พ.ศ. 2530 

 
(1) องคประกอบของคณะกรรมการ 

ในสวนองคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 9 วรรค 2  กฎหมายมิได
กําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมาเปนกรรมการวา  ตองเปนผูมีความรูความสามารถในการประเมิน

                                                           
29 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ไดใหคําจํากัดความของคําวา  

“เจาหนาที่” ไวในมาตรา 4 วา เจาหนาที่หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใดผูกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐ ซึ่งมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน 
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นอกจากนี้ การที่กฎหมายบัญญัติใหแตงต้ังผูแทนกรมท่ีดินและผูแทนของ
หนวยงานอ่ืนของรัฐนัน้ จะเหน็ไดวา กรรมการท้ังสองนี้ตางเปนขาราชการท่ีมีงานในความรับผิดชอบ
ประจําของตนอยูแลว  สวนผูแทนของสภาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของนั้น  อาจมีผูเห็นวาเปนการเหมาะสมที่
จะตองมีผูแทนของสภาทองถ่ินเขามาเปนกรรมการเพ่ือรักษาผลประโยชนใหกับราษฎรในทองถ่ินตน
เทานั้น  แตถาพิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายฉบับน้ีแลวจะพบวา  กฎหมายไดสรางกลไกท่ีให
ความคุมครองประโยชนของประชาชนไวแลว กลาวคือ การใหสิทธิแกประชาชนที่ไมพอใจราคา 
คาทดแทน ทําการอุทธรณตอรัฐมนตรี หรือฟองรองตอศาลได ดังนัน้ หากผูท่ีไดรับแตงต้ังเขามา
เปนกรรมการเปนผูท่ีไมมีความรูความสามารถในการประเมินราคาทรัพยสิน  แตมุงท่ีจะเรียกรอง
หรือตอรองเพ่ือสรางคะแนนนิยมใหแกตนอยางเดยีว  การประชุมเพื่อพจิารณากําหนดราคาเบื้องตน
หรือจํานวนเงินคาทดแทน  คงตองประสบกับความยากลําบากอยางมาก 
 

(2) อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตามมาตรา 9  กฎหมายไดบัญญัติวาเพือ่ทําหนาท่ีกําหนดราคา
เบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทน  ซ่ึงจะเหน็ไดวา  คณะกรรมการ
จะตองทําการกําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนจํานวนหนึง่และจํานวนเงิน

                                                           
30 แคลว  ทองสม.  "บัญชีประเมินมลูคาที่ดินใหมของกรมที่ดิน"  วารสารท่ีดิน 34.  พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2531.  หนา 21. 
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2.  ปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  
 

จากบทบัญญัติในเร่ืองการอุทธรณตอรัฐมนตรีนี้ จะเห็นไดวากฎหมายไดบัญญัติให
อํานาจรัฐมนตรีท่ีจะเปนผูทําการตรวจสอบกล่ันกรองราคาของอสังหาริมทรัพย  และจํานวนเงิน
คาทดแทนท่ีใหแกผูมีสิทธิไดรับ  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนเหน็วาตนควรจะไดรับ
มากกวานัน้ สามารถทําการอุทธรณตอรัฐมนตรี  และเม่ือพิจารณาแลว สามารถกําหนดเงินคา
ทดแทนใหมไดทุกราย เม่ือเปนเชนนีแ้ลว  การท่ีรัฐมนตรีจะทําการตรวจสอบราคาหรือจํานวนเงิน
คาทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือมาตรา 23 กําหนดไวได หลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีจะ
นํามาใชในการพิจารณาจํานวนเงินคาทดแทนยอมตองเปนหลักเกณฑเดียวกับท่ีคณะกรรมการตาม
มาตรา 9 หรือมาตรา 23  ใชในการกําหนด  เพราะถาเปนหลักเกณฑท่ีตางกัน ผูมีสิทธิไดรับเงินจาก
คาทดแทน 
ก็คงทําการอุทธรณกันมากมายหรือเกือบทุกรายโดยหวังวา หากใชหลักเกณฑใหมแลวอาจทําใหตน
ไดรับเงินคาทดแทนในจํานวนที่มากข้ึนได 
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นอกจากน้ี  การท่ีกฎหมายมิไดบัญญัตถึิงขอจํากดัในการอุทธรณ  นอกจากในเร่ือง
ระยะเวลาไว ก็จะเปนเหตุทําใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนสามารถอุทธรณตอรัฐมนตรีไดงาย โดย
เพียงแตอางความไมพอใจของตน  ดังนั้น จึงอาจทําใหมีการอุทธรณกันเปนจํานวนมาก  และทํา
ให 
คณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังไวนัน้ ไมอาจพิจารณาเสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีเพื่อใหรัฐมนตรี
มีคําวินิจฉัยอุทธรณนั้นไดทันภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  และเปนเหตุใหการเวนคืนนั้น ๆ ไม
แลวเสร็จไปอยางแทจริง  เพราะยังมีขอโตแยงในเร่ืองจาํนวนเงินคาทดแทนกันอยู  กฎหมายจึงตอง
บัญญัติเพื่อแกไขปญหาในเร่ืองนี้ไววา  การอุทธรณตอรัฐมนตรีหรือฟองคดีตอศาล ไมเปนเหตุให
การครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย  การรื้อถอนส่ิงปลูกสราง  การขนยายทรัพยสิน หรือการ
ดําเนินการใด ๆ ของเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการท่ีจะตองมีการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นตองสะดดุหยดุลง  และการท่ีเจาหนาท่ีจะมีอํานาจเขาครอบครอง หรือใช  
หรือร้ือถอน ขนยายทรัพยสินนัน้ไดจะตองเปนกรณท่ีีคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
กําหนดใหการเวนคืนนั้นเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน (มาตรา 13)  แลวเทานั้น  ซ่ึง 
บทบัญญัตินี้สามารถแกไขปญหาการหยุดชะงักในการดําเนินการเวนคืนไปได สวนการแกไข
ปญหาในเร่ืองการอุทธรณตอรัฐมนตรี เพื่อมิใหมีการอุทธรณโดยไมมีเหตุผล ก็อาจบัญญัติไวใน
กฎหมายเลยวาใหผูท่ีไมพอใจราคาหรือจํานวนเงินท่ีคณะกรรมการกําหนดนัน้เปนฝายหาหลักฐาน
เพื่อพิสูจนถึงราคาหรือจํานวนเงินท่ีตนควรไดรับพรอมท้ังเหตุผลประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการดวย  อยางไรก็ตาม  การจะบัญญัติเง่ือนไขท่ีเปนขอจํากัดเชนนี้ไวในกฎหมายน้ัน  
จะตองปรากฏดวยวาราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการ ตามมาตรา 9  หรือ มาตรา 23   
กําหนดไวนั้นเปนราคาท่ีมีการเปนกําหนดข้ึนอยางเปนธรรมแลวดวย 
 

ในเร่ืององคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น จะเห็นไดวากฎหมาย
บัญญัติไวเพียงวา ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายและผูมีความรูความสามารถในการ 
ตีราคาอสังหาริมทรัพยมีจํานวนทั้งหมดไมนอยกวา 5 คน  ซ่ึงการบัญญัติคุณสมบัติวาตองเปนผูมี
ความรูความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพยเปนการเหมาะสมดแีลว  สวนคุณสมบัติท่ีวาตอง
เปนผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายน้ัน ยังมีขอนาพิจารณาวาจําเปนหรือไมเพียงใด  และหากในทาง
ปฏิบัติคณะกรรมการชุดนี้สวนใหญหรือเกือบท้ังหมดเปนผูทรงคุณวฒุิทางกฎหมายมีเพยีงหนึ่งหรือ
สองคนท่ีเปนผูมีความรูความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย  การประชุมรวมกันเพื่อ
พิจารณาอุทธรณนี้กอ็าจดําเนนิการไปไดไมรวดเร็ว  และอาจไมไดผลตามเจตนารมณของกฎหมายนกั  
นอกจากน้ี  หากในทางปฏิบัติ  ผูท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงต้ังเฉพาะผูท่ี
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สวนในเร่ืองของระยะเวลาในการพิจารณาตามท่ีกฎหมายบัญญัติวารัฐมนตรี 
จะตองมีคําวนิจิฉัยอุทธรณนัน้ภายใน  60 วัน  นับแตวนัไดรับคําอุทธรณ   จะเหน็ไดวาการพิจารณา
อุทธรณในแตละรายใชเวลาไมเกิน 60 วันนี้เปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมแลว  เพราะหากใหระยะ
เวลานานมากกวานี้  ความเดือดรอนของผูมีสิทธิไดรับเงินท่ีควรจะไดรับการแกไขในทันที  ก็ไม
อาจ 
ทําได และถาในทางปฏิบัต ิ รัฐมนตรีไมสามารถมีคําวินิจฉัยอุทธรณไดทันภายในกําหนดเวลาเลย 
กฎหมายก็มิไดบัญญัติถึงผลในทางกฎหมายไว  อยางไรก็ตาม  ถารัฐมนตรีวินิจฉัยใหชําระเงิน 
คาทดแทนเพ่ิมข้ึน  กใ็หผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝาก
ประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน โดยนับแตวนัท่ีท่ีมีการจายหรือ
วางเงินคาทดแทนนั้น ในกรณีกลับกัน ถารัฐมนตรีวินจิฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเทาเดิม  ผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนก็จะไมไดรับเพิ่มข้ึน นอกจากเวลาท่ีเสียไป  และทําใหตองฟองรองเปนคดีตอ
ศาลไดชาลงกวาเดิม  เพราะการรอคอยโดยหวังวาจะไดรับการวินจิฉัยใหไดรับเงินคาทดแทนเพิ่มข้ึน 

 

3.  ปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของศาล   
 

ขอโตแยงท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับจํานวนเงินคาทดแทนจะเปนอันยุติโดยคําพิพากษาของศาล  
ซ่ึงทําใหศาลตองเขามาเปนผูทําหนาท่ีกาํหนดเงินคาทดแทนดวยอีกองคกรหนึ่ง  และหากพิจารณาถึง
คุณสมบัติของผูท่ีทําหนาท่ีกาํหนดเงินคาตอบแทน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา ควรจะเปนผูมี
ความรูความสามารถในการประเมินราคาทรัพยสินอยางแทจริงนั้น  จะเห็นไดวาองคกรสุดทายท่ี 
ทําหนาท่ีนี้  คือ  ศาล  ซ่ึงปจจุบัน ไดแก  ศาลปกครองน้ันก็มิไดประกอบดวยผูเช่ียวชาญในดานนี้เลย   
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ในประเทศตางๆ เชน ประเทศอังกฤษจะมีศาลเฉพาะท่ีทําหนาท่ีในการตีราคาคาชดเชย 

คือ Lands Tribunal  เพราะอังกฤษเห็นวา  การประเมินคาชดเชยเปนเร่ืองท่ีตองการผูเช่ียวชาญพิเศษ  
แตอยางไรก็ตาม สวนใหญแลวประมาณ 80 - 90%  ของการเรียกรองคาชดเชยจะตกลงกันไดนอก
ศาล 31  สวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น ไดบัญญัตวิิธีการเวนคืน  
และการชดใชคาทดแทนท่ีเปนธรรมใหแกเจาของไวใน  Federal Declaration of Taking Act  กลาว
โดยสรุปคือ  เม่ือหนวยงานที่ประสงคจะเวนคืนท่ีดินของเอกชน จะตองนําคดีข้ึนสูศาลสหรัฐ 
(federal court)  โดยยื่นคํารอง (declaration of taking) แสดงความจํานงท่ีจะเวนคืน ในคํารองนั้น
ตองแสดงถึงรายละเอียดตาง ๆ ของการเวนคืน รวมทั้งจํานวนเงินท่ีผูถูกเวนคืนประมาณวาเปน 
คาทดแทนท่ีเปนธรรม  สําหรับท่ีดินนัน้ เม่ือไดยืน่คํารองและวางเงินคาท่ีดินไวกับศาลแลว  ถือวา
ไดมีการเวนคืนท่ีดนินัน้แลว  ศาลจะเปนผูวินจิฉัยวาจํานวนเงินท่ีวางศาลนั้นเปนคาทดแทนท่ีเปน
ธรรมหรือไม  ถาเห็นวาเปนคาทดแทนท่ีไมเปนธรรมจะกําหนดใหรัฐบาลตองจายเงินเพ่ิมเปนคา
ทดแทนไดดวย  สวนในประเทศฝรั่งเศสจะใชศาลยุติธรรม  แตผูพิพากษาในคดีนั้นจะเปนผูมี
ความรูความเช่ียวชาญในเร่ืองการกําหนดคาทดแทนโดยเฉพาะและมีผูพิพากษาสมทบ
ประกอบดวย 32  จะเหน็ไดวาท้ังประเทศอังกฤษ  อเมริกา  และฝร่ังเศส  ตางก็ใหศาลเปนผูทําหนาที่
ในการกําหนดจํานวนเงินคาทดแทน   แตก็มีบางประเทศ   เชน  สิงคโปร  เจาหนาท่ีเวนคืนท่ีดินจะ
เปนผูทําการคํานวณ 
คาทดแทนใหแกเจาของท่ีดิน และการวินิจฉัยของเจาหนาท่ีเวนคืนในเร่ืองคาทดแทนนั้นใหถือวา
เปนท่ีสุด  ซ่ึงผูมีสวนไดเสียจะอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาหนาท่ีเวนคืนท่ีดินไปยังศาลไมได  แต 
ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเวนคืนไมสามารถคํานวณคาทดแทนได  เจาหนาท่ีเวนคืนก็อาจเสนอให 
คณะกรรมการอุทธรณ (Appeals Boards) ชวยพิจารณาคาทดแทนใหได แตประเทศสิงคโปร   
ศาลจะไมไดเขามาเปนผูกําหนดเงนิคาทดแทนเลย 

 

เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายวาดวยการเวนคืนของไทย จะเห็นไดวา ไดใหความคุมครอง
สิทธิแกผูถูกเวนคืนไวอยางมาก เพราะนอกจากจะอุทธรณตอรัฐมนตรีแลว หากไมพอใจกย็ังมีสิทธิ
                                                           

31 G.F.  Garner.  Compensation for Compulsory Purchase.  Garnered, 1975, p. 8- 9. 
32 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต.  กฎหมายและการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม.   กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,  2520,  หนา  315. 
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กรณีแรก  ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยงัไมพอใจในคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามท่ีตน

ไดยื่นอุทธรณไวกใ็หมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวนิจิฉัยของ 
รัฐมนตรี 

กรณีที่สอง  ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดอุทธรณตอรัฐมนตรี แตรัฐมนตรีมิได
วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ ก็ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ภายใน 1 ปนับแตวันท่ีพนกําหนด  60  วันนั้น 

 

4. ปญหาในทางปฏิบัติขององคกรเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพยในหนวยงานตาง ๆ 
 

4.1 การกําหนดคาทดแทนขององคกรที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรพัยเพ่ือใชประโยชนในกิจการของรัฐ 33 
 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยในการนําไปใช
ดําเนินกิจการของรัฐนั้น  ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลจากขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  คําพิพากษา  เอกสารวิชาการ รวมท้ังหนังสือขอ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อใชประโยชนในกิจการของ
รัฐจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงรวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ช อ บ ใ น 
วงราชการ 34  อาจสรุปแนวทางในการปฏิบัติและการดําเนินการใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประโยชนของรัฐ มี 3 วิธี ดวยกัน คือ 

                                                           
33 สุวรรณ  มหัตเดชกุล. เร่ืองเดียวกัน, หนา 315. 
34 การดําเนินการใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชประโยชนในกิจการของรัฐ จากหนวยงาน

ตางๆ ตามหนังสือขอทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินการใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือใชประโยชนใน
กิจการของรัฐ รวบรวมโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  สรุปไดดังน้ี 
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1.  จัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ การดําเนินการโดยใช

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดวยการพัสดุนั้น ตองการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย โดย 
ไมเฉพาะเจาะจงวาเปนบริเวณใด แตจะกําหนดเปนบริเวณกวางๆ และจะใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยเปนจํานวนเนื้อท่ีไมมากนัก สวนใหญมักจะตองการอสังหาริมทรัพยเพื่อทํา
ประโยชนในรูปของท่ีทําการสํานักงานตางๆ โดยดําเนินการประกวดราคาตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการปรองดอง เพื่อเจรจากับเจาของโดยวิธีซ้ือขาย  ตามมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ซ่ึงบัญญัติวา “เม่ือรัฐมีความ 
จําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใดๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค 
หรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อการ 
ผังเมือง  หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  หรือเพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน  หรือเพ่ือการ
ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน  ถามิไดตกลงในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอ่ืน  ใหดําเนินการตาม 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ” 
 

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตนท่ีวา  “ถามิไดตกลงในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอ่ืน ให
ดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้” นั้น หมายความวา นอกจากวิธีการไดมาซ่ึง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชนของรัฐ โดยวิธีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 นี้แลว ยังมีวธีิการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนของรัฐโดยวิธีอ่ืนๆ อีก ซ่ึง
ในทางปฏิบัติโดยท่ัวไปของหนวยงานตางๆ จะใชวิธีปรองดองกอน โดยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนินการเจรจากับเจาของทรัพยสินแลวทําการซ้ือขายกับราษฎรโดยตรง 

                                                                                                                                                                      

1) กรมโยธาธิการ  มีแนวปฏิบัติในเรื่องน้ีโดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530  เพียงอยางเดียว 

2) หนวยงานที่ดําเนินการ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และ
ดําเนินการในลักษณะแตงต้ังคณะกรรมการปรองดองเพ่ือเจรจากับเจาของทรัพยสิน โดยวิธีซื้อขายประกอบกัน 
ไดแก หนวยงานของกรมทางหลวง การทาอากาศยานแหงประเทศไทย   กรุงเทพมหานคร   การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย   การไฟฟาฝายผลิต   และสํานักงานพลังงานแหงชาติ ฯลฯ 

3)  หนวยงานที่ดําเนินงาน โดยวิธีจัดซื้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ไดแก  
การประปาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง 
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การแตงต้ังคณะกรรมการปรองดองโดยท่ัวไป จะแตงต้ังใหสอดคลองกับคณะกรรมการ

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  
 
3. เวนคืนอสังหาริมทรัพย ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 

2530  จะเปนวิธีการสุดทายเม่ือใชวิธีอยางอ่ืนไมไดผลและวิธีการนี้กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงาน
ของแตละหนวยงาน 
 

ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลและปญหาในทางปฏิบัติของหนวยงานกรณีศึกษาท่ีทําการ
เวนคืนของ 3 หนวยงานซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชนอยูเปน
ประจํา  และสามารถใชเปนตัวอยางกรณีศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังหนวยงานท่ีเปนราชการบริหารสวนกลาง 
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และหนวยงานรัฐวิสาหกจิ  รวมท้ังทําใหทราบปญหาในทางปฏิบัติของ
แตละหนวยงานได 

 
ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐทุกแหงไมวาจะเปนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวน

ทองถ่ิน รวมทั้งรัฐวิสาหกจิตางๆ  ลวนมีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชน ใน
กรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพือ่กิจการใดๆ อันเปนสาธารณประโยชนท่ีอยู
ในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานน้ันๆ ได  อยางไรก็ตาม แมวาหนวยงานราชการทุกหนวยท่ีทําการ
เวนคืนจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 
ฉบับเดียวกันก็ตาม ก็ยังปรากฏวา หนวยงานแตละแหงยังคงมีการปฏิบัติงานและมีความเหน็ในการ
ตีความตามบทบัญญัติท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงแตละหนวยงานมีแนวทางปฏิบัติตาง ๆ กัน ดังนี้ 35 

 
4.1.1 การทางพิเศษแหงประเทศไทย  การทางพิเศษแหงประเทศไทยเปนหนวยงาน 

รัฐวิสาหกิจ  อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  290  (เร่ืองจัดต้ังการทางพิเศษแหงประเทศไทย)   เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2515 เพื่อใหมีอํานาจหนาที่ในการสรางทางพิเศษ และในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการสราง 
ทางพิเศษนี้เองท่ีทําใหมีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยของประชาชน  ซ่ึงตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 290 นี้ ไดใหอํานาจในการเวนคืนแกการทางพิเศษฯ  ไวในขอ 23  ซ่ึงการสราง

                                                           
35  สุวรรณ  มหัตเดชกุล. เร่ืองเดียวกัน. หนา 88-119. 

DPU



63

 

 
เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนใชบังคับแลวระยะหนึ่ง 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย ก็จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดใหการเวนคืนนั้นเปนกรณีท่ี
มีความจําเปนโดยเรงดวน ซ่ึงทําใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย มีอํานาจเขาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง  
ขนยายทรัพยสิน และวางเงินคาทดแทนแกเจาของที่ดินบางรายท่ีไมตกลงขายใหแกการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย ตอจากนั้นจึงตราเปนพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยระบุรายช่ือ
เจาของท่ีดินเฉพาะรายท่ีไมตกลงขายท่ีดินใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 

ในทางปฏิบัติของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นอาจแยกพิจารณาเปน 2 สวน คือ สวนการกําหนดเงินคาทดแทนโดย
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน  และสวนการพิจารณาอุทธรณโดยคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ 

 
- คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน   การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินใน

บริเวณที่ ท่ีจะเวนคืน ก็เพื่อใหเจาหนาท่ีอํานาจเขาไปสํารวจเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน ซ่ึงในทางปฏิบัติแลว การทางพิเศษแหงประเทศไทยไมสามารถ 
ทําการสํารวจใหแลวเสร็จไดทันภายใน 2 ป นับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา แตก็ยังคงทําการ
สํารวจตอไปโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 290 การสํารวจนี้จะมีการเขาไป
สํารวจเปนรายแปลงเพียงเพื่อใหทราบวา ท่ีดินแตละแปลงมีส่ิงปลูกสรางอะไรบาง สวนการสํารวจ
ท่ีดินแตละแปลงวามีสภาพอยางไรบาง แตหลังใชประกาศรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ   
ฉบับท่ี 44 แลว ไดมีการสํารวจและทําบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินมากข้ึน เม่ือเจาหนาท่ีทําการ
สํารวจแลวเสร็จเปนบางสวนแลว ก็จะนําขอมูลที่ทําการสํารวจมานี้ใหแผนกประเมินราคา  เพื่อทําการ
ประเมินราคาส่ิงปลูกสรางและกําหนดคาทดแทนท่ีดิน คาทดแทนไมยืนตน ซ่ึงเม่ือมีการกําหนด
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คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย จะไดรับการแตงตั้ง

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะประกอบดวย 
1) ผูแทนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการกอง 

จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน โดยจะทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
2) ผูแทนของกรมท่ีดิน  เปนกรรมการ  ซ่ึงไดแก  เจ าพนักงานท่ีดิน

กรุงเทพมหานคร โดยแตงต้ังมาจากสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน ท้ังนี้ เนื่องจากการเวนคืน
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  สวนใหญแลวจะเปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

3) ผูแทนสภากรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 
4) ผูแทนสภาเขต เปนกรรมการ ซ่ึงแลวแตวาคณะกรรมการชุดนั้นๆ มี 

หนาท่ีกําหนดราคาเบ้ืองตน และจํานวนเงินคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนในรายท่ีอสังหาริมทรัพยนั้น
ตั้งอยูภายในเขตใด ก็จะทําการแตงต้ังผูแทนสภาเขตนั้นๆ มาเปนกรรมการ 

5) ผูแทนหนวยงานอื่น เปนกรรมการ ซ่ึงอาจมีการแตงตั้งผูอํานวยการเขต
ในแตละเขตมาเปนกรรมการรวมดวย 

 
การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนในแตละครั้ง

ตองพิจารณากาํหนดเงนิคาทดแทนไดบางคร้ังจํานวนมาก ท้ังนี้ เนื่องจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
จะเสนอหลักเกณฑการคิดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนใหท่ีประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตน เพื่อขอมติท่ีประชุมตอหลักเกณฑนั้นกอน โดยจะแจงใหท่ีประชุมทราบวา 
เปนหลักเกณฑท่ีผานมาพิจารณาของคณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทยแลว ซ่ึงจะแยก
เปนหลักเกณฑคาทดแทนท่ีดิน คาทดแทนส่ิงปลูกสราง คาทดแทนไมยืนตน และคาทดแทนอ่ืนๆ 
หล ังจากนัน้การทางพิเศษแหงประเทศไทย จึงเสนอใหคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตนพิจารณา
คาทดแทนใหแกผูมีสิทธิ ซ่ึงจะเปนจํานวนกี่รายน้ันข้ึนอยูกับวาในการประชุมนั้น ๆ การทางพิเศษ
แหงประเทศไทยสามารถรวบรวมขอมูลเสนอไดมากนอยเพยีงใด คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน 
ก็จะพจิารณาวาคาทดแทนท่ีจะใหแกผูมีสิทธิรายน้ันๆ เปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย เห็นดวยหรือไม และในบางกรณคีณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน อาจขอ
เล่ือนการพิจารณาไป โดยขอใหมีการไปดบูริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนนั้นกอนก็ได 
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ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 กอนมีการแกไข 

เพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนจะตองทําการกําหนดราคาและจํานวนเงิน 
คาทดแทนใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันไดรับแตงต้ัง และในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําให 
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดได บางคร้ังขอขยายแลวก็ยังไมแลวเสร็จ 
จึงตองแกไขปญหาโดยเสนอใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม เพ่ือจะไดเร่ิมนับระยะเวลา
ใหม แตหลังจากมีการแกไขกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนี้แลว ไดมีการแกไข
ระยะเวลาเปน 180 วัน และขอขยายไดอีกไมเกิน 180 วัน ซ่ึงคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน  
ก็ยังไมอาจกําหนดราคาใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลา 

 
เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบ ของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนของการทางพิเศษ

แหงประเทศไทยแลว จะเห็นวาประกอบดวยขาราชการจากหนวยงานตางๆ ท้ังส้ิน และก็มิใชผูมี
ความเช่ียวชาญในการประเมินราคาทรัพยสินโดยเฉพาะอีกท้ังประธานของคณะกรรมการชุดนี้ก็
เปนเจาหนาท่ีของการทางพิเศษแหงประเทศไทย และการประชุมพิจารณา ก็เปนเพียงการพิจารณา
เพื่อรับรองราคาและจํานวนเงินคาทดแทนท่ีเจาหนาท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดจดัทําไวแลว 
ดังนั้น จึงยังไมสามารถอาจคาดหวังไดวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนจะมีความเห็นท่ี 
แตกตางไปจากราคาและจํานวนเงินคาทดแทนท่ีเจาหนาท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทยเสนอมา
ไดมากนัก  สวนผูท่ีทําหนาท่ีในการประเมินราคาทรัพยสินจริงๆ ไดแก เจาหนาท่ีแผนกประเมิน
ราคา กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   ประกอบดวยเจาหนาท่ีในตําแหนงวิศวกรและชางกอสราง   ซ่ึงนาจะ
สามารถประเมินราคาไดใกลเคียงความจริงเฉพาะแตราคาของส่ิงปลูกสรางเทานั้น  

 
ดังจะเห็นไดจากการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบือ้งตนและจาํนวนเงินคาทดแทน

อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองท่ีเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  โดยท่ีกระทรวงหมาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กําหนด
ราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทนในทองท่ีเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 36 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีเขต
ลาดพราว เขตบึงกุม เขตบางกะป เขตหวยขวาง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
                                                           

36  คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 57/2535 ลงวันที่ 20 มกราคม 2535 แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่
กําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่จะเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทนในทองที่เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร 
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1. ผูอํานวยการกองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 
    การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
    ผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย  เปนประธานกรรมการ 
2. เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร หรือผูแทน 
    ผูแทนกรมที่ดิน    เปนกรรมการ 
3. ผูอํานวยการเขตบางกะป หรือผูแทน 
    ผูแทนกรุงเทพมหานคร   เปนกรรมการ 
4. ผูแทนสภากรุงเทพมหานคร   เปนกรรมการ 
5. ผูแทนสภาเขตบางกะป   เปนกรรมการ 
6. เจาหนาท่ีตําแหนงนิติกร กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 
    การทางพิเศษแหงประเทศไทย   เปนเลขานุการ 
7. เจาหนาท่ีตําแหนงนิติกร กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 
    การทางพิเศษแหงประเทศไทย   เปนผูชวยเลขานุการ 
8. เจาหนาท่ีตําแหนงนิติกร กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 
    การทางพิเศษแหงประเทศไทย   เปนผูชวยเลขานุการ 
 
การทางพิเศษแหงประเทศไทยจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองนี้ ประกอบดวย 
 
1. นายพิภพ  ฟูเจริญ  ผูอํานวยการกองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 
    การทางพิเศษแหงประเทศไทย   เปนประธานกรรมการ 
 
2. วาท่ีรอยตรีนคร  วิสุทธารมณ   
    ผูแทนเจาพนักงานท่ีดิน กรุงเทพมหานคร  เปนกรรมการ 
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3. นายประยูร  ดอกอังกาบ 
    ผูแทนผูอํานวยการเขตบางกะป   เปนกรรมการ 
3. นายถาวร  เตโชชัยวุฒิ 
    ผูแทนสภากรุงเทพมหานคร   เปนกรรมการ 
5. นางสาวภีราณัฎฐ  แดงโกเมน 
    ผูแทนสภาเขตบางกะป   เปนกรรมการ 
6. นางปยะฉัตร  ล้ิมนุสนธ์ิ   นิติกร 6  แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 
    กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนเลขานุการ 
7. นายกลยุทธ  มณฑาศวิน  นิติกร 4  แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 
    กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 การทางพเิศษแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ 
8. นายวิสิทธ์ิ  ตันหคําบุตร  นิติกร 6  แผนกสอบสวนสิทธ์ิ 
    กองจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 การทางพิเศษแหงประเทศไทย เปนผูชวยเลขานุการ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทน

อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองท่ีเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร พบวา  มีปญหารายงานในที่ประชุมวา  สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน 
กรมท่ีดิน ไมสามารถประเมินราคาท่ีดินจํานวน 2,546 แปลง ไดเสร็จตามท่ีกําหนด  37   นอกจากนี้  
ราคาประเมินที่ดินเปนรายแปลงตามที่สํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน กรมที่ดิน ได
ประเมินยังมีความผิดพลาด คลาดเคล่ือน  จนทําใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยเกิดความไมม่ันใจ
ในการประเมินราคารายแปลงของสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน กรมที่ดิน 38  ทําให
เกิดผลกระทบตอการเวนคืนที่ดินของการทางพิเศษแหงประเทศไทยอยางมาก จนไมสามารถใช
วิธีการดังกลาวเปนหลักเกณฑการกําหนดราคาคาทดแทนท่ีดินตอไปได ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาการ
ประเมินราคาที่ดินดังกลาวยังไมมีความแนนอน  และมีมาตรฐานเพียงพอตอความมั่นใจของ 
คณะกรรมการในการกําหนดราคาคาทดแทน 

 

                                                           
37  รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่

จะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองที่เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2535 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2535, หนา 3. 

38  เร่ืองเดียวกัน, หนา 4. 
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นอกจากนี้  ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและจํานวนเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองท่ีเขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร  ยังพบวา  ผูแทนสภากรุงเทพมหานคร (นายถาวร  เตโชชัยวุฒิ) ยังไดมี
ขอสังเกตในที่ประชุมวา  คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนมิไดมีความรู ความสามารถในดาน
การประเมินราคา  ตองอาศัยความชํานาญในการดําเนินการจากเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
แ ล ะ 
ผูแทนกรมท่ีดินในการพิจารณา 39   ดังนั้น  การพิจารณาจึงลาชาและยากตอการตัดสินใจ 

 
ในเร่ืองของหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนนั้น การทางพิเศษแหงประเทศไทย

เสนอหลักเกณฑตอคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน โดยแบงเปน ดังนี้ 
 

1) คาทดแทนท่ีดิน กอนมีการแกไขกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44 การทางพิเศษพิเศษแหงประเทศไทยได
กําหนดคาทดแทนท่ีดินโดยกําหนดใหในราคาเดียวกับราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ราคาประเมินของกรมท่ีดิน) ท่ีประกาศใชอยูในวันท่ีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนประกาศใชบังคับท้ังนี้ เพราะเห็นวา เปนไปตาม
บทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคส่ี และราคาประเมินทุนทรัพยนี้ เปนราคาท่ีสูงกวาราคาของ
อสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี ซ่ึงการกําหนดราคาและ
จํานวนเงินคาทดแทนนี้ การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะขอใหกรมท่ีดินสงราคาประเมินทุนทรัพย
ท่ีใชอยูในวันประกาศใชพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดิน และตรวจสอบวาท่ีดินแปลงท่ีจะถูกเวนคืนนั้น
อยูในบล็อคโซนท่ีเทาไร แลวจึงกําหนดราคาใหตามอัตราเดียวกับบัญชีประเมินทุนทรัพยนั้น 

 
แตหลังจากมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44 ซ่ึงไดบัญญัติไว

ชัดเจนวาใหคณะกรรมการกาํหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 18  มาตรา 21  มาตรา 22  และ
มาตรา 24 ดังนั้น การกําหนดราคาท่ีดินจึงตองพจิารณาถึงราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด ตาม
มาตรา 21(1) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 21(4) เหตผุลและวัตถุประสงคของการ
เวนคืน  ตามมาตรา 21(5) และมาตราอ่ืนประกอบดวย ซ่ึงการทางพิเศษแหงประเทศไทย เหน็วา
                                                           

39  รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองที่เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2535 
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2535, หนา 5. 
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นอกจากนี้หลักเกณฑตามมาตรา 21 วรรคสอง   วรรคสาม   และวรรคส่ี ท่ีทําใหการ

กําหนดคาทดแทน โดยคํานึงถึงอสังหาริมทรัพยท่ีเหลืออยูมีราคาสูงข้ึนหรือมีราคาลดลงดวย โดยการ
คํานวณใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ขณะท่ีการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยยังมิไดนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช ซ่ึงในเร่ืองนี้การทางพิเศษแหงประเทศไทย มี
ความเห็นแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายท่ีหนึ่งเห็นวาคําวา “พระราชกฤษฎีกา” ตามมาตรา 21 วรรคส่ี 
หมายความถึงพระราชกฤษฎีกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ดังนั้น เม่ือมีการออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนแลว หากมิไดระบุหลักเกณฑวิธีการในการ
คํานึงถึงอสังหาริมทรัพยท่ีเหลืออยูไมได ท้ังนี้ เนื่องจากฝายนี้เห็นวาในพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 นี้ บัญญัติแตเฉพาะใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเทานั้น มิไดบัญญัติใหตองมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อการอ่ืนแต
อยางใด  สวนฝายท่ีสองมีความเห็นวา คําวา “พระราชกฤษฎีกา” ตามมาตรา 21 วรรค ส่ี หมายความ
ถึ ง  
พระราชกฤษฎีกา ท่ีกํ าหนดหลัก เกณฑและวิ ธีการคํานวณราคาท่ีสูง ข้ึนหรือลดลงของ
อสังหาริมทรัพยท่ีเหลือจากการเวนคืน ซ่ึงจะตองมีการออกเปนกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่ง ดังนั้น 
ในปจจุบันยังไมมีพระราชกฤษฎีกาเพื่อการนี้ การกําหนดคาทดแทนจึงนํามาตรา 21 วรรคสอง และ
วรรคสาม มาคํานึงถึงไมได 

 
ในการกําหนดคาทดแทนท่ีดิน การทางพิเศษแหงประเทศไทย ก็มิไดมีการนํามาตรา 22 

และมาตรา 24 มาประกอบการพิจารณาดวย  กลาวโดยสรุปก็คือ การกําหนดคาทดแทนท่ีดินนั้น การ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย จะขอใหกรมท่ีดินประเมินราคาท่ีดินบริเวณนั้นใหเปนกรณีพิเศษ แลวการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย ก็จะนําราคานั้นมาใชเปนราคาคาทดแทนท่ีดิน ดังนั้น ปญหาท่ีนา
พิจารณา  ก็คือ การประเมินราคาท่ีดินของกรมท่ีดินในขณะน้ีสามารถประเมินไดใกลเคียงมูลคาท่ี
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1)  คาทดแทนส่ิงปลูกสราง  กอนมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนนี้ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทยเห็นวา การกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสรางจะพิจารณาถึงราคาท่ี 
ซ้ือขายกันตามปกติ ในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน ตามท่ีเปนอยูในวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกาออกตามมาตรา 6 โดยจะแบงส่ิงปลูกสรางเปน 2 ลักษณะคือ 

 
 (1)   อาคารไมลักษณะสลัม    ซ่ึงประกอบดวยวัสดุเกาหลายประเภท เจาของ

อาคารจะร้ือถอนอาคารเดิม ขนยายไปปลูกสรางในท่ีใหม โดยใชวัสดุท่ีไดร้ือถอนไปนั้น ดังนั้น การ
ทดแทนจึงใหเจาของสามารถร้ือยายไปปลูกสรางใหมไดในสภาพใกลเคียงกับของเดิม 

 (2)  อาคารทั่วไป การรื้อยายจะเปนลักษณะที่เจาของจะตองไปปลูกสราง
อาคารในท่ีใหมใหเสร็จส้ินเสียกอน จึงขนยายไปอยูในท่ีใหมแลวจึงซ้ือขายอาคารเดิม ดังนั้น การ
ทดแทนจึงเปนการทดแทนมูลคาของวัสดุท่ีเสียหายจากการรื้อขายวัสดุท่ีเหลือจากการร้ือถอน 

 
การแบงแยกลักษณะอาคารจะพิจารณาจาก 

 
ก. วัสดุท่ีใชกอสราง อาคารลักษณะสลัม พื้นและฝาจะมีวัสดุท่ีใชกอสราง

หลายชนิดประกอบกัน รวมท้ังวัสดุจะมีท้ังวัสดุเกาและใหม 
ข. พิจารณาจากฝมือในการกอสราง อาคารลักษณะสลัมจะกอสรางอยางงายๆ 

เชน จะไมมีการเขาไม วัสดุท่ีนํามาประกอบจะเปนลักษณะตีแปะไวอยางไมเปนระเบียบ 
ค. วงเงินในการกอสรางจะมีคราคาต่ํา เพราะปลูกสรางกันข้ันเอง โดยไมมี

การเสียคาอํานวยการ คาออกแบบ คาคุมงาน คาภาษีและกําไร 
 

คาทดแทนส่ิงปลูกสรางท่ีการทางพิเศษฯ กําหนดใหประกอบดวย 
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ก. คาแรงร้ือถอนจะคิดเปนเปอรเซนตของคากอสราง ซ่ึงจํานวนเปอรเซนตจะ
มากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของราคานั้น ๆ  ซ่ึงมีตั้งแต 1 ถึง 5 เปอรเซนต 

ข. คาทดแทนวัสดุท่ีเสียหายเนื่องจาการร้ือถอนตามสภาพท่ีเปนจริง กลาวคือ 
 - ในกรณีอาคารไมลักษณะสลัม จะเปนการทดแทนในมูลคาของวัสดุท่ี 

เสียหายจากการรื้อถอน ซ่ึงสามารถนําไปใชใหมได 
 - ในกรณีอาคารทั่วไป  จะเปนการทดแทนในมูลคาของวัสดุที่เสียหาย 

เม่ือมีการร้ือถอนแลวขายซาก 
 

โดยจะใชราคาตามราคาวัสดุของกองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวง
พาณิชย 40 ท่ีประกาศใชอยูในวันท่ีพระราชกฤษฎีประกาศใชบังคับ ซ่ึงคาเสียหายคิดเปนเปอรเซนต
ของรายการวัสดุแตละประเภทท่ีตองเสียหายจริงจากการรื้อถอน เชน ผนังคอนกรีต เม่ือร้ือถอนจะ
ถือวาเสียหาย 100% ผนังไม เม่ือร้ือถอนจะถือวาเสียหาย 60% เปนตน จํานวนเปอรเซนตความเสียหาย
นี้ จะใชวิธีการเปรียบเทียบกับหนวยราชการอ่ืนๆ เชน กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร เปนตน 

ค. คาแรงกอสรางใหม จะคิดราคาคาแรงงานตอหนวย ซ่ึงจะมีราคาเทาไรขึ้นอยู
กับรายละเอียดของวัสดุแตละประเภท  เชน  คาแรงงานปูพื้นกระเบ้ืองยางตารางเมตร ละ 35 บาท 
เปนตน ซ่ึงจะใชหลักเกณฑในการคิดจากหนวยราชการและเอกชน 

ง. คาอํานวยการ คาออกแบบ คาคุมงาน คาภาษีและกําไร จะใชหลักเกณฑ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

จ. การขนยายวัสดุท่ียังใชการไดและคาขนยายส่ิงของเคร่ืองใช จะถือตามราคา
ขององคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ จํานวนเที่ยวท่ีจะขนยายข้ึนอยูกับปริมาณวัสดุและส่ิงของ
เคร่ืองใชท่ีมีอยู 

ฉ.คาทดแทนอ่ืนๆ เชน อุปกรณในดานสาธารณูปโภค น้ําประปา ไฟฟา 
โทรศัพท เปนตน คาทดแทนดานสาธารณูปโภคจะใชราคาของหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ   
ไดแก   การไฟฟาฯ   การประปา   องคการโทรศัพท   เปนตน 

 
แตหลังจากท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นเกีย่วกับการกําหนดเงินคาทดแทน

เปนท่ียุตวิา ใหใชราคาในวนัท่ีคณะกรรมการมีมตินั้น การกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสราง ก็เปล่ียน
                                                           

40  รายงานการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืนเพ่ือสรางทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค ในทองที่เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2535 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2535, หนา 7. 
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2) คาทดแทนไมยืนตน จะถือตามราคาของกองวินิจฉัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงมีอยูในวันท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ใชบังคับ 

3) คาทดแทนความเสียหายอ่ืน ๆ จะพิจารณาตามที่กฎหมายไดกําหนดไวในเร่ือง
นั้นๆ เชน การจายคาทดแทนใหผูเชา 

เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนแลวเสร็จ ก็จะประกาศราคาท่ีกําหนดไวนั้น 
โดยจะประกาศท้ังคาทดแทนท่ีดิน ส่ิงปลูกสราง และไมยืนตน โดยจะระบุเพียงวาท่ีดินท่ีถูก 
เวนคืนใครเปนเจาของ  โฉนดเลขท่ีใด  ถูกเวนคืนเปนเนื้อท่ีเทาใด  มีส่ิงปลูกสรางใหเทาไร  ซ่ึง 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย เหน็วา  การประกาศรายละเอียดเหลานีเ้ปนการเพยีงพอแลว 

 
จากหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนของการพิเศษแหงประเทศไทยท่ีกลาวมาน้ี  

ในทางปฏิบัตจิะพบวา การกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสรางและไมยนืตนนั้น ท้ังกอนและหลังแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน มักจะมีผูโตแยงวา กาํหนดใหไมเปนธรรม ท้ังนี ้ เพราะผูถูกเวนคืน
สวนใหญจะไมยอมรับเฉพาะคาทดแทนท่ีดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาสามส่ีปท่ีผานมา ราคา
ท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเคียงไดสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จํานวนเงิน
คาทดแทนท่ีราษฎรผูถูกเวนคืนไดรับเม่ือเท่ียบกับราคาท่ีดนิและส่ิงปลูกสรางในขณะน้ันจะแตกตาง
กันมาก ทําใหไมสามารถนําเงินนัน้ไปจดัซ้ือท่ีอยูใหมได ดังนั้น จงึมีผูไมพอใจราคาคาทดแทนท่ี 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนกําหนดใหเปนจํานวนมาก และไดใชสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอไป 

 
- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยของการทางพิเศษแหง

ประเทศไทย ท่ีผานมา ปรากฏวามีผูไมพอใจราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนไดกําหนดให
เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางทางพิเศษ ระบบทางดวน 
ข้ันท่ี 2 ซ่ึงมีผูใชสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี ประมาณถึง 70% ของจํานวนผูถูกเวนคืนท้ังหมด  เม่ือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ไดรับหนังสืออุทธรณขอใหพิจารณาคาทดแทนใหใหม  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จะสง เ ร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของ
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(1) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย 
(2) ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
(3) ผูแทนกรมโยธาธิการ 
(4) ผูแทนกรมที่ดิน 
(5) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
(6) ผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในแตละคร้ัง สามารถพิจารณาไดคร้ังละ
ไมกี่ราย ซ่ึงจะมีการวินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จในแตละรายเกนิกําหนดเวลาหกสิบวัน นับแตวนั 
ไดรับคําอุทธรณ โดยบางรายมีคําวินจิฉัยเม่ือเวลาเกินหนึ่งปไปแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
จะพิจารณาตามขอมูลท่ีเลขานุการท่ีประชุม (ผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย) เสนอมา โดย
การทางพิเศษแหงประเทศไทย จะเสนอความเห็นวาควรเพ่ิมหรือไมควรเพ่ิมคาทดแทนในแตละราย
มาดวย ซ่ึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีผานมา สวนใหญแลวจะวินิจฉัยให
ยืนราคาตามท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนกําหนดให แตในบางรายการก็อาจมีคําวินิจฉัยให
เพิ่มเฉพาะคาทดแทนท่ีดิน เพราะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดคํานึงถึงสภาพท่ีตั้งของท่ีดินนัน้
เปนรายๆ ไป 

 
ในการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนี้ จะเร่ิมจากการพิจารณาวา

ผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม แลวจึงพิจารณาวาคาทดแทนท่ีดิน
และส่ิงปลูกสรางท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน กําหนดใหถูกตองเปนธรรมหรือไม การทาง
พิเศษแหงประเทศไทยเห็นวา เม่ือครบกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ ถารัฐมนตรี
ยังวินิจฉัยไมแลวเสร็จ ผูอุทธรณรายนั้นจะตองฟองคดีตอศาลภายใน 1 ป นับแตวันพนกําหนด แต
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติของการทางพิเศษแหงประเทศไทย เม่ือพนกําหนด 60 วันไปแลว  
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ยังคงรับคําอุทธรณนั้นไวพิจารณาตอไป และแมวาผูอุทธรณจะนํา
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หลักเกณฑในการกําหนดคาทดแทนท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนํามาใชนั้น  

การทางพิเศษแหงประเทศไทยเห็นวา กอนท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44 จะตองเปนหลักเกณฑ
ท่ีแตกตางกับหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนนํามาใช ทั้งนี้ เพราะกฎหมายตองการ
ใหมีการจายราคาหรือคาทดแทนสวนหนึ่งไปกอน แลวจึงใหคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาวา 
การจายใหผูถูกเวนคืนรายนั้นๆ ควรมีการจายใหเพ่ิมเติมอีกหรือไมเพียงใด แตหลังจากมีการแกไข
กฎหมายแลว คณะกรรมการทั้งสองชุดนี้จะตองใชหลักเกณฑเดียวกันในการพิจารณาคาทดแทน 

 
ในจํานวนผูอุทธรณตอรัฐมนตรีนี้ จะมีเปนสวนนอยท่ีนําคดีฟองตอศาล เพราะ 

สวนใหญจะรอคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี และในจํานวนคดีท่ีทางการพิเศษแหงประเทศไทยถูกฟอง
เรียกคาทดแทนเพิ่มนี้ สวนใหญของคําพิพากษาศาลชั้นตนจะมีคําส่ังใหการทางพิเศษแหงประเทศไทย
จายคาทดแทนเพ่ิม ซ่ึงการทางพิเศษแหงประเทศไทย ก็จะอุทธรณคดีนั้นๆ ตอไป ยกเวนหาก
พนักงานอัยการเสนอความเห็นวา ไมควรอุทธรณ   การทางพิเศษแหงประเทศไทย ก็จะไมอุทธรณ 

 
ปญหาในการกําหนดคาทดแทนของการทางพิเศษฯ ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะจากการเวนคืน

เพื่อสรางทางพิเศษ ระบบทางดวนข้ันท่ี 2 ในขณะน้ีก็ไดรับการแกไขแลว โดยรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยไดขออนุมัติรัฐมนตรี (ตามมารตรา 10 ทวิ) เพื่อขอแกไขราคาเบ้ืองตน
ใหม ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว 

 
4.1.2 กรุงเทพมหานคร   เปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปพิเศษ   ซ่ึงดําเนินการ

ตามระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  มี
อํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการตางๆ (ตามมาตรา 89) ภายในเขตกรุงเทพมหานคร และในการดําเนิน 
กิจการบางอยางนี้เองท่ีทําใหมีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ในระยะท่ีผานมา  การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยของกรุงเทพมหานครจะเปนการเวนคืนเพื่อการสรางทาง การสรางท่ีกักเก็บน้ําเพื่อ
ปองกันน้ําทวม และการสรางบอบําบัดน้ําเสีย เปนตน นับต้ังแตประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติวา
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ในรายท่ีรับเงินคาทดแทนเบ้ืองตน จะยอมตกลงในราคาคาทดแทนอสังหาริมทรัพย
หรือไมก็ตาม  เม่ือไดนําท่ีดินไปจดทะเบียนเวนคืนแลว  ถือวาการเวนคืนรายนั้นแลวเสร็จ ไม
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติเวนคืนอีก   แตในรายท่ีไมยอมนําท่ีดนิไปจดทะเบียนแกไขหลักฐานทาง
ทะเบียน ถือวาสิทธิครอบครองตกมาเปนของรัฐแลว เจาหนาท่ีเวนคืนมีสิทธิใชสอยอสังหาริมทรัพย
นั้นได แตกรรมสิทธ์ิท่ีดินยังไมตกมาเปนของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหกรรมสิทธ์ิในท่ีดินตกมาเปนของรัฐ  จึงถือไดวาการดาํเนินการเวนคืน
สามารถดําเนินการไดเสร็จส้ินแลว 

ในทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทน สามารถพิจารณา
ตามลําดับ  ดังนี้ 
 

- คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน  เม่ือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณ
ท่ีท่ีจะเวนคืนใชบังคับแลว เจาหนาท่ีฝายชางของกรุงเทพมหานครจะเปนผูทําการสํารวจ ซ่ึง
ระยะเวลาท่ีใชในการสํารวจจะแตกตางกันไปแลวแตโครงการ แตสามารถทําการสํารวจให 
แลวเสร็จไดทันภายใน 2 ป นับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 

 
ในการสํารวจนี้ เจาหนาท่ีจะทําการสํารวจท่ีดินเปนรายแปลง โดยจะมีการบันทึก 

รายละเอียดวามีส่ิงปลูกสรางอะไรบาง เม่ือเจาหนาท่ีทําการสํารวจแลวเสร็จก็จะนําขอมูลใหเจาหนาท่ี
ทําการสํารวจแลวเสร็จก็จะนําขอมูลใหเจาหนาท่ีงานประมาณราคา ซ่ึงมีความรูในการประเมินราคา
เปนผูทําาการประเมินราคาส่ิงปลูกสรางตอไป แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน
พิจารณา 
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คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของกรุงเทพมหานคร ไดรับการแตงตั้งโดย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงจะประกอบดวย 
 

1) ผูแทนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอาจไดแก ผูอํานวยการกองรังวัดท่ีดินและ 
ท่ีสาธารณะ สํานักการโยธา โดยจะทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการ 

2) ผูแทนกรมที่ดิน ซ่ึงไดแก เจาพนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร 
3) ผูแทนสภากรุงเทพมหานคร 
4) ผูแทนสภาเขตกรุงเทพมหานคร 
5) ผูแทนหนวยงานอ่ืน เชน ผูแทนกรมโยธาธิการ หรือผูแทนสํานักผังเมือง 

โดยขอเท็จจริง  ในการประชุมบางคร้ัง ผูอํานวยการกองรังวัดและท่ีสาธารณะอาจเปน 
ผูแทนกรุงเทพมหานครในคร้ังแรกๆ สวนคร้ังถัดไป อาจสงหัวหนาฝายภายในกองรังวัดและ 
ท่ีสาธารณะ  เนื่องจากผูอํานวยการกองรังวัดและที่สาธารณะมีภารกิจอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีสําคัญกวา 
ดังท่ีผูเขียนไดกลาวไวในเบ้ืองตนวาขาราชการมีงานประจําอยูมาก อาจไมมีเวลาเพียงพอในการทีจ่ะ
ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองนี้  ทําใหขาดความตอเนื่องเกี่ยวกับประเด็นของเร่ืองท่ีพิจารณาอยางจริงจัง  
รวมท้ังขอสังเกตตางๆ ท่ีพิจารณาในคร้ังกอน  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการโดยท่ัวไป 

 
ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน และจํานวนเงินคาทดแทนในแตละคร้ัง

จะพิจารณาคาทดแทนใหแกผูถูกเวนคืนไดจํานวนมากนอยเพยีงใด ข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีกรุงเทพมหานคร
เสนอมา  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนจะตองทําการกําหนดราคาและจํานวนเงินคาทดแทนใหแลวเสรจ็ภายใน 180 วัน 
นับแตวันไดรับแตงต้ัง แตทางปฏิบัติแลว เจาหนาท่ีไมสามารถเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจให
คณะกรรมการพิจารณาไดทันภายใน 180 วัน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน เจาหนาท่ีกรุงเทพมหานคร (ซ่ึงเปน

เลขานกุารคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน) จะเสนอหลักเกณฑการคิดคาทดแทนอสังหาริมทรัพย
ท่ีถูกเวนคืนเพือ่ขอมติท่ีประชุมตอหลักเกณฑนั้นกอน ซ่ึงจะมีการพิจารณาท้ังหลักเกณฑคาทดแทน
ท่ีดิน และคาทดแทนส่ิงปลูกสราง ตอจากนั้นเจาหนาท่ีจึงเสนอใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคา
ทดแทนใหแกผูมีสิทธิเปนรายๆ ไป เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและจํานวนเงินคาทดแทน
แลวเสร็จ  เจาหนาท่ีจะนําผลการพิจารณาเสนอตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครตอไป 
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ดังท่ีไดกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา ผูท่ีทําหนาท่ีในการประเมินราคาทรัพยสินจริงๆ ก็คือ  

เจาหนาท่ีกรุงเทพมหานคร โดยผานทางผูแทนของหนวยงาน แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณา  นอกจากนี้  คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมาก็จะมีผูแทนกรุงเทพมหานครเปน
ประธานกรรมการ ดังนั้น ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน จึงอาจไมมีความ
แตกตางไปจากราคาและจํานวนเงินคาทดแทนท่ีเจาหนาท่ีกรุงเทพมหานครเสนอมามากนัก  สวนใน
เร่ืองของหลักเกณฑการกําหนดเงินคาทดแทนนั้น กรุงเทพมหานครจะเสนอหลักเกณฑตอ 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ดังนี้ 

 
1)  คาทดแทนที่ดิน กอนมีการแกไขกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

(โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44) กรุงเทพมหานครไดกําหนด 
คาทดแทนท่ีดินใหในราคาเดียวกับราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ท่ีประกาศใชอยูในวันพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินใชบังคับ ท้ังนี้ 
เพราะเห็นวาเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคส่ี  และจะหักคาความเจริญของท่ีดินสวนท่ีเหลือ
จากการถูกเวนคืนออกจากคาทดแทนดวย แตหลังจากท่ีมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ ฉบับท่ี 44  แลว การกําหนดคาทดแทนท่ีดิน จะใชวิธีการสอบถามราคาซ้ือขายจากกรมท่ีดิน 
และขอเอกสารหลักฐานการซื้อขายมาประกอบการพิจารณาดวย ซ่ึงหลักฐานท่ีไดรับมาก็จะเปน
ราคาท่ีใกลเคียงกับราคาประเมินของกรมที่ดินนั่นเอง และหากปรากฏวาท่ีดินในบริเวณน้ันไมมี
หลักฐานการซ้ือขาย กรุงเทพมหานครก็จะกําหนดคาทดแทนท่ีดินใหโดยใชราคาประเมินของ 
กรมท่ีดิน และถึงแมจะมีผูเห็นวาราคาตามมาตรา 21(1) หรือราคาท่ีซ้ือขายกันจริงๆ ก็ตาม แตก็ไม
สามารถหาราคานี้ได เนื่องจากผูซ้ือและผูขายมิไดแจงราคาท่ีแทจริง กรุงเทพมหานครจึงตองใชตาม
ราคาท่ีมีหลักฐานการซ้ือขายปรากฏอยู หรือราคาประเมินของกรมที่ดิน 

 
สวนหลักเกณฑตามมาตรา 21 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี กรุงเทพมหานคร

จะนํามาใชเฉพาะวรรคสอง กลาวคือ กรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ีเหลืออยูมีราคาสูงข้ึน ก็จะเอาราคาท่ี
สูงข้ึนนั้นหักออกจากเงินคาทดแทน แตไมใหถือวาราคาอสังหาริมทรัพยท่ีทวีขึ้นนั้นสูงไปกวา
จํานวนเงินคาทดแทน เพื่อจะใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก 
ท้ังนี้เพราะกรุงเทพมหานครเห็นวาการเวนคืนมาเพ่ือสรางหรือขยายถนนจะทําใหราคาท่ีดินท่ีเหลืออยู 
มีราคาสูงข้ึนเสมอ สวนหลักเกณฑตามมาตรา 21 วรรคสามท่ีวา ใหกาํหนดเงินคาทดแทนสําหรับ
สวนท่ีเหลืออันราคาลดลง กรุงเทพมหานครนํามาคิดประกอบการพิจารณาคิดคาทดแทนใหดวย  
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กลาวโดยสรุปก็คือ การกําหนดคาทดแทนท่ีดินของกรุงเทพมหานครขณะน้ี จะกําหนด

โดยพิจารณาจากราคาซื้อขายท่ีสอบถามไปยังกรมที่ดิน และถาไมมีหลักฐานการซ้ือขาย ก็จะใช
ราคาประเมินอสังหาริมทรัพยของกรมท่ีดิน ตามที่ประกาศใชอยูในวันท่ีคณะกรรมการกําหนด
ราคาเบ้ืองตนทําการพิจารณา โดยจะคํานึงถึงมาตรา 21 วรรคสอง ประกอบดวย  จงึมีปญหาในแง
ของการกําหนดคาทดแทนตามความรูความสามารถของเจาหนาท่ีประเมินดังท่ีกลาวไปแลว 

2) คาทดแทนส่ิงปลูกสราง การกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสราง เจาหนาท่ี
กรุงเทพมหานครจะใชวิธีการถอดแบบส่ิงปลูกสรางนั้น โดยจะระบุรายละเอียดวาเปนอาคาร  
ตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กกี่ช้ัน หรือเปนบานไมกี่ช้ัน เลขท่ีเทาไร ปลูกสรางในโฉนดท่ีเทาไร และ
ไดทําการประมาณราคาไวโดยใหร้ือถอนท้ังหลังหรือเฉพาะสวนคิดเปนเงินจํานวนเทาไร เม่ือได 
ขอมูลรายละเอียดดังกลาวแลว ก็จะนําเสนอใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนพิจารณาจาก 
ขอมูลนั้น ซ่ึงบางคร้ังก็มีภาพถายประกอบ  บางคร้ังก็ไมมี 

 
3) คาทดแทนไมยืนตน  จะถือตามราคาของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และ สหกรณ   หรือของกองสวน   กรุงเทพมหานคร 
 

เม่ือคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ไดมีการพิจารณาคาทดแทนท่ีเจาหนาท่ี
กรุงเทพมหานครนาํเสนอแลวเสร็จ  ก็จะประกาศราคาท่ีกําหนดไวนั้น  โดยจะประกาศท้ัง 
คาทดแทนท่ีดนิส่ิงปลูกสรางและไมยืนตน โดยจะระบุเพยีงวา ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนเปนของใคร โฉนด
เลขท่ีเทาไร  ถูกเวนคืนเปนเนื้อท่ีเทาไร  มีส่ิงปลูกสรางเชนบานเลขท่ีเทาไร และราคาท่ีกําหนดให
จํานวนเทาไร 

 
จากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ท่ีผานมา ปรากฏวามีผูถูกเวนคืนท่ีไมพอใจราคาคาทดแทน  ท้ังนี้
เนื่องจากอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนท้ังหมดจะอยูภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเกือบทุกแหงจะ
มีความเจริญมากแลว อีกทั้งในชวงเวลาท่ีผานมา ราคาท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดสูงข้ึนอยางรวดเร็ว  จึงทําใหผูไมพอใจราคาเหลานี้  ตองอุทธรณตอรัฐมนตรี เปนจํานวนมาก 
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- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  การยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีเกิดจากการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยของกรุงเทพมหานครนี้ จะตองยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ
รัฐมนตรีฯ ก็จะแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงจะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงประกอบดวย 
 

1) อธิบดีกรมท่ีดิน เปนประธานกรรมการ 
2) ผูแทนกรมโยธาธิการ 
3) ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
4) ผูแทนสํานักผังเมือง 
5) ผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน 
6) ผูแทนกรุงเทพมหานคร ไดแก  ผู อํ านวยการกองกฎหมาย หรือ

ผูอํานวยการกองรังวัดและจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เปนเลขานุการ 
 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในแตละคร้ังสามารถพิจารณาไดไมกี่ราย
แลวแตเลขานุการจะนําเสนอโดยจะเร่ิมพิจารณาวา การยื่นอุทธรณนั้นเกินกําหนดเวลาตามกฎหมาย
หรือไม ถาเปนอุทธรณท่ียืน่ภายในกําหนดก็จะพิจารณาวา ราคาคาทดแทนของกรุงเทพมหานคร 
เปนธรรมแกผูอุทธรณและสังคมหรือไม  และหากไมเปนธรรมคาทดแทนควรจะเปนเทาไร ซึ่ง 
ท่ีผานมาการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนี้ จะมีคําวินิจฉัยใหยืนตามราคาท่ี 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนไดกําหนดไวกับเพิม่คาทดแทนใหมีเปอรเซนตพอๆ กัน 

 
การพิจารณาอุทธรณที่ผานมา รัฐมนตรี จะสามารถมีคําวินิจฉัยไดภายใน 60 วัน 

ตามที่กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ไดทันเพียงสวนนอย  สวนใหญ 
ไมสามารถมีคําวินิจฉัยไดทันภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันไดรับอุทธรณ โดยสวนใหญจะ
สามารถมีคําวินิจฉัยไดประมาณ 1 – 2 ป นับจากวันไดรับอุทธรณ ซ่ึงผูอุทธรณท่ียังไมพอใจผล 
คําวินิจฉัย ก็จะตองฟองคดีตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันพนกําหนด ในทางปฏิบัติ เม่ือพนกําหนด
หกสิบวันท่ีรัฐมนตรีตองมีคําวินิจฉัยแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ยังคงรับคําอุทธรณนั้นไว
พิจารณาตอไป แตถาผูอุทธรณนําคดีฟองตอศาลทันที โดยไมรอผลการวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณก็ยังพิจารณาอุทธรณรายนั้นๆ ตอไป จนกวาจะแลวเสร็จกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ และท่ีผานมารายท่ีไดนําคดีมาฟองศาลกอนท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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กอนมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (โดยประกาศคณะ

รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44) กรุงเทพมหานครมีความเห็นวา หลักเกณฑในการ
กําหนดคาทดแทนท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
นํามาใชพิจารณา จะตองเปนหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน โดยเห็นวาการกําหนดราคาเบื้องตนเปนการ
กําหนดราคาอยางหยาบๆ เพื่อใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรูราคาข้ันต่ําสุดท่ีตนจะไดรับ และให
รับเงินจํานวนนี้ไปกอนแลว จึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณทบทวนหรือเพิ่มราคาให หรือ
ใหศาลเปนผูช้ีขาดอีกคร้ังหนึ่ง 

 
ในการกําหนดเงินคาทดแทนกรณีกรุงเทพมหานครมีปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนกรณีท่ีทําให

เห็นไดชัดถึงการดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีใชหลักเกณฑตางกัน
ในการเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  ดังตัวอยางรกรณีการประเมินราคาท่ีดิน รายนางมานิดา  
ลิมมานนท  ท่ีรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (คณะท่ี 2) 41 วา ไมไดรับความเปนธรรม  
เนื่องจาก  การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดทําการเวนคืนท่ีดินของผูรองทุกข โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3916 
บางสวน เพื่อสรางทางพิเศษแจงวัฒนะ-บางโคล  และสายพญาไท-ศรีนครินทร  ในการนี้  การทาง
พิเศษแหงประเทศไทยไดจายเงินคาทดแทนใหตารางวาละ 90,000 บาท  ซ่ึงเปนราคาประเมินของ
กรมที่ดิน และผูรองทุกขไดรับเงินคาทดแทนดังกลาวแลว  ตอมา กรุงเทพมหานคร ไดแจงใหผูรอง
ทุกขทราบวา  กรุงเทพมหานครจะทําการเวนคืนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 3916 บางสวน  และที่ดินโฉนด
เลขท่ี 6705 ท้ังแปลง  เพื่อสรางทางหลวงเทศบาล  โดยกรุงเทพมหานครกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดิน
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3916 ตารางวาละ 15,000 บาท  และท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6705 ในราคาตารางวาละ 
20,000 บาท  ผูรองทุกขจึงไดอุทธรณเงินคาทดแทนท่ีดินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
  

                                                           
41  คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข ที่ 7/2539  วันที่ 17 มกราคม 2539. 
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 ตอมากรุงเทพมหานครไดมีหนังสือลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2538 แจงใหผูรองทุกขทราบวา  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลว เหน็ควรเพ่ิมเงนิคาทดแทนท่ีดนิสําหรับโฉนด
เลขท่ี 3916 อีกตารางวาละ  15,000 บาท (รวมกับเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน
กําหนดใหตารางวาละ 15,000 บาท  เปนเงินคาทดแทนท้ังส้ินตารางวาละ 30,000 บาท)  และโฉนด
ท่ีดินเลขท่ี 6705 เพิ่มอีกตารางวาละ 10,000 บาท (รวมกบัเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการกําหนดราคา
เบ้ืองตนกําหนดใหตารางวาละ 20,000 บาท  เปนเงินคาทดแทนท้ังส้ินตารางวาละ 30,000 บาท) 
 
 อยางไรก็ตาม  ผูรองทุกขยังไมไดรับเงินคาทดแทนตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเพ่ิมให เนื่องจากผูรองทุกขเห็นวา ผูรองทุกขควรไดรับเงินคาทดแทน
จากกรุงเทพมหานครสําหรับโฉนดเลขท่ี 3916 ในอัตราเดียวกันกับอัตราท่ีการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยไดจายใหแก 
ผูรองทุกข  เพราะเปนท่ีดินแปลงเดียวกนั  นอกจากนี้  ผูรองทุกขไดสอบถามจากนายสมชาย  ศีล
อุดม  และนางมารินา  มโนมัยพิบูลย  ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินในโซนเดียวกันบริเวณใกลเคียงกับท่ีดิน
โฉนดท่ีดินเลขท่ี 6705 ของผูรองทุกข  ไดความวา กรุงเทพมหานครกําหนดเงินคาทดแทนเบ้ืองตน
ราคาตารางวาละ 20,000 บาท  เชนเดียวกับท่ีกําหนดใหแกผูรองทุกข  แตตอมารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นควรเพิ่มเงินคาทดแทนใหแกนายสมชายและนางมารินาอีกตารางวาละ 
20,000 บาท  ซ่ึงทําใหผูรองทุกขเห็นวาการกําหนดเงินคาทดแทนสําหรับท่ีดินสําหรับท่ีดินของ 
ผูรองทุกขท้ัง 2 แปลงดังกลาวไมเปนธรรมแกผูรองทุกข  โดยผูรองทุกขประสงคจะไดรับเงินคา
ทดแทนท่ีดินจากกรุงเทพมหานครสําหรับท่ีดินโฉนดท่ีดนิเลขท่ี 3916 ในอัตราเดียวกันกับอัตราที่
การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดจายใหแกผูรองทุกขสําหรับท่ีดินท่ีถูกเวนคืนสวนอ่ืนในแปลง
เดียวกัน  และไดรับเงินคาทดแทนจากกรุงเทพมหานครสําหรับท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขที่ 6705 ในอัตรา
เดียวกันกับอัตราท่ีกรุงเทพมหานครไดจายใหแกนายสมชายและนางมารินา 
 
 เม่ือผูรองทุกขไดขอใหคณะกรรมการวนิิจฉัยรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปลดเปล้ืองทุกขโดยพิจารณาใหความเปนธรรมเกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนของงกรุงเทพมหานคร
ดังกลาว  คณะกรรมการวนิจิฉัยรองทุกข  ไดพิจารณาพบวาหนวยงานของรัฐใชหลักเกณฑในการ
พิจารณาท่ีแตกตางกัน  กลาวคือ  การทางพิเศษแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการกําหนดราคา
เบ้ืองตนเดิมไดกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินตามประกาศคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน คร้ังท่ี 
7/2535 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2535 ในราคาตารางวาละ 50,000 บาท  แตเม่ือผูรองทุกขไดอุทธรณ
เงินคาทดแทนดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2535   

DPU



82

 

                                                           
42  ตามคําช้ีแจงดวยวาจาตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (คณะที่ 2) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2538.

อางใน แคลว  ทองสม. การประเมินราคาที่ดิน รายนางมานิดา  ลิมมานนท กณรีหนวยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเวนคืนโดยใชหลักเกณฑตางกันเพ่ือเสนอคณะกรรมการวินิจฉยัรองทุกข และแนวทางเกณฑการ

พิจารณาเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ของ

หนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี โดนอาศัยอํานาจตามมาตรา 48 และมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, หนา 9-10. 
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กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการดําเนินการเกีย่วกับเงินคาทดแทนการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยแมวาจะเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกัน แตมีการใชหลักเกณฑในการ
คิดคํานวณเงิน 
คาทดแทนตางกัน  ทําใหเกดิปญหาความไมเปนธรรมตอผูถูกเวนคืน  แมแตคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณของหนวยงานกย็ังมีปญหาในเร่ืองการกําหนดเงินคาทดแทนเชนกัน  

 
4.1.3   กรมทางหลวง  

 
กรมทางหลวงเปนหนวยงานราชการอยูในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 (กฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง) ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2515 และในการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงแตเดิมจะมีข้ันตอน
การดําเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 นี้ แตในปจจุบันจะเปนไปตามบทบัญญัติแหง 
พรบ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เปนตนมา  กรมทางหลวงไดมีการออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนมาแลวประมาณ 105 ฉบับ  ซ่ึงในการกอสรางหรือ
ขยายทางหลวงของกรมทางหลวงนี้จะแบงออกเปน 2 ลักษณะ  คือ 
 

1.  เปนการกอสรางบูรณะปรับปรุงไปตามเสนทางเดิม ท้ังทางท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงเอง และทางท่ีกรมทางหลวงไดรับมอบจากสวนราชการอ่ืน  เม่ือกรมทางหลวง
มีแผนในการบูรณะปรับปรุง ก็สามารถเขาดําเนินการไปตามแนวทางเดิมไดทันที  แตในการบูรณะ
ปรับปรุงทางน้ัน  สวนใหญจําเปนตองขยายเขตทางหรือปรับแนวทางใหไดมาตรฐานควบคูไปดวย  
ท้ังนี้ เพือ่ความปลอดภัยสําหรับผูใชทางและเหตุผลทางดานวิศวกรรม  จึงไดดําเนนิการจัดกรรมสิทธ์ิ
ใหไดเขตทางโดยวิธีการตกลงซ้ือขายกับราษฎรไดเปนสวนมาก   และเปนการปฏิบัตติามแนวทางของ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีแจงตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว  155/2500  
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2. เปนการกอสรางทางหลวงตามแนวเสนทางใหม เม่ือกรมทางหลวงดําเนินการ

สํารวจแนวทางท่ีจะสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จะดําเนินการออกพระราชกฤษฏีกากําหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนทันที และในระหวางรอพระราชกฤษฎีกาฯประกาศใชบังคับ (ใชเวลา
ประมาณ 9-10 เดือน) เพื่อมิใหเกดิปญหาติดขัดการกอสราง กรมทางหลวงจะดําเนินการตกลงซ้ือ
ขายกับเจาของท่ีตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไปกอน 
 

กลาวโดยสรุป เม่ือกรมทางหลวงจะดําเนินการกอสรางหรือขยายทางสายใด  กรม 
ทางหลวงจะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดนิในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน   เพื่อดําเนนิการ
ตามข้ันตอนของกฎหมาย   แตในระหวางรอกฤษฎีกาใชบังคับ  หากมีกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อมิให
เกิดปญหาติดขัดการกอสรางและใหเจาหนาท่ีสามารถเขาไปในพืน้ท่ีไปพรางกอน  กรมทางหลวงก็
จะดําเนินการโดยวิธีตกลงซ้ือขายกับเจาของที่ดินตามหลักเกณฑของพรบ.วาดวยการเวนคืนฯ 
พ.ศ. 2530 โดยอนุโลม และจากการดาํเนินการเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือ
ขยายทางหลวงดังท่ีไดกลาวมานี้คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2534 รับทราบ 
ทางกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหกรมทางหลวงดาํเนนิการเพิ่มเติมดวยวาเม่ือเจาหนี้กรมทางหลวง
ไดตกลงซ้ือขายท่ีดินกับเจาของท่ีดินไดแลวก็ขอใหเรงดําเนินการจายเงนิใหแกแกเจาของท่ีดิน 
ภายใน 60 วัน 

 
ดังนั้นทางปฏิบัติของกรมทางหลวง  เม่ือไดกําหนดแนวสํารวจเพ่ือกอสรางทางสายใด

สายหนึ่งแลวจึงดาํเนินการออกพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือให
อํานาจเจาหนาท่ีเขาไปสํารวจรายละเอียดของทรัพยสิน โดยในระหวางการดําเนินการขอออก 
พระราชกฤษฎีกานี้ กรมทางหลวงกจ็ะดําเนินการจดักรรมสิทธ์ิท่ีดินลวงหนาโดยวิธีปกครอง ซ่ึงจะ
นําข้ันตอนการดําเนินการตาม พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2530  ซ่ึงมีข้ึนตอน  ดังนี้ 
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1.เม่ือแบบกอสรางแลวเสร็จจะสงเจาหนาท่ีเขาสํารวจทรัพยสินโดยประมาณเพ่ือขอ
อนุมัติจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และเสนอรัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงคมนาคมแตงต้ังคณะกรรมการ
ปรองดอง เพื่อพิจารณาคาทดแทนใหแกเจาของทรัพยสิน ซึ่งในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรองดองจะระบุวาอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีแจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี ท่ี สร 0403/16841 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2511 ซ่ึงอนุมัติในหลักการใหรัฐมนตรี 
เจากระทรวงเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการปรองดองไดและคณะกรรมการปรองดองซ่ึงรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงคมนาคมแตงต้ังนี้จะประกอบดวย 

 
(1)  นายอําเภอทองท่ีท่ีทางหลวงตัดผาน 
(2)  เจาพนกังานท่ีดินจังหวัด 
(3)  กรรมการสภาทองถ่ินท่ีทางหลวงตัดผาน 
(4)  เจาหนาท่ีกรมทางหลวง  ซ่ึงไดแก   หวัหนาฝายจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินและ 

นิติกรประจําสํานักงานทางหลวง 
 
คณะกรรมการปรองดองนี้ จะมีการประชมุเพื่อพิจารณาคาทดแทนใหแกเจาของทรัพยสิน 

และเสนอใหกรมทางหลวงพิจารณาอนุมัต ิ โดยจะพิจารณาจากขอมูลที่เจาหนาท่ีกรมทางหลวงได
ทําการสํารวจมา ซ่ึงในการสํารวจโดยที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืนใชบังคับนี้ จะเปนการเขาไปสํารวจอสังหาริมทรัพยเฉพาะรายท่ีเจาของยินยอมหรืออนุญาต
ใหเขาไป และคณะกรรมการปรองดองจะทําการประชุมไกลเกล่ียตกลงราคาและจัดทําเปนบันทึก
ขอตกลงกับราษฎร 

 
ในการประชุมวางหลักการคาท่ีดิน และคาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง และคาพืชผลของ

คณะกรรมการปรองดองนี้ จะดําเนินการตามลําดับความเรงดวนในจุดท่ีติดขัดการกอสราง ซ่ึง 
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนนี้ จะปฏิบัติเชนเดียวกับคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ดังจะ
ไดกลาวถึงตอไป 

 
เม่ือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ประกาศใชบังคับแลว 

กรมทางหลวงก็จะดําเนนิการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามท่ีพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจตอไปและเม่ือขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดใหการเวนคืนนั้นเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน ซ่ึงทําให
กรมทางหลวงมีอํานาจเขาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน และวางเงินคาทดแทนแก 
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ในทางปฏิบัตขิองกรมทางหลวงท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืน

อสังหาริมทรัพยนั้น   แยกพิจารณาไดเปน  2  สวน  คือ  สวนของการกําหนดเงินคาทดแทนโดย
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและการพิจารณาอุทธรณโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

 
 
 

-  คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน 
 
 การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน 
ซ่ึงในทางปฏิบัติกรมทางหลวงสามารถทําการสํารวจแลวเสร็จไดทันภายในสองป นับแตวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกา ท้ังนี้เพราะกอนท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกาใชบังคับ กรมทางหลวงก็ไดเขาไปทําการ
สํารวจในรายที่เจาของยินยอมใหเขาไปบางแลว และการสํารวจนี้จะเปนการสํารวจท่ีดินเปน
รายแปลง และบันทึกรายละเอียดไว  เม่ือเจาหนาท่ีทําการสํารวจแลวเสร็จเปนบางสวนก็จะนาํขอมูลท่ี
ทําการสํารวจมานี้ใหเจาหนาท่ีทําการประเมนิราคาส่ิงปลูกสราง และกําหนดคาทดแทนท่ีดิน คาทดแทน
ไมยืนตน เพื่อใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน (ตามมาตรา 9) พิจารณาตามบัญชีท่ีเจาหนาท่ี
จัดทําไว 

 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนของกรมทางหลวงน้ี ไดรับการแตงต้ังโดยรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะประกอบดวย 
1.  ปลัดจังหวดั หรือนายอําเภอทองท่ีท่ีทางหลวงตัดผาน 
2.  เจาพนกังานท่ีดินจังหวดั 
3.  กรรมการสภาทองถ่ินท่ีทางหลวงตัดผาน 
4.  เจาหนาท่ีกรมทางหลวง 
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การประชุมของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและจาํนวนเงินคาทดแทนในแตละ
คร้ังจะใชเวลาในการประชุมประมาณคร่ึงวนั โดยจะพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนไดมากนองเพียงใด
แลวแตขอมูลท่ีเจาหนาท่ีกรมทางหลวงจัดทําไว และนําเสนอตอท่ีประชุม ในการพิจารณากําหนด 
คาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนนี้ จะพิจารณาเปนกลุม ๆ โดยจะแบงสายทาง
เปนชวง ๆ ตามหลักกิโลเมตร วาในแตละชวงจะกําหนดคาทดแทนท่ีดนิใหแกเจาของท่ีดินในราคา
ไรละเทาไร ถูกทางหลวงตดัผานเนื้อท่ีเทาไร และจะไดคาทดแทนท่ีดนิจํานวนเทาใดโดยในบางคร้ัง
กรรมการจะออกไปดูท่ีดินบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนนั้นประกอบดวย แตสวนใหญแลว กรรมการเปนผูอยู
ในทองท่ีนั้น จงึทราบถึงสภาพท่ีดินบริเวณนั้นเปนอยางดแีลว 

 
การกําหนดราคาและจํานวนเงินคาทดแทนน้ี สวนใหญคณะกรรมการสามารถกาํหนด

ไดแลวเสร็จทันภายใน 180 วัน แตถาในกรณีท่ีมีเหตุจาํเปนทําใหไมสามารถดาํเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลา คณะกรรมการฯ ก็จะขอใหรัฐมนตรีขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิ 180 วัน และ
ถายังกําหนดไมแลวเสร็จอีก คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนก็ยังคงทําการกําหนดตอไปโดย 
ไมตองมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดใหม 

 
ในการกําหนดเงินคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนที่กลาวมานี้จะเห็น

ไดวาเปนการพิจารณาตามขอมูลท่ีเจาหนาท่ีกรมทางหลวงเสนอมา ดงันั้นคณะกรรมการจึงเพยีงแต
พิจารณาเพื่อใหความเหน็ชอบหรือไมเทานัน้ สวนในการประชุมนัน้ กรมทางหลวงจะเสนอ
หลักเกณฑตอคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

 
1.  คาทดแทนท่ีดิน   กอนมีการแกไขกฎหมายวาดวยการเวนคืน   (โดยประกาศคณะ

รักษาความสงบเรียบรอนแหงชาติ ฉบับท่ี 44) กรมทางหลวงไดกําหนดคาทดแทนท่ีดินโดยพจิารณาวา 
ระหวางราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนยีมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม (ราคา
ประเมินของกรมท่ีดิน) กับราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษี
บํารุงทองท่ี ท่ีประกาศใชอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีการาคาใดสูงกวากัน ก็จะกําหนดเงิน 
คาทดแทนท่ีดนิใหตามราคาที่สูงกวานัน้ ท้ังนี้เพราะเหน็วาเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรคส่ี 
แตหลังจากท่ีมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 แลว การกําหนดเงิน 
คาทดแทนท่ีดนิจะพิจารณาตามหลักเกณฑในมาตรา 21 ท้ังมาตรา ซ่ึงกรมทางหลวงมีความเห็นวา 
ราคาตามมาตรา 21(1) ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน 
ตามท่ีเปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎี การท่ีออกตามมาตรา 6 หมายความถึง ราคาจดทะเบียน
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กลาวโดยสรุป การกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินของกรมทางหลวง จะพิจารณาเฉพาะ

มาตรา 21 ท้ังมาตรา ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวก็ยังคงเปนการกําหนดใหในราคาเดียวกบัราคาประเมิน
ของกรมท่ีดินน่ันเอง ท้ังนีเ้พราะเหน็วาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดตาม มาตรา 21(1) 
หมายถึง ราคาท่ีผูซ้ือผูขายแจงตอเจาหนาท่ีในการจดทะเบียนซ้ือขาย ซ่ึงราคาท่ีแจงนี้ สวนใหญแลว
ก็จะเปนราคาเดียวกับราคาประเมินของกรมท่ีดิน หรืออาจสูงกวาเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น จึงยังคง
เปนราคาท่ีหางไกลกับราคาท่ีแทจริง 

 
2. คาทดแทนส่ิงปลูกสราง ในการกําหนดคาทดแทนส่ิงปลูกสรางท้ังกอนมีการแกไข

เพิ่มเติมและหลังแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน กรมทางหลวงก็ยังคงมีวิธีการคิดราคา
เหมือนกนั โดยจะปฏิบัติตามบันทึกกองจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน ท่ี คค 0611/525 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2516 ซ่ึงเจาหนาท่ีฝายชางจะเปนผูประมาณราคาโดยจะจัดทํารายการที่แสดงรายละเอียดของส่ิงปลูก
สรางวา มีลักษณะอยางไร ปลูกสรางมาตั้งแตเม่ือไร และจะประมาณราคาคาร้ือถอนใหในวนัใด 
โดยจะมีการระบุถึงรายการวัสดุกอสรางวา ประกอบดวยวัสดุอะไรบางคิดเปนราคาเทาไร และมี
ความเสียหายกี่เปอรเซ็นต หรือท่ีเรียกกันวาคิดราคาแบบถอดแบบส่ิงปลูกสราง  นอกจากนี้ ยังมี
คาร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยาย คาปลูกสรางใหม คาขนยายส่ิงของเคร่ืองใช โดยจะเสนอรายการตาง ๆ เหลานี้
พรอมกบัแผนผังแสดงบริเวณส่ิงปลูกสรางท่ีถูกเวนคืน และรูปถายส่ิงปลูกสรางนัน้ ใหคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนพิจารณา แตในทางปฏิบัติแลว ดังไดกลาวมาแลววากอนมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนใชบังคับ กรมทางหลวงมักจะขอใหรัฐมนตรีแตงต้ัง
คณะกรรมการปรองดองเพ่ือทําหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน ดังนั้น การ
กําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางนี้จึงมักจะไดรับการพจิารณาโดยคณะกรรมการปรองดอง และ
สวนใหญจะมีการตกลงคาทดแทนส่ิงปลูกสรางกับเจาของไดซ่ึงทําใหมีการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง
นั้นออกไป และในการกําหนดเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางนี้กรมทางหลวงจะตีราคาวัสดุตาง ๆ 
ตามราคาวัสดุของกองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชยตามท่ีประกาศใชอยูในขณะท่ีทําการ
กําหนดนั้น และทางปฏิบัติท่ีผานมาผูถูกเวนคืนเพื่อสรางทางหลวงนี้จะพอใจในจํานวนเงินคา
ทดแทนส่ิงปลูกสรางท่ีกรมทางหลวงกําหนดให จึงไมมีการอุทธรณหรือฟองรองเปนคดีตอศาลใน
เร่ืองนี้มากนัก 
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3. คาทดแทนไมยืนตน กรมทางหลวงจะกําหนดคาทดแทนไมยืนตนโดยถือตามราคา

ของเกษตรจังหวัด หรือเกษตรอําเภอ โดยเทียบเคียงกับของหนวยราชการอ่ืน ๆ เม่ือคณะกรรมการฯ 
กําหนดราคาเบ้ืองตนแลวเสรจ็กจ็ะประกาศราคาท่ีกาํหนดไวนั้นโดยจะประกาศท้ังจํานวนคาทดแทน 
ท่ีดิน ส่ิงปลูกสรางและไมยนืตน และจะระบุช่ือเจาของท่ีดินวาถูกเวนคืนอยูในระหวางกิโลเมตรท่ี
เทาไร หลักฐานท่ีดินเปนโฉนดหรือ น.ส. 3 เนื้อท่ีดินถูกทางหลวงตัดผานเทาไร สภาพและท่ีตั้ง เชน
เปนท่ีอยูอาศัยหรือท่ีนา และราคาท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดใหไรละเทาไร 

 
จากหลักเกณฑกําหนดเงินคาทดแทนของกรมทางหลวงท่ีผานมาในทางปฏิบัติแลว ผูมี

สิทธิไดรับเงินคาทดแทนสวนใหญจะยอมตกลงรับเงินคาทดแทนส่ิงปลูกสรางและไมยืนตน  สวน
คาทดแทนท่ีดนินั้นจะมีผูไมพอใจราคา และยืน่อุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปน
จํานวนมาก ซ่ึงบางกรณีอาจเนื่องจากไดรับเงินคาทดแทนลาชา  เพราะสวนใหญจะเปนกรณีท่ีคาง
การดําเนินการมาต้ังแตกอนบังคับใช พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2530 

 
 
 

-  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 

เม่ือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดรับหนังสืออุทธรณของผูมีสิทธิ 
ไดรับเงินคาทดแทนท่ีขอใหมีการพิจารณาคาทดแทนใหใหม รัฐมนตรีฯ ก็จะสงเร่ืองใหสํานักงาน
คณะกรรมการอุทธรณเงินคาทดแทน สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะนัดคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณใหมาประชุมเพื่อพิจารณาอุทธรณรายนั้น ๆ ตอไป และในปจจุบันกระทรวง
คมนาคมมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอยูสองคณะ ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานกรรมการ 
2. ผูแทนกระทรวงคมนาคม 
3. ผูแทนกรมทางหลวง 
4. ผูแทนสํานกังานอัยการสูงสุด 
5. ผูแทนกรมที่ดิน  (ผูอํานวยการสํานักงานกลางประเมินราคาทรัพยสิน) 
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6. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการอุทธรณเงินคาทดแทน   สํานัก
ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนเลขานุการ 

 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกระทรวงคมนาคมท้ังสองคณะจะประกอบดวย

กรรมการคณะละ 11 คน ซ่ึงลวนแตเปนขาราชการท้ังส้ิน และสวนใหญจะเปนนักกฎหมาย และใน
การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาในการประชุมประมาณคร่ึงวัน โดยสามารถพิจารณาไดคร้ังละ 
ไมกี่รายและในแตละราย รัฐมนตรีฯ จะมีคําวินจิฉัยเม่ือเกินกําหนดเวลาหกสิบวนันับแตวันไดรับ 
คําอุทธรณ โดยอาจมีคําวินิจฉัยไดประมาณ 1-2 ป นับแตวันไดรับคําอุทธรณ  คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะพิจารณาตามขอมูลท่ีกรมทางหลวงเสนอมา ซ่ึงกรมทางหลวงก็จะช้ีแจงถึง
เหตุผลท่ีกําหนดเงินคาทดแทนจํานวนดังกลาวประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯดวย และ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณท่ีผานมาสวนใหญแลว จะใหยืนราคาตามท่ี 
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนไดกําหนดไว 

 
ในการพจิารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะเร่ิมพิจารณาวา ผูอุทธรณ

ไดยื่นอุทธรณภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม กลาวคือถายื่นมาเกินกําหนด 60 วัน นับแต
วันท่ีไดรับแจงจากเจาหนาท่ีใหมารับเงินคาทดแทน ก็จะตัดสิทธิไมรับพิจารณาอุทธรณนั้น หลังจาก
นั้นจึงพิจารณาวาขออุทธรณนั้นรับฟงไดหรือไมเพียงใด เม่ือครบกําหนดเวลา 60 วันนับแตไดรับ 
คําอุทธรณแลวถารัฐมนตรียังไมมีคําวินิจฉัย ผูยื่นอุทธรณนั้นจะตองนาํคดีฟองตอศาลภายใน 1 ป
นับแตวนัพนกาํหนด แตสวนใหญแลว ผูยื่นอุทธรณมักจะรอผลการวนิิจฉัยของรัฐมนตรีตอไป ซ่ึง
อาจเปนเพราะมีผูถูกเวนคืนจํานวนไมนอยท่ีไมไดหวังจะไดรับเงินคาทดแทนเพ่ิมข้ึนอยางจริงจังก็ได 
แตเนื่องจากการยื่นอุทธรณสามารถกระทําไดงาย เพียงแตมีหนังสือแจงวายังไมพอใจราคาท่ี
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนกําหนดให และเห็นวาราคาที่ตนควรจะไดตองเปนจํานวน
เทานั้นเทานีแ้ลวนํามายืน่ตอรัฐมนตรี  ก็ถือเปนการยืน่อุทธรณแลว ดังนัน้ผูถูกเวนคืนเหลานี้จงึตางพา
กันใชสิทธ์ิอุทธรณ  นอกจากนี ้ ในบางคร้ังก็มีผูตั้งตนเปนตัวแทนจัดทําหนังสืออุทธรณใหผูถูก
เวนคืนลงช่ือ โดยอาจ 
ตกลงขอรับสวนแบงในกรณีท่ีผูอุทธรณไดรับเงินคาทดแทนเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ท่ีผานมาจึงมีผูนําคดี
ฟองรองตอศาลไมมากนัก แตอยางไรก็ตาม ถานําจํานวนคดีท่ีฟองเรียกคาทดแทนจากกรมทางหลวง
ไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่ทําการเวนคืนอ่ืน กรมทางหลวงกน็ับเปนหนวยงานที่ถูกฟองรองเพื่อ
เรียกเงินคาทดแทนเพ่ิมมากท่ีสุด แตก็อาจเปนเพราะกรมทางหลวงมีการเวนคืนเปนจํานวนมากน่ันเอง 
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เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมี 
คําวินิจฉัยอยางไรแลว กรมทางหลวงกจ็ะตองปฏิบัติตาม เชน มีคําส่ังใหจายคาทดแทนเพิ่มก็จะจาย
ใหทันที แตคําวินิจฉัยสวนใหญท่ีผานมาจะวินิจฉัยใหยืนราคาตามท่ีคณะกรรมการกําหนดราคา
เบ้ืองตนกาํหนดไว และถาปรากฎวาในระหวางพิจารณาอุทธรณ ผูอุทธรณรายน้ัน ๆ ไดนําคดีฟองรอง
ตอศาล คณะกรรมกาพิจารณาอุทธรณก็จะระงับการพิจารณาไวกอนเพื่อรอใหศาลพิพากษา ซ่ึง
ขอเท็จจริงท่ีผานมา ศาลช้ันตนจะมีคําส่ังท้ังท่ีใหกรมทางหลวงจายคาทดแทนเพ่ิมข้ึนและท่ีให 
ยกฟองโจทก และหากคดีใดศาลมีคําสั่งใหกรมทางหลวงจายคาทดแทนเพิ่มข้ึน กรมทางหลวงก็
จะตองอุทธรณคดีนั้น  ๆ ตอไปจนถึงช้ันศาลฎีกา 

 
หลักเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทน ของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนและ

ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ กอนท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนฯ (โดย
ประกาศ รสช. ฉบับท่ี 44) นั้น กรมทางหลวงเหน็วาหลักเกณฑท่ีกรรมการท้ังสองชุดนํามาใชจะตอง
เปนหลักเกณฑท่ีแตกตางกนั กลาวคือ คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนจะทําหนาท่ีกําหนดราคา
เบ้ืองตนใหแกผูจะถูกเวนคืนไปกอน แลวจึงใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเปนผูพิจารณาแต
ละรายอีกทีวาผูถูกเวนคืนรายนั้น ๆ ไดคาทดแทนท่ีเปนธรรมแลวหรือไม   ถายังไมเปนธรรมก็จะ
มีคําวินิจฉัยใหจายเพิ่มตอไป แตหลังจากแกไขกฎหมายแลว เหน็วาคณะกรรมการท้ังสองชุดนี้
จะตองใชหลักเกณฑเดยีวกันในการพจิารณา ดังนั้น แนวโนมของคําวนิิจฉัยอุทธรณตอไปนี้จะให
ยืนตามราคาของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนตลอด เพราะหลักเกณฑตามกฎหมายท่ี
นํามาใชพิจารณาประกอบการกําหนดเงินคาทดแทนเปนหลักเกณฑเดียวกัน ดังนั้น ถา
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ มีความเห็นวาควรใหจายเงินคาทดแทนเพิ่มข้ึนแกผูอุทธรณรายหนึ่ง
รายใดก็อาจเกิดขอสงสัยไดวา การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนท่ีกําหนดไปนั้น
มีขอบกพรองหรือผิดพลาด และคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนซ่ึงตางก็เปนขาราชการจะตอง
รับผิดชอบกับกรณีเหลานี้ประการใดหรือไม 
 
 กลาวโดยสรุป  การดําเนินงานเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของหนวยงานตาง ๆ 
แมวาจะยดึตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  และประกาศคณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44 พ.ศ. 2534  เชนเดียวกันก็ตาม  แตหนวยงานท่ีเกี่ยวของกย็งั
มีความแตกตางกันในรายละเอียดของคณะกรรมการและการพิจารณา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนด
จํานวนเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงสามารถสรุปเปรียบเทียบในระหวางองคกร
ของหนวยงานตางๆ ได  ดังนี้ 
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ขอพิจารณา กรุงเทพมหานคร (กทม.) การทางพิเศษแหง

ประเทศไทย 
กรมทางหลวง 

1. คณะกรรมการกําหนด   
    ราคาเบื้องตน 
    1.1 องคประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2 การพิจารณาของ 
          คณะกรรมการฯ 
 
 

 
 
ประกอบดวย 
- ผูแทน กทม. 
- ผูแทนกรมที่ดิน 
- ผูแทนสภา กทม. 
- ผูแทนสภาเขต กทม. 
- ผูแทนหนวยงานอื่น 
  (กรมโยธา/ผังเมือง) 
 
 
 
 
 
- สวนใหญไมทันภายใน 
180 วัน 
- พิจารณาเงินคาทดแทนจาก 
คาทดแทนที่ดิน , คาทดแทน 

 
 
ประกอบดวย 
- ผูแทนการทางพิเศษฯ 
- ผูแทนกรมที่ดิน 
- ผูแทนสภา กทม. 
- ผูแทนสภาเขต กทม. 
- ผูแทนหนวยงานอื่น 
  (เขตอื่น ๆ ใน กทม.)) 
 
 
 
 
 
- สวนใหญไมทันภายใน 
180 วัน 
- พิจารณาเงินคาทดแทนจาก 
คาทดแทนที่ดิน , คา
ทดแทน 

 
 
ประกอบดวย 
- ปลัดจังหวัด/นายอําเภอ 
- เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
- กรรมการสภาทองถ่ิน 
- เจาหนาที่กรมทางหลวง 
     นอกจากน้ียังมีการต้ัง 
คณะกรรมการปรองดอง   
ประกอบดวย 
- นายอําเภอ 
- เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 
- กรรมการสภาทองถ่ิน 
- เจาหนาที่กรมทางหลวง 
- สวนใหญไมทันภายใน 
180 วัน 
- พิจารณาเงินคาทดแทนจาก 
คาทดแทนที่ดิน , คาทดแทน 

ขอพิจารณา กรุงเทพมหานคร (กทม.) การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 

กรมทางหลวง 

 
 
2. คณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณ 
    2.1 องคประกอบ 
 
 
 
 
 

สิ่งปลูกสราง และคาทดแทน 
ไมยืนตน 
 
 
ประกอบดวย 
- อธิบดีกรมที่ดิน 
- ผูแทนกรมโยธาธิการ 
- ผูแทนสํานักงานอัยการ 
สูงสุด 
- ผูแทนสํานักผังเมือง 

สิ่งปลูกสราง และคา
ทดแทน 
ไมยืนตน 
 
 
ประกอบดวย 
- ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย 
- ผูแทน กทม. 
- ผูแทนกรมโยธาธกิาร 

สิ่งปลูกสราง และคาทดแทน 
ไมยืนตน 
 
 
ประกอบดวย 
- รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
- ผูแทนกระทรวงคมนาคม 
- ผูแทนกรมทางหลวง 
- ผูแทนสํานักงานอัยการ 
สูงสุด 
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2.2 การพิจารณาของ 
      คณะกรรมการ 
 
 

- ผอ.สํานักงานกลาง
ประเมิน 
ราคาทรัพยสิน 
- ผูแทน กทม. 
 
- สวนใหญยืนตามความเห็น 
ของคณะกรรมการกําหนด 
ราคาเบื้องตน 
- สวนใหญพิจารณาไมทัน 
ภายใน 60 วัน  มีคําวินิจฉัย 
ประมาณ 1-2 ป นับแตวันที่ 
ไดรับคําอุทธรณ 

- ผูแทนสํานักงานอัยการ 
สูงสุด 
- ผูแทนกรมที่ดิน 
- ผูแทนการทางพิเศษฯ 
 
- ขึ้นกับขอเท็จจริงตาม
สภาพ  
ที่ต้ัง และเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
- สวนใหญพิจารณาไมทัน 
ภายใน 60 วัน มีคําวินิจฉัย 
ประมาณ 1-2 ป นับแต
วันที่ 
ไดรับคําอุทธรณ 

- ผูแทนกรมที่ดิน 
- ผอ.สํานักงานคณะกรรมการ 
อุทธรณเงินคาทดแทน 
สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สวนใหญยืนตามความเห็น 
ของคณะกรรมการกําหนด 
ราคาเบื้องตน หรืออาศัยกลไก 
ของคณะกรรมการปรองดอง 
- มีคําวินิจฉัยประมาณ 1-2 ป  
นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 
 

 

 

ขอพิจารณา กรุงเทพมหานคร (กทม.) การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย 

กรมทางหลวง 

3. การกําหนดเงิน 
คาทดแทน 

พิจารณาตามบัญชีราคา 
ประเมินทุนทรัพยเพ่ือ 
เรียกเก็บคาธรรมเนียม 
ในการจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมของ 
กรมที่ดิน 

พิจารณาตามผลการ 
ประเมินของสํานักกลาง 
ประสานการจัดที่ดินเพ่ือ 
กิจการของรัฐ กรมที่ดิน 

พิจารณาตามผลการ 
ประเมินของสํานักกลาง 
ประสานการจัดที่ดินเพ่ือ 
กิจการของรัฐ กรมที่ดิน 
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 ในการพิจารณาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น  สวนใหญเปนเร่ืองปญหาขององคกร
ในการกําหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ดังนี ้
 

 4.2 ปญหาของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน 
 
คณะกรรมการในการพจิารณากําหนดราคาเบ้ืองตนลวนเปนขาราชการประจําท่ีมี

เวลาคอนขางจํากัด  นอกจากนี้  สวนใหญเปนผูท่ีอาจไมมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมิน
อสังหาริมทรัพยอยางแทจริง  หรืออาจมีความเช่ียวชาญเฉพาะการประเมินคาทดแทนส่ิงปลูกสราง
เทานั้น  นอกจากน้ี  ในการพิจารณาคาทดแทนท่ีดินยังมีความแตกตางกันบาง  กลาวคือ  กรณี
กรุงเทพมหานครกําหนดคาทดแทนโดยใชราคาประเมินของกรมท่ีดนิหรือตามราคาท่ีมีหลักฐาน
การซ้ือขายปรากฏอยู   สวนกรณีการทางพเิศษแหงประเทศไทย  กําหนดคาทดแทนในราคาเดียวกบั
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ซ่ึงราคาประเมิน
ทุนทรัพยเปนราคาท่ีสูงกวาราคาของอสังหาริมทรัพย   สําหรับคาทดแทนส่ิงปลูกสรางของการทาง
พิเศษแหงประเทศไทยก็มีการจายคาทดแทนมูลคาการซ้ือขายวัสดุท่ีเหลือหรือเสียหายจากการ 
ร้ือถอนตามราคาของกองระดับราคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย รวมทั้งคาทดแทนความเสียหายอ่ืนๆ 
เชน การจายคาทดแทนใหผูเชาดวย  และใชราคาในวนัท่ีคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนมีมติ  ซ่ึง
คอนขางเปนปจจุบัน  ในสวนของกรมทางหลวงเปนกรณท่ีีแตกตางออกไปเนื่องจาก  การดําเนินการ
ของกรมทางหลวงสวนใหญเปนการดาํเนนิการในสวนภูมิภาค  จึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการปรองดอง
เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไดดีข้ึน 

สําหรับคาทดแทนไมยนืตน กรณกีรุงเทพมหานครอาจกําหนดตามราคาของกองสวน 
กรุงเทพมหานคร หรือกรมวิชาการเกษตร  สวนการทางพเิศษแหงประเทศไทยกําหนดตามราคาของ
กองวินจิฉัยพชืสวน กรมวิชาการเกษตร 

 

4.3 ปญหาเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนท่ีดิน   
 
นับต้ังแตพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ประกาศใช

บังคับเปนตนมา ไดมีปญหาท้ังขอกฎหมายและขอเท็จจริงท่ีสวนราชการและรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปน 
เจาหนาท่ีเวนคืน หารือมายังกรมอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จนกระท่ังไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน
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การทางพิเศษแหงประเทศไทยมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี มท 5506/433302 ลงวันท่ี 15 

กันยายน 2532 เพื่อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเดน็ท่ีวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน
ไดกําหนดคาทดแทนท่ีดิน โดยถือราคาตามบัญชีกําหนดจํานวนทนุทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ราคาของกรมท่ีดิน) พ.ศ. 2531 – 2534 ตอมาไดมีประกาศ
กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2532 แกไขบัญชีกําหนดจํานวนทุนทรัพยใหม เพราะบัญชี
เดิมผิดพลาดคลาดเคล่ือน กรณีเชนนี้การทางพิเศษแหงประเทศไทยจะกําหนดคาทดแทนท่ีดินตาม
ประกาศของปใด ระหวาง ป พ.ศ. 2531 ซ่ึงเปนปท่ีประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน หรือใชราคาตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับใหม พ.ศ. 2532 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8) เห็นวา ปญหาดังกลาว 
เปนปญหาท่ีจะตองพิจารณาพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เกี่ยวกบั
หลักเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทนตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประเด็นจึง
มิใชอยูท่ีวาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2532 จะมีผลยอนหลังไปใชบังคับ 
ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2531 อันเปนวันใชบังคับตามบัญชีกําหนดจํานวนราคาท่ีดนิตามราคาตลาด 
เพื่อใชเปนทุนทรัพยสําหรับเรียกคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม ฉบับลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2530 ไดหรือไม แตนาจะเปนวาในกรณีท่ีคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน (ตามมาตรา 9) 
ไดพิจารณากําหนดเงินคาทดแทนตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในมาตรา 21 โดยอาศัยบัญชีกาํหนด
จํานวนราคาท่ีดินตามราคาคลาดเพ่ือใชเปนทุนทรัพยสําหรับเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิรรมเปนเกณฑคํานวนในการกําหนดเงนิคาทดแทน แตตอมาปรากฏวา กรุงเทพมหานคร
ไดออกประกาศแกไขการกําหนดจาํนวนทุนทรัพยในบางพ้ืนท่ีกาํหนดไวนัน้ไมสมบูรณและผิดพลาด
คลาดเคล่ือน  คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน (ตามมาตรา 9) และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ (ตามมาตรา 25) จะมีอํานาจแกไขเกณฑการกําหนดจํานวนทุนทรัพยเสียใหมใหสอดคลอง
กับความเปนจริงและตรงกับประกาศท่ีกรุงเทพมหานครไดประกาศใชในคร้ังหลังนี้ไดหรือไม 
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จะเห็นไดวา จากประเด็นท่ีการทางพิเศษพิเศษแหงประเทศไทย หารือไปนั้น การทาง

พิเศษแหงประเทศไทยมิไดหารือไปวา ในการกาํหนดเงินคาทดแทนท่ีดินจะตองนําหลักเกณฑ
ใดมาใชประกอบการพิจารณา แตไดช้ีแจงเปนขอเท็จจริงไปวา คณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน 
(ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย) ไดกําหนดคาทดแทนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพย โดยถือ
ราคาตามบัญชีกําหนดจาํนวนทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม (ราคาของกรมท่ีดนิ) เพราะมีราคาสูงกวาราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพื่อ
ประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี (ราคาของกรุงเทพมหานคร) ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 9 วรรคส่ี 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2530 ซ่ึงแสดงใหเหน็ไดวาการกําหนดเงินคาทดแทน
ท่ีดินท่ีถูกเวนคืนของการทางพิเศษแหงประเทศไทยในขณะน้ัน  คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน 
จะกําหนดใหในราคาเดียวกับราคาตามบัญชีกําหนดจาํนวนทุนทรัพย เพื่อเรียกเกบ็คาธรรมเนียมใน
การจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรม (มาตรา 21(3) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย
คณะท่ี 8) เห็นวา 
ไมถูกตองและไดตีความถอยคําในมาตรา 9 วรรคส่ี ท่ีไดกําหนดใหถือเอาราคาของท่ีดนิตามท่ีกาํหนด
ไวในมาตรา 21(2) หรือ (3) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑในการพิจารณาวา เปนการบัญญัติ
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แตปรากฏวา ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8)  

ไดใหความเหน็ดังกลาวเม่ือเดือนมกราคม 2533 แลว  การทางพิเศษฯ ก็ยังไดมีหนังสือ  ดวนท่ีสุด  
ท่ี มท 5506/279 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่หารือปญหา
ขอกฎหมายใน 3 ประเด็น ซ่ึงในประเดน็ขอหนึ่งไดหารือมาวา ในการกําหนดราคาท่ีดินท่ีจะตอง
เวนคืน คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนสามารถนํามาตรา 21 ท้ังมาตรามาเปนเกณฑในการ
กําหนดราคาเบ้ืองตนสําหรับท่ีดิน โดยไมตองยึดถือเฉพาะมาตรา 21(2) และ (3) ไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 2) ไดตอบขอหารือตอนหนึ่งวา 

“ในการกาํหนดราคาท่ีดิน มาตรา 9 วรรคส่ี ไดบัญญัติไววาในการกําหนดราคาเบ้ืองตนของ
อสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนตามวรรคสอง ใหคณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ
ตามมาตรา 21 สําหรับราคาท่ีดินใหคณะกรรมการกําหนด โดยถือราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) 
แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ” พิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวจะเหน็วา หลักเกณฑตามท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 21 ท้ังมาตรา ยกเวนการกําหนดราคาท่ีดินซ่ึงมาตรา 9 วรรคส่ี บังคับให 
คณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเกณฑ โดยท่ี
การทางพิเศษฯ ไดยอมรับแลววาราคาตามมาตรา 21(3) คือราคาประเมินทุนทรัพยสูงกวาราคาของ
อสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไว เพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ีตามมาตรา 21(2) แต 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีขอสงสัยวา คณะกรรมการจะนํามาตรา 21 ท้ังมาตรา มาเปน
เกณฑกําหนดราคาท่ีดิน เพือ่ใหสูงกวาราคาท่ีดินท่ีกําหนดตามมาตรา 21(3) ไดหรือไม ในปญหาน้ี 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 2) มีความเห็นวา หลักเกณฑการกําหนด
ราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและคาทดแทนท่ีจะตองใหแกบุคคลตามมาตรา 18 มีบัญญัติไวใน
มาตรา 18 และมาตรา 21 การพิจารณากําหนดราคาท่ีดินใหแตกตางไปจากท่ีมาตรา 9 มาตรา 18 
และมาตรา 21 ไดกําหนดไว นาจะไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 สําหรับราคาท่ีดินมีราคาท่ีจะนาํมาใชเปนเกณฑพิจารณากาํหนดอยู 3 เกณฑดวยกัน คือ 
ราคาตามมาตรา 21(1) , (2) และ (3) มาพิจารณาเทยีบเคียงวาราคาใดสูงกวากนั เกณฑท่ีใชกําหนด
ราคาท่ีดนิตาม (1) จึงตองถูกตัดออกไป จะนํามาพิจารณาอีกไมได เพราะจะเปนการขัดกับบทบัญญัติ
มาตรา 9 วรรคส่ี อยางชัดแจง สําหรับเกณฑตาม (4) คือ สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย 
ขอเท็จจริงก็ปรากฏจากคําช้ีแจงของผูแทนกรมท่ีดินวา ในการกําหนดราคาท่ีดินเพ่ือเรียกเก็บ
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จะเห็นไดวา ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ กรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8 

และกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 2 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินของ
คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน (มาตรา 9) จะมีความขัดแยงกันอยางชัดเจน ซ่ึงหากทางปฏิบัติ
ของหนวยงานท่ีทําการเวนคืนนําความเห็นของกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8 มาใชในการ
ปฏิบัติงานแลว ผลก็คือ จะทําใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนสามารถนําหลักเกณฑอ่ืนๆ มา
ใชพิจารณาประกอบในการกาํหนดราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีดินเพื่อใหไดในราคาท่ีเปน
ธรรมข้ึนได  
แตตรงกันขาม ขอเท็จจริงกลับปรากฏวาคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตนของหนวยงานที่ทําการ
เวนคืนทุกหนวยงานในขณะนั้น ไดทําการกําหนดราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีดิน โดย
กําหนดใหในราคาเดียวกับราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมมาตลอด ดังนั้น ความเห็นของกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 2 จึงกลายเปน
ความเหน็ท่ี 
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นอกจากนี้ ผูเขียนเหน็ยังดวยกับความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวา หาก

หนวยงานท่ีทําการเวนคืนปฏิบัติตามความเห็นของกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 8 มาต้ังแตตน 
ปญหาในเร่ืองความไมเปนธรรมของเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็คงไมเกิดข้ึน และ
คงไมตองมีการประทวงเพื่อเรียกรองขอความเปนธรรมของผูถูกเวนคืน โดยสรุปแลวในประเด็น
เกีย่วกับการกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดนินัน้ คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนจะตองนําหลักเกณฑ
ตามมาตรา 21 ท้ังมาตรา และมาตราอ่ืนๆ มาประกอบการพิจารณาดวย และไมวาจํานวนเงินท่ีใหแก
ผูถูกเวนคืนเปนจํานวนมากนอยเพียงใดก็ หากเปนจาํนวนเงินท่ีไดมาจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายอยางถูกตองครบถวน และมีเหตุผลประกอบดวยแลว จาํนวนเงินท่ีถูกกาํหนดข้ึนมาน้ันก็
จะไดรับการยอมรับวาเปนคาทดแทนท่ีเปนธรรมมิใชดังเชนท่ีเปนอยูในขณะนั้นวา คณะกรรมการฯ 
กําหนดราคาท่ีดินโดยกําหนดใหในราคาเดียวกับราคาประเมินฯ ของกรมท่ีดิน และช้ีแจงวาเปน
ราคาท่ีกําหนดข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมาย   จึงถูกตองและเปนธรรมแลว  เพราะโดยขอเท็จจริง
ราคาประเมินฯมิใชราคาท่ีแทจริงของท่ีดิน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองยากท่ีจะใหผูถูกเวนคืนยอมรับ 

 
อยางไรก็ตาม ปญหาในประเด็นเกีย่วกบัการกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินนี้ ไดรับการแกไข

โดยไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย (โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 44) 
ไปเรียบรอยแลว ซ่ึงไดมีการตัดขอความที่วา “สําหรับราคาท่ีดินใหคณะกรรมการกําหนดโดยถือ
ราคาตามมาตรา 21(2) หรือ (3) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ” ออก พรอมท้ังไดบัญญัติ
เพิ่มเติมใหชัดเจนลงไปวา ใหคณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา 18 มาตรา 21 
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กรณีปญหาดังกลาวเปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดสําหรับเร่ืองนี้ คือ  

การท่ีกําหนดหนวยงานในสังกัดกระทรวงเดียวกันแตกําหนดจํานวนเงนิคาทดแทนการเวนคืน 
ตางกัน  ดังนี้ 

 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรี  มีคําส่ังโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 48   และมาตรา  49   แหง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา  พ.ศ. 2522   ใหกระทรวงมหาดไทยดาํเนินการตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการรองทุกข สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  กรณีขอรองเรียนของนางมานิดา  ลิมมา
นนท  เกี่ยวกบัการกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนในแปลงเดียวกัน  แตถูกเวนคืนโดยสอง
หนวยงาน คือ  กรุงเทพมหานครและการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหนวยงานสังกดั
กระทรวงเดียวกัน  แตกําหนดราคาคาทดแทนการเวนคืนตางกัน โดยกําหนดราคาเบื้องตนและ
จํานวนเงินทดแทนในระยะท่ีไลเล่ียกัน แตหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนแตกตางกันมาก  จึงเสนอ
ใหกระทรวงมหาดไทยวางหลักเกณฑการกาํหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยของหนวยงานใน
สังกัดใหเปนไปในทางเดียวกันโดยคํานึงถึงเจตนาของกฎหมายตามมาตรา 21 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ซ่ึงตอมารัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยไดมีคําส่ังท่ี 290/2514  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2546  ใหหนวยงานท่ีอยูในสังกดั
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางในการทํางานใหเปนไปทางเดยีวกัน 

 
กรณีดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือท่ี นร 0605/ร.1898 ลงวนัท่ี  

17  พฤษภาคม  2539 ถึงผูวากรุงเทพมหานคร แจงผลการวินจิฉัยเร่ืองรองทุกข  (กรณีนางมานดิา  
ลิมมานนท   รองทุกขวากรุงเทพมหานครกําหนดเงินคาทดแทนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนโดยไมเปนธรรม )  
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข (คณะท่ี 2)  ไดพิจารณาเร่ืองรองทุกขดังกลาวแลวเห็นวา  
กรุงเทพมหานครกําหนดเงินคาทดแทนใหแกผูรองทุกขสําหรับท่ีดินท่ีถูกเวนคืนบางสวนในราคาท่ี
ถูกกวาท่ีการทางพิเศษแหงประเทศไทยกําหนดใหแกผูรองทุกขสําหรับท่ีดินท่ีถูกเวนคืนสวนอ่ืนใน
แปลงเดียวกนัเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมาย   โดยพิจารณาวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ของกรุงเทพมหานครท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งไดพิจารณาความเงินคาทดแทนของ
ผูรองทุกขสําหรับท่ีดินท่ีถูกเวนคืนแลวมีมติใหเพิ่มเงินคาทดแทนใหแกผูรองทุกขโดยอาศัย
หลักเกณฑท่ีเคยวางไวในการประชุมเมื่อวันท่ี  11  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2535  คร้ังท่ี 18-1/2535 
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อยางไรก็ดี   ตามมาตรา  9  วรรคส่ี  แหงประราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  2530  ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ   
ฉบับท่ี  44   โดยวางหลักเกณฑในการกําหนดเงินคาทดแทนไวโดยคํานึงถึงราคาท่ีซ้ือขายกัน
ตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคนื  ราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคา
ไว  เพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี  ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยรวมถึงเหตุและวัตถุประสงค
ของการเวนคืน อันเปนหลักเกณฑตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท้ังมาตราดวย  ซ่ึงตามขอเท็จจริงในเร่ืองรองทุกขนี้ ไมปรากฏวาคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดคํานึงถึงหลักเกณฑตามาตรา 9 วรรคส่ี ดังเชนท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดดําเนนิการแตประการใด ฉะนั้น จงึมีมติวาหลักเกณฑท่ีวางไว
ในการประชุมคร้ังท่ี 18-1/2535 เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพนัธ 2535 ไมชอบดวยกฎหมาย  ดังนัน้  
นายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําส่ังใหกระทรวงมหาดไทยวางหลักเกณฑการกาํหนดเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยของหนวนงานในสังกดัใหเปนไปในแนวทางเดียวกนัโดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
กฎหมาย มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530  นั้น  ซ่ึง
ผูเขียนเหน็ดวยกับคําส่ังดังกลาว  แตหากจะกําหนดใหเห็นดวยเปนท่ีสุดควรมีคําส่ังใหทุกหนวยงาน
ไมวาสังกดักระทรวง ทบวง กรมใด  ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐเดียวกันแลว ควรจะใหมีแนวทาง
ปฏิบัติในการคิดกาํหนดเงินคาทดแทนไปในทางเดียวกันท้ังหมดโดยคํานึงถึงความเสียหายแกผูถูก
เวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนสําคัญมากกวาจะคิดวาหนวยงานของรัฐแตละหนวยงานนัน้นําไปใช
ประโยชนในกิจการตางกนั 
 

กลาวโดยสรุปไดวา  ปญหาท่ีเกิดจากองคกรท่ีกําหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และ
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1. ปญหาจากขอกฎหมายของพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ท้ังใน
เร่ืองปญหาเกี่ยวกับองคประกอบและการดําเนินการของคณะกรรมการตามมาตรา 9 วรรคสอง   
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  การดําเนนิการทางศาล  ไมวาจะเปนเร่ืองของการกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการ  ความรูความสามารถของคณะกรรมการ  หรือแมแตตวัเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในการ
กําหนดหลักเกณฑและการกาํหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืน 

2. ปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย
เพ่ือใชประโยชนในกิจการของรัฐ จนตองมีการสงเร่ืองเขาไปท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือหารือ
หรือตีความกฎหมายอยูเปนประจํา 

3. ปญหาอันเกี่ยวกับการกําหนดเงนิคาทดแทน ท้ังในเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและ
การกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนท่ีมีความแตกตางกันในท่ีดินแปลงใกลเคียงกัน ท้ังที่เปนหนวยงาน
สังกัดกระทรวงเดียวกัน ดังท่ีไดกลาวไปแลว 

 
5. แนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 
 จากการศึกษาประมวลขอกฎหมาย ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการกําหนดเงินคาทดแทน
ท้ังหมด ผูเขียนเสนอแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนขององคกรท่ี
กําหนดเงินคาทดแทน  ดังนี้ 
 

5.1 ควรมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนใหประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสิน โดยอาจกําหนดคุณสมบัติ
ของผูท่ีจะไดรับแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการไวอยางชัดเจนวาตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถใน
การประเมินราคาทรัพยสินดวย  หรืออาจแตงต้ังมาจากภาคเอกชนก็ได 
 

ในเร่ืององคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณนั้น จะเห็นไดวากฎหมาย
บัญญัติไววา ใหประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายและผูมีความรูความสามารถในการตีราคา
อสังหาริมทรัพยมีจํานวนทัง้หมดไมนอยกวา 5 คน  ซ่ึงการบัญญัติคุณสมบัติวาตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพยเปนการเหมาะสมดีแลว  สวนคุณสมบัติท่ีวาตองเปน 
ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายน้ัน ยังมีขอนาพิจารณาวาจําเปนหรือไมเพียงใด  และหากในทางปฏิบัติ
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5.2 ควรมีการจัดระบบงานท่ีสามารถทําใหการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว  เนือ่งจากหากใชเวลาในการสํารวจนานเกนิไป ระยะเวลาการ
บังคับใชพระราชกฤษฎีกาก็จะเหลือนอยลง  ระยะเวลาในการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติก็จะเหลือนอยลง  หากพระราชกฤษฎีกาส้ินสุดผลบังคับใช  อํานาจในการจัดซ้ือ
ก็ส้ินสุดลง (มาตรา 10) และทําใหไมอาจทราบวาเจาของท่ีดินรายใดบางท่ีไมยอมตกลงขาย และ 
ไมยอมออกจากท่ีดินของตน  ซ่ึงเปนผลเสียตอการดําเนนิงาน  ท้ังนี้  ควรใหมีการทบทวนพจิารณา
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  นําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  และสามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดในทุกข้ันตอน  เพือ่ประโยชนของทางราชการโดยแทจริง 
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5.3  ในการพิจารณาอุทธรณนั้น   ควรกําหนดใหชัดเจน โดยอาจดําเนินการโดยศาล
ปกครองเทานั้น  เพื่อมิใหเกิดความซํ้าซอนของงานและไมทําใหเกิดมาตรฐานการพิจารณาท่ี
แตกตางกัน 

 
5.4 ควรมีการพิจารณาจัดต้ังองคกรในการพิจารณาเกี่ยวกับการกาํหนดหลักเกณฑ 

มาตรฐานและกําหนดเงนิคาทดแทนเปนการเฉพาะ  เพื่อใหเกดิมาตรฐานและความเปนธรรมในเร่ืองนี้  
ท้ังนี้  ควรกําหนดเปนรูปแบบองคการมหาชน  โดยอาจดาํเนินการ  ดังนี้ 
 

ในการจดัโครงสรางองคกรใหมนี้ จะยดึถือหลักปรัชญาของการจัดต้ังหนวยงาน
เพื่อใหเปนองคกรท่ีเปนอิสระอยางสูง ในการบริหารงานใหลุลวงไปตามภารกิจที่รัฐกําหนดให  จึง
ตองเปนองคกรท่ีมีความคลองตัว และอํานาจการตัดสินใจท่ีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในองคกรนั้นๆ  
ท้ังในเร่ืองการกําหนดระเบียบขอบังคับ  ในเร่ืองการจัดองคกร  การเงิน  การบัญชี  การบริหารงาน
บุคคล การจัดสวัสดิการ การจัดซ้ือจัดจาง และการควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เปนการภายในอีกดวย 43  นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานท่ีมีความรูความสามารถยังสามารถ
ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานไดอีกดวย 

                                                          

 
จากแนวคิดและปรัชญาของการจัดต้ังองคกรกลางดังกลาว  ผูเขียนจึงเห็นวาควรมีการ

จัดต้ังองคกรใหมในลักษณะคลายบริษัทแมและลูก โดยมีการจัดโครงสราง การแบงแยกหนาท่ี
อยางชัดเจนและมีความสัมพนัธเชื่อมโยงกนัอยางใกลชิด กลาวคือ  ในสวนสํานกังานใหญท่ีสวนกลาง  
ซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนบริษัทแม จะทําหนาท่ีเปนตัวจักรใหญท่ีบริหารงานสํานักงานใหญดูแลงาน
วิชาการ  งานวิจัยและพัฒนา  ฝกอบรม และงานจัดการฐานขอมูลระดับประเทศ  ในขณะท่ี 
ศูนยปฏิบัติการตาง ๆ  ( Operation  Units )  จะทําหนาท่ีเปนเสมือนบริษัทลูกท่ีคอยใหบริการ
สํารวจ  วิเคราะหและประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยในกรุงเทพมหานคร   ปริมณฑล   และภูมิภาค  
โดยมีการบริหารงานแตละศูนยในลักษณะท่ีเปนอิสระ คลองตัว และคอนขางเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
ปฏิบัติงานภาคสนาม (สํารวจวิเคราะหและประเมิน)  ตลอดจนการใหบริการขอมูล ขณะเดียวกันกมี็
การเช่ือมโยงกบัสวนท่ีเปนสํานักงานกลางท่ีเปนบริษัทแมอยูตลอดเวลา  ในดานขอมูลท่ีทันสมัย
เพื่อนาํไปเก็บในฐานขอมูลทีส่วนกลาง  สามารถนําขอมูลไปใชในดานวชิาการ  วิจยัและพัฒนา  

 
43 สุรพล  นิติไกรพจน.  องคการมหาชน : แนวคิด  รูปแบบและวิธีการบริหารงาน.  สํานักงาน

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ  สํานักงาน ก.พ. 2542, หนา 9-11. 
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ผูเขียนเสนอการจัดโครงสรางในลักษณะแยกสวนดังกลาว เนื่องจากพิจารณาจากภารกิจ
ในอนาคตขององคกรจะเปนหนวยงานท่ีใหบริการการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเปน 
มาตรฐานท่ัวประเทศ  จําเปนตองมีหนวยงานสวนกลางที่เปนผูกําหนดกลยุทธขององคกร เปนผูนํา
ในดานงานวิชาการ  งานวิจยัและพฒันา   การฝกอบรม   การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบ   
และสรางมาตรฐานของขอมูลท้ังระบบ   ในขณะท่ีฝายปฏิบัติการในภาคสนามก็จะทําหนาท่ีเสมือน
แขนขา   ซ่ึงเปนอวัยวะสําคัญคอยปอนขอมูลท่ีเก็บไดในพื้นท่ี   และรวบรวมสงมาเก็บท่ีสวนกลาง
ขณะเดียวกันฝายปฏิบัติการกส็ามารถใหบริการขอมูลในพื้นท่ี   โดยอิสระและคลองตัว   และอาศัย
งานวิจยัฝกอบรมและมาตรฐานของสํานักงานกลางเปนสวนท่ีคอยดูแลระบบงานใหไดมาตรฐาน
และทันสมัยอยูตลอดเวลา   แตละศูนยจึงสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและแขงขันกนัใน
เชิง  performance – based  ซ่ึงจะคิดจากปริมาณงาน   การใหบริการ   และความแตกตางในแตละ
พื้นที่และดังไดกลาวแลวในขางตน  อาจจาํกัดขอบขายการใหบริการเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล   เพียงแค  2  ศูนยกอนใน  3-5 ปแรก  และคอยขยายไปจนครบ  5  ภูมิภาคในอีก  5-6  ป   
หลังจากนั้น   การจัดรูปแบบโครงสรางองคกรในลักษณะดังกลาวนี้ประกอบกับการวางแผนขยาย
ความรับผิดชอบงานขององคกรระดับภูมิภาคเม่ือองคกรเติบโตเต็มท่ีแลวเชนนี้  ยอมจะทําใหเปน
องคกรที่ปฏิบัติภารกิจไดอยางเต็มที่ท้ังแงปริมาณและคุณภาพอยางแทจริง  สําหรับในระยะยาว  
องคกรน้ี  อาจปรับบทบาทไปในเชิงของการเปนหนวยงานในการรับรอง (accredit) หนวยงานใน

เพื่อกิจการของรัฐ 

ฝายบริหารงานท่ัวไป ฝายวิชาการ ศูนยขอมูล 

ศูนยประเมินในกรุงเทพฯ ศูนยประเมินในภูมิภาค 

สํานักงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติ 
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การออกแบบโครงสรางองคกร   ตองพจิารณาจากหลักเกณฑสําคัญ  4  ประการท่ีสําคัญ  

คือ 
-   การออกแบบตําแหนง 
-   การจัดกลุมงาน 
-   การจัดใหมีการเช่ือมโยงกนัและกนัภายในโครงสราง 
-   การออกแบบระบบการตดัสินใจในองคกร 
 
จากกรอบความคิดและหลักเกณฑดังกลาว  ในการออกแบบโครงสรางองคกรจึงมี

การพิจารณาถึงคณะกรรมการในการดําเนนิการ  2  กลุม   คือ 
- คณะกรรมการบริหารองคกร 
- คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน 

 
 

สําหรับบทบาทของคณะกรรมการ  มีดังนี ้
 

1.  คณะกรรมการบริหารขององคกร  มีหนาท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจกรรม
ท่ัวไปของคณะกรรมการโดยตําแหนง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ผูอํานวยการสํานัก 
งบประมาณ  ปลัดกระทรวงการคลัง  อธิบดีกรมท่ีดนิ ผูแทนอัยการสูงสุด  และกรรมการผูทรงคุณวฒุิ 
ซ่ึงแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญทางการประเมินอสังหาริมทรัพย  หรือสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ จํานวน
ไมเกิน 6 คน  โดยตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในสาขาพาณิชยศาสตรและการบัญชี  และสาขา
เศรษฐศาสตร  ไมนอยกวา  3  คน  และเปนบุคคลท่ีไมใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ภาครฐัอยางนอย  1 คน โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเปนกรรมการและเลขานกุาร  ประธานกรรมการ
และผูทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดํารงตําแหนง  คราวละ  4  ป  คณะกรรมการบริหารองคกรมีหนาท่ีวาง
นโยบายและควบคุมดแูลผลการปฏิบัติงานและกําหนดทิศทางการดําเนนิงานของสํานกังาน ตลอดจน
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้อาจมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ
เปนชุดยอย ๆ  เพื่อชวยดาํเนินงานแทนคณะกรรมการกไ็ด สวนการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน   เปนการจัดโครงสรางท่ีผูเขียนเห็นวาควร

กําหนดใหเปนผูประสานงานระหวางคณะกรรมการบริหารองคกรกับหนวยตรวจสอบภายในและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือเปนผูติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรวามีความ 
คืบหนาและประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  รวมท้ังการกําหนดและทบทวนมาตรวัดผลการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานวาสอดคลองกับภารกิจและวตัถุประสงคเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

 
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานควรมีจํานวนอยางนอย  

3  คนและไมเกิน 5  คน  โดยกรรมการอยางนอย  1  คนตองเปนผูมีความรูดานการบัญชี  หรือการเงิน  
หรือการบริหารธุรกิจ   คณะกรรมการนี้ควรมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารองคกรเปนประธาน
กรรมการ  และมีผูทรงคุณวฒุิภายนอก 3 คน  คือ  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย  
2  คน  และดานการตรวจสอบภายในหรือการบัญชีหรือการเงิน  1  คน  และมีผูแทนจาก
กระทรวงมหาดไทยเปนเลขานุการ 

 
สําหรับสํานกังานประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติเพือ่กิจการของรัฐ ควรจะ

ประกอบดวย 
 

 1)  ผูอํานวยการ จํานวน  1  ตําแหนง ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบริหารองคกรโดย
มีวาระอยูในตาํแหนงคราวละ  4  ป  และอาจไดรับแตงต้ังอีกก็ได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน  
การแตงต้ังอาจคัดเลือกมาจากภายในหรือภายนอกองคกรก็ได และตองสามารถปฏิบัติงานเต็มเวลา  
ผูอํานวยการตองมีความรูและประสบการณดานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย  มีความสามารถ
ในการประสานงานกบัหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ  มีความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงาน
เหลานี้  และสามารถประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมขององคกร มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมกับการ
เปนผูนําองคกร 
 
 2)  รองผูอํานวยการ จํานวน  3  ตําแหนง  ไดแก  รองฝายบริหาร  รองฝายวิชาการ  และ
รองฝายบริหารจัดการขอมูล  มีภารกิจหลัก  คือ  รองฝายบริหาร  ทําหนาท่ี  ดแูล  ควบคุม  และ 
รับผิดชอบในการบริหารงานท่ัวไป งานบุคคล  งานการเงินและบัญชี รวมท้ังการพัฒนาองคกรของ
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 3)  ฝายบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบเกี่ยวกบัการบริหารงานธุรการท่ัวไปและงานเลขานกุาร  
ควรมีการแบงสายงานบริหารออกเปนแผนกตาง ๆ ใหชัดเจนตามภารกิจท่ีจะขยายตัวในอนาคต   
ดังนั้น  ในโครงสรางองคกรของสํานักงานฯ จึงควรมีการแบงงานภายในของฝายงานบริหารออกเปน
แผนกตาง ๆ ไดแก  แผนกอํานวยการ  แผนกบริหารท่ัวไป  แผนกพสัดุอาคารสถานท่ีและรถยนต  
แผนกบัญชีและการเงิน  แผนกแผนและงบประมาณ  แผนกบริการขอมูล/ประชาสัมพันธ  และ
แผนกนิตกิาร 
 
 4)  ฝายวชิาการ  รับผิดชอบดานการวจิัยและพัฒนา  งานฝกอบรมและงานดูแลมาตรฐาน
และคุณภาพ  ฝายนี้ถือเปนฝายท่ีสําคัญองคกรเนื่องจากมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา 
วิเคราะหกระบวนการทํางาน  พัฒนาวธีิการและปรับปรุงวิธีการประเมินราคาท่ีดนิรายแปลงจาก
ระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมและคอมพิวเตอรมาใชในการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน  พฒันาวิธีการประเมินราคาอาคารชุด  โดยนําคอมพิวเตอรมาชวยในการ
วิเคราะห  กาํหนดแบบมาตรฐานโรงเรือน  ส่ิงปลูกสราง  ศึกษาแนวโนมการเปล่ียนแปลงราคา
อสังหาริมทรัพยในแตละพ้ืนท่ี  และจัดทําดัชนีราคาอสังหาริมทรัพยในแตละพ้ืนท่ี  ปรับปรุงแกไข
ระเบียบหลักเกณฑและ 
วิธีการประเมินราคาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  พัฒนาบุคลากรดานการประเมิน  จัดทําคูมือ
และเอกสารทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนวิชาชีพการประเมนิมูลคาอสังหาริมทรัพย   

 
5)  ศูนยขอมูล  รับผิดชอบดานการจัดการฐานขอมูล  และดูแลและพัฒนาระบบ

เครือขาย  บริหารจัดการการใชคอมพิวเตอรของสํานักงานกลาง  ออกแบบโครงสรางฐานขอมูลท่ีดิน  
ส่ิงปลูกสรางและฐานขอมูลแผนท่ี  เปนตน 

 
อยางไรก็ตาม ในการต้ังองคกรข้ึนใหมดังกลาวใหมีผลไปตามวัตถุประสงคไดตามท่ีผูเขียน

เสนอนั้นจะตองแกไขกฏหมายท่ีเกีย่วของกบัการเวนคืนในสวนท่ีกาํหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพย  
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  ในมาตรา 9วรรคสอง  และ
มาตรา 23  ท่ีกําหนดให “เจาหนาท่ีเสนอรัฐมนตรีแตงตั้งเพื่อทําหนาท่ีกําหนดราคาเบ้ืองตนของ
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นอกจากสํานกังานประเมนิราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติเพื่อกจิการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึน

เพื่อเปนองคกรที่ทําการกําหนดราคาคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ัวประเทศ  โดยรับโอนภารกิจ
และอํานาจหนาท่ีบางสวนจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 มาดําเนนิการตอไป   อยางไรก็ตาม การกําหนดเงินคาทดแทนของ
องคกรใหมนัน้กใ็หกําหนดไปตามหลักเกณฑของบทบัญัญัติมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย แตเพื่อใหสอดรับกับการจดัต้ังองคกรกาํหนดเงินคาทดแทนข้ึนใหม จงึตอง
แกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเวนคืนดวย โดยเฉพาะกฎหมายกลางที่เปนหลักในการเวนคืน
ปจจุบัน  คือ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ดังนั้นจึงตองมีการแกไข 
ดังนี ้

1. ควรแกไขบทบัญญัติมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ. 2530 ในสวนท่ีเกีย่วกบัองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนโดยใหมีการแตงต้ัง
เฉพาะเพื่อดําเนินการกําหนดคาทดแทนไปตามราคาคาทดแทนท่ีองคกรกําหนดไวเทานั้น  โดย
องคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนควรประกอบดวย หวัหนาหนวยงานท่ีจะทํา
การเวนคืน  เปนประธานกรรมการ  ผูแทนของหนวยงานท่ีเกีย่วของอ่ืนๆ  ผูแทนอัยการสูงสุด  
ผูแทนของสํานักงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติเพื่อกิจการของรัฐ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ี
มีความรูและประสบการณดานการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพย  2  คน เปนกรรมการ   
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2. ใหยกเลิกสิทธิในการอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 แตใหยื่นฟองตอศาลปกครองโดยตรง หากเจาหนาท่ีไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือระเบียบ 

3. ใหแกไขมาตรา 21  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
พ.ศ.2530ในอนุมาตรา  (5) จาก ”เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน” ใหแกไขเปน “ความเสียหาย
ของผูถูกเวนคืน” ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 49 และแกไข มาตรา 23 แหง 
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เกี่ยวกบัคณะกรรมการที่กําหนดเงิน 
คาทดแทนเปนคณะกรรมการทํางานคณะหนึ่งโดยใหปฏิบัติในเร่ืองเงินคาทดแทน ตามท่ีองคกรใหม
กําหนดหรือประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนนัน้ 

 
เม่ือมีการจัดต้ังองคกรท่ีประกอบดวยผูมีความรูความสามารถท้ังภาครัฐและเอกชนแลว 

ควรใหผูถูกเวนคืนเขามีสวนรวมในการกาํหนดเงินราคาคาทดแทนความเสียหายดวย ดังนั้น ความ
เปนธรรมในกาํหนดคาทดแทนใหแกประชาชนผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยยอมจะเปนธรรม 
มากข้ึนกวาปจจุบัน  การชุมนุม  การเรียกรอง ตลอดจนการฟองคดตีอศาลก็จะลดลงไปดวยอยาง 
แนนอนและความสงบสุขของบานเมืองจะเกิดข้ึนในท่ีสุด. 
 
 

 

 

DPU



บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

     
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อนํามาใชประโยชนในกิจการของรัฐเปนปญหาที่สําคัญ 

เนื่องจากมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคล  ซ่ึงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ไดใหความคุมครองสิทธิดังกลาวไว  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่สําคัญมาก คือ  
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของอีกหลายฉบับ   
นั่นแสดงวาการดําเนินการในการเวนคืนสงผลกระทบตอสิทธิบุคคล จึงตองมีการพิจารณาชดเชย
เงินคาทดแทนที่เปนธรรม  และยังตองคํานึงถึงความเสมอภาคเพื่อใหเกิดความเปนธรรมใน
การดําเนินการดังกลาวดวย 
 

1.  บทสรุป 
 

การจายเงินคาทดแทนใหแกประชาชนผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย เร่ิมมีข้ึนต้ังแตใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 และไดมีการจัดเปนระเบียบแบบแผนใหทุกหนวยงานท่ีทําการเวนคืนปฏิบัติอยาง
เดียวกันในสมัยรัชกาลท่ี 6 ตอจากนั้นไดมีการตรากฏหมายแมบทวาดวยการเวนคืนข้ึนใชในสมัย 
รัชกาลท่ี 7 คือพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2477 และไดมีการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืนตลอดมา จนกระท่ังไดมีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช 2530 ซ่ึงรัฐบาลในขณะนั้นเห็นวาสมควรปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยการเวนคืนเสียใหม เพื่อใหการเวนคืนเปนไปโดยรวดเร็วและมีการจายเงินคาทดแทน 
ท่ีเปนธรรมยิ่งข้ึน  พรอมท้ังไดแกไขกฎหมายท่ีเกีย่วกับการเวนคืนอีก 10 ฉบับ  โดยไดมีการยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืนเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับท่ี 295  
ลงวันท่ี  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515   เพื่อใหหนวยงานราชการทุกแหงท่ีทําการเวนคืนไดปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวธีิการอยางเดียวกัน     
 

  จากการศึกษาของผูเขียนพบวา ปจจุบันหนวยงานราชการตางๆ  ยังมีข้ันตอนการดําเนนิการ
เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  การกําหนดเงินคาทดแทนและความเห็นเกีย่วกบับทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  แตกตางกนัไป   สวนส่ิงท่ีไมแตกตางกนั
ก็คือ   เม่ือมีการกําหนดเงินคาทดแทนแลว   จํานวนเงินคาทดแทนท่ีผูถูกเวนคืนไดรับยังเปนจํานวน
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1.  กฎหมายเวนคืนไมเปดโอกาสใหผูถูกเวนคืน และผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของเขามามี

สวนรวมในการใชอํานาจเวนคืนของรัฐ  โดยกระบวนการเวนคืนต้ังแตเร่ิมตนตราพระราชกฤษฏีกา
กําหนดเขตท่ีดนิในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนไปจนถึงกระบวนการตราพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย จะเห็นไดวาไมมีกระบวนการใดท่ีใหผูถูกเวนคืนหรือผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น  ซ่ึงจะขัดกับมาตรา 60  ของรัฐธรรมนญูท่ีกําหนดให บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวม
ในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง  อันมีผลเปนการ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน  การท่ีไมมีกระบวนการเขามามีสวนรวมดังกลาว  ทําใหการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยถูกผูถูกเวนคืนและผูมีสวนเก่ียวของคัดคานอยางมาก ทําใหโครงการลาชา  
และผลโครงการอาจไมประสบความสําเร็จ 

 
2.  องคประกอบของคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตนเกือบท้ังส้ิน จะไดรับการแตงต้ัง

จากผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของกับการเวนคืนตามโครงการเวนคืน แตขาดผูแทนท่ีมีความรู
ความชํานาญในการตีราคาทรัพยสิน รวมท้ังขาดผูแทนของผูถูกเวนคืนและผูมีสวนไดเสียในการ
เวนคืน  ทําใหการกําหนดราคาเบ้ืองตนยังคงไมตรงกับราคาท่ีควรจะเปน 

 
3.  ตามมาตรา  21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  

กําหนดใหการกําหนดคาทดแทนตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนสําคัญ  แตในสภาพความเปนจริง
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4.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ   จะไดรับแตงต้ังจากขาราชการผูทรงคุณวุฒิทาง

กฎหมายเปนสวนใหญ โดยไมมีการกาํหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความชาํนาญ
ดานการประเมินราคาทรัพยสิน รวมท้ังไมมีกรรมการซึ่งเปนผูแทนผูถูกเวนคืนและผูมีสวนไดเสีย
เกี่ยวของ ทําใหการพิจารณาจํากัดเฉพาะผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเทานั้น 

 
5.  การกําหนดคาทดแทนจะคํานึงถึงราคาตลาดเปนสําคัญซ่ึงในทางปฏิบัติจะใชราคา

ประเมินทุนทรัพย  เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนและนิติกรรมเปนเกณฑในการ
กําหนดคาทดแทน  ซ่ึงการกําหนดคาทดแทนจะยังไมครอบคลุมไปถึงคาขาดประโยชนท่ีเคยไดรับ
การทํางานของครอบครัว ทําเลการคา สถานท่ีศึกษาของบุตร ฯลฯ ทําใหการกาํหนดคาทดแทนยัง
ไมเปนธรรมเทาท่ีควร 

 
6.  การจายเงินคาทดแทนในบางโครงการมีความลาชา   หลังจากพระราช กฤษฎีกา

กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนมีผลใชบังคับ ทําใหผูถูกเวนคืนไดรับความเดือดรอนยิ่งข้ึน  
 

7.  หนวยงานที่เวนคืนแตละหนวยงาน    ตางก็มีองคกรเปนคณะกรรมการกําหนดราคา
คาทดแทนอสังหาริมทรัพยใหแกผูถูกเวนคืน   ซ่ึงตางหนวยงานก็ตางปฏิบัติไปคนละทิศคนละทาง  
ไมมีมาตรฐาน ขาดหลักวิชาในการประเมินราคาทรัพยสิน  เพือ่กําหนดคาทดแทนใหแกประชาชน  
 

จากการศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและขอเท็จจริงในทางปฏิบัติขององคกรท่ีทําหนาท่ี
เกี่ยวกับการกําหนดเงินคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในหนวยงานตางๆ   ผูเขียนจึงเสนอ
แนวทางแกไขปญหา  ดังน้ี 
 

1. ควรมีการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนใหมี
องคประกอบท่ีประกอบผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพยสิน 
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2. ควรมีการจัดระบบงานท่ีสามารถทําใหการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

กฎหมายไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว  เนือ่งจากหากใชเวลาในการสํารวจนานเกนิไป ระยะเวลาการ
บังคับใชพระราชกฤษฎีกาก็จะเหลือนอยลง  ระยะเวลาในการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติก็จะเหลือนอยลง  หากพระราชกฤษฎีกาส้ินสุดผลบังคับใช  อํานาจในการ
จัดซ้ือก็ส้ินสุดลง (มาตรา 10)  และทําใหไมอาจทราบวาเจาของท่ีดินรายใดบางท่ีไมยอมตกลงขาย   
และไมยอมออกจากท่ีดินของตน  ซ่ึงเปนผลเสียตอการดําเนินงาน  ท้ังนี้  ควรใหมีการทบทวน
พิจารณาลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  นําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางานเพื่อใหเกิดความโปรงใส  
และสามารถตรวจสอบการทํางานไดในทุกข้ันตอน  เพื่อประโยชนของทางราชการโดยแทจริง 
 

3. ในการพิจารณาอุทธรณนั้น ควรกําหนดใหชัดเจน โดยอาจดําเนินการโดยศาลปกครอง
เทานั้น  เพื่อมิใหเกดิความซํ้าซอนของงาน 
 

4. ควรมีการพจิารณาจัดต้ังองคกรในการพจิารณาเกีย่วกับการกําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน 
และกําหนดเงนิคาทดแทนเปนการเฉพาะเพียงหนวยงานเดียว  เพื่อใหเกิดมาตรฐานและความเปน
ธรรม  กลาวคือ  ใหมีการจดัต้ังสํานักงานกลางประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติเพื่อกิจการของรัฐ
เพื่อทําหนาท่ีเปนหนวยงานที่ใหบริการการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนมาตรฐานท่ัว
ประเทศ    เปนผูกําหนดกลยุทธ  เปนผูนาํในดานงานวชิาการ  งานวจิัยและพัฒนา   การฝกอบรม   
การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับงานอสังหาริมทรัพยอยางเปนระบบ   สรางมาตรฐานของ
ขอมูลและมาตรฐานและวิธีการประเมินราคาท่ีเปนมาตรฐานสากล  
 

5. นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางจัดต้ังองคกรใหม ผูเขียนจึงเสนอใหมีการ 
แกไขกฎหมายบางมาตรา  ดังน้ี 

 
5.1 แกไขบทบัญญัติมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ. 2530 ในสวนท่ีเกีย่วกบัองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนโดยใหมีการแตงต้ัง
เฉพาะเพื่อดําเนินการกําหนดคาทดแทนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
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5.2 ใหยกเลิกสิทธิในการอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา 25 แหง

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 แตใหยืน่ฟองตอศาลปกครองโดยตรง 
หาก 
เจาหนาท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือระเบียบ 

 
5.3 ใหแกไขมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ.2530ในอนุมาตรา  (5) จาก”เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน” ใหแกไขเปน “ความเสียหาย
ของผูถูกเวนคืน” ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 49 และแกไข มาตรา 23 แหง 
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เกี่ยวกบัคณะกรรมการที่กําหนดเงิน 
คาทดแทนเปนคณะกรรมการทํางานคณะหนึ่งโดยใหปฏิบัติในเร่ืองเงินคาทดแทน ตามท่ีองคกรใหม
กําหนดหรือประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนนัน้ 

 
2. ขอเสนอแนะ 

 
ผูเขียนเหน็วา การแกไขปญหาตามแนวทางดังกลาวขางตนใหเปนไปโดยราบร่ืน เพื่อ

ประโยชนแกประชาชนโดยรวม  จึงมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 
2.1 รัฐควรดําเนนิการเพื่อใหสามารถสรางความเปนธรรมและมิใหเกิดความแตกตาง

ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกนัเองในการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยใหมีการจัดต้ัง
หนวยงานในการดูแลเกี่ยวกับเร่ืองการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนการเฉพาะ  โดยในระยะแรก 
หรือในชวงเปล่ียนผาน (transition period) อาจกําหนดใหสํานกังานกลางประเมินราคาทรัพยสิน 
กรมธนารักษ เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเกีย่วกับเร่ืองนี้ไปกอนจนกวาจะไดมีการพิจารณา
จัดต้ังองคกรใหมท่ีจะมาทําหนาท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกบัเร่ืองการกําหนดเงนิคาทดแทนในการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในกจิการของรัฐตอไป   เพื่อเปนรากฐานและสรางฐานขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้
กอนท่ีจะออกกฎหมายในการจัดต้ังหนวยงานท่ีจะดําเนินการเปนการเฉพาะ   
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ในระยะยาว เม่ือมีการจัดต้ังสํานักงานประเมินราคาอสังหาริมทรัพยแหงชาติเพื่อกจิการ
ของรัฐ โดยสมบูรณแลว ใหตัดโอนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากสํานักงานกลางประเมินราคา
ทรัพยสิน กรมธนารักษ มาไวท่ีองคกรนี้ และหากมีการถายโอนภารกจิดานการปฏิบัติการไปใหกบั
ภาคเอกชนรับไปดําเนนิการ  หนวยงานนีก้็จะทําหนาท่ีในการรับรอง (accredit) การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยในภาพรวม  

 
 นอกจากน้ี  หากรัฐบาลมีความเหน็วาเร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญก็ควรที่จะมีความจริงจังใน

การดําเนินการโดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันศึกษาและพิจารณาเสนอแนวทางท่ี
เปนไปไดในทางปฏิบัติและสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมมากย่ิงข้ึน 
 
 2.2 ใหมีการแกไขบทบัญญัติของมาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน โดยใหมี
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยอยางแทจริง  เพื่อให
สามารถกําหนดราคาอสังหาริมทรัพยไดอยางถูกตองและเปนธรรม  และสามารถกําหนดเงินคา
ทดแทนท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงท่ีสุด  ผลลัพธสุดทายก็จะทําใหประชาชนเกดิความพอใจและมี
ความศรัทธาตอการดําเนินการของรัฐในท่ีสุด 
 
 2.3 ยกเลิกสิทธิในการอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา 25 แหงประราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 แตใหยืน่ฟองตอศาลปกครองโดยตรง หากเจาหนาท่ี
ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของกฎหมายหรือระเบียบ  เพื่อลดความซํ้าซอนของการดําเนินการเร่ืองนี ้

 
2.4 แกไขมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 

ในอนุมาตรา  (5) จาก”เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน” ใหแกไขเปน “ความเสียหายของผูถูก
เวนคืน” ท้ังนี้ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 49 และแกไข มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เกีย่วกับคณะกรรมการท่ีกําหนดเงินคาทดแทนเปน 
คณะกรรมการคณะหน่ึงโดยใหปฏิบัติในเร่ืองเงินคาทดแทน ตามท่ีองคกรใหมกําหนดหรือประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนนั้น 

 
2.5 ในการกําหนดเงินคาทดแทน ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ ท่ีทําการ 

เวนคืน (ทําหนาท่ีในการกําหนดเงนิคาทดแทนเบ้ืองตนใหคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนพิจารณา)  
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2.6 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกบัการเวนคืนควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น  และรวมกันพจิารณาปญหา  สาเหตุของปญหา ตลอดจนการเสนอแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน  เพื่อใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ท้ังนี้  ควรใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรับฟงขอคิดเห็นและรวมเสนอแนวทางการพิจารณาดังกลาวดวย 

 
2.7 ควรมีการเสริมสรางความรูใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเวนคืน  

เพื่อใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถเก่ียวกบัการกําหนดราคา  การพิจารณาเงินคาทดแทน รวมท้ัง
การดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีหลักวิชาการ  เปนไปไดในทาง
ปฏิบัติ  เพื่อลดปญหาท่ีเกดิข้ึนไดอยางรวดเร็วและทันการณ 
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พระราชบัญญัติ 

วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เปนปท่ี ๔๒ ในรัชกาลปจจบัุน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
พ.ศ. ๒๕๓๐ ”  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา  ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เวนคืน” หมายความวา บังคับเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตามเง่ือนไขแหง 
พระราชบัญญัตินี้ 
 “เจาหนาท่ี” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลอ่ืนใดผูกระทําการเพ่ือประโยชนของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน 
 “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาตําบล สภากรุงเทพมหานคร  
สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาอ่ืนใดท่ีทําหนาท่ีบริหารทองถ่ินตามท่ี
จะไดมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนแลวแตกรณี 
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หมวด ๑ 
การเวนคืนอสังหาริมทรพัย 

 มาตรา ๕ เม่ือรัฐมีความจําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการใดๆ อันจําเปน
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศหรือการไดมาซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือ
เพื่อการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ถามิไดตกลงในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอ่ืน 
ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว ถาจะตอง
ดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให
ดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได 
 เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต 
ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนไวกอนก็ได 
 มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตองระบุ 
 (๑) ความประสงคของการเวนคืน 
 (๒) เจาหนาท่ีเวนคืน 
 (๓) กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเทาท่ีจําเปน 
 ใหมีแผนท่ีหรือแผนผังประเมินเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและแสดงเขตท่ีดินท่ีอยูใน
บริเวณท่ีประเมินนั้น ติดไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนท่ีหรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่ง
แหงพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาเชนวานนี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว
ในพระราชกฤษฎีกานั้น แตตองไมเกินส่ีป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจท่ีดินท่ีจะตอง
เวนคืนนั้น 
 มาตรา ๗ เม่ือพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีปดประกาศสําเนาแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว พรอมท้ังแผนท่ีหรือ
แผนผังทายพระราชกฤษฎีกาไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีดังตอไปนี้ 
 (๑) ท่ีทําการของเจาหนาท่ี 
 (๒) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และท่ีทําการแขวงหรือศาลากลางจังหวัด  
ท่ีวาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ท่ีทําการตําบลและท่ีทําการผูใหญบาน แลวแตกรณี แหงทองท่ี 
ที่อสังหาริมทรัพยซ่ึงจะตองเวนคืนนั้นต้ังอยู 

 

DPU



 

126

 (๓) สํานักงานท่ีดินจังหวัด และท่ีทําการท่ีดินอําเภอ แหงทองท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยซ่ึง
จะตองเวนคืนนั้นตังอยู 
 มาตรา ๘ ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนท่ีอยูภายในเขต 
ท่ีดินตามแผนท่ีเพื่อกระทํากิจการเทาท่ีเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริง 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนแตตองแจงเปนหนังสือใหผูเปนเจาของหรือ 
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการท่ีจะตองกระทํา 
ลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเร่ิมกระทํากิจการนั้น และผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาวชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจากกิจการท่ีตองกระทํานั้น 
 มาตรา ๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลวใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ี
จะตองเวนคืนท่ีแนนอนใหเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันถาเปนการเวนคืนเพื่อสรางหรือขยาย
ทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลองชลประทานหรือกิจการท่ีคลายคลึงกันตองสํารวจใหแลวเสร็จ
ภ า ย ใ น 
สองปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
 เมื่อไดดําเนินการสํารวจท่ีท่ีจะตองเวนคืนเสร็จเปนบางสวนหรือแลวเสร็จทั้งหมด ให 
เจาหนาท่ีเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีสํารวจแลวเสร็จ ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาท่ีหนึ่งคน ผูแทนกรมท่ีดิน 
หนึ่งคน ผูแทนของหนวยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน และผูแทนของสภาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของเพ่ือทํา
หนาท่ีกําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทนท่ีจะ
ใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ 
 ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ผานเขตทองท่ีใดใหมีผูแทนของสภาทองถ่ิน
นั้นแหงละหนึ่งคนเขารวมเปนกรรมการตามวรรคสองดวย 
 ในการกําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนตามวรรคสอง 
ใหคณะกรรมการกําหนดราคาโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา  ๒๑  สําหรับราคาท่ีดินให
คณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๓) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ 
และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแตงต้ังและใหประกาศราคาท่ี
กําหนดไว ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ 

 

DPU



 

127

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรค
ส่ีได คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขยายเวลาออกไปอีก
ก็ได แตตองไมเกินหนึ่งรอยส่ีสิบวัน 
 ในการกําหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนตามวรรคสอง 
ใหคณะกรรมการกําหนดราคาโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา  ๒๑  สําหรับราคาท่ีดินให
คณะกรรมการกําหนดโดยถือราคาตามมาตรา ๒๑ (๒) หรือ (๓) แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ 
และใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแตงต้ังและใหประกาศราคาท่ี
กําหนดไว ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคส่ี
ได คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขยายเวลาออกไปอีก 
ก็ได แตตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน มาตรา ๑๐ ในระหวางใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออก
ตามมาตรา ๖ ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีอํานาจตกลงซ้ือขาย และกําหนด
จํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนจากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย เพื่อดําเนินการจัดซ้ือและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยดังกลาวตอไปแตจะใหราคาหรือ
คาทดแทนอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินกวาราคาเบ้ืองตนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไว
ไมได 
 ในกรณีท่ีสามารถตกลงซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ีจะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได แตไมอาจ 
ตกลงกันไดในเร่ืองจํานวนเงินคาทดแทน หากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายจะ
ขอรับเงินคาทดแทนตามราคาเบ้ืองตนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวกอน โดยสงวนสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีดําเนินการ
ทําสัญญา โดยมีเง่ือนไขดังกลาวแลวจายคาทดแทนไปกอนได 
 ในการทําสัญญาซ้ือขายหากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือขายมีหนังสือแสดงสิทธิใน
ท่ีดินใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินทราบและใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทาง
ทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท้ังฉบับท่ีเก็บรักษาไว ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีทําการท่ีดินอําเภอ
หนึ่งท่ีทําการท่ีดินกิ่งอําเภอ และฉบับท่ีผูมีสิทธิในท่ีดินยึดถือไวโดยใหถือวาเปนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป ท้ังนี้ ให 
ถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยดังกลาวนับแตวันชําระเงินตามวรรคหน่ึง 
 เพื่อประโยชนแกการทําทะเบียนใหถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๑ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดินมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ฉบับท่ีเจาของหรือผูครอบครองโดย
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 มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ีจะซ้ือขายตามมาตรา ๑๐ ไมมีหนังสือแสดงสิทธิใน 
ท่ีดิน ใหเจาหนาท่ีแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน 
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอแหงทองท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยูหรือผูแทน พนักงานท่ีดินอําเภอ 
หรือพนักงานท่ีดินกิ่งอําเภอหรือผูแทนผูใหญบานในทองท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยดังกลาว เม่ือทราบถึง
ผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยแลวจึงใหดําเนินการทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยแลวจึงใหดําเนนิการ
ทําสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๑ ได 
 ในการสอบสวนเพื่อทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายท่ีดินเกี่ยวกับการรังวัดท่ีดินมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๓ ถาเจาหนาท่ีเห็นวาการเวนคืนท่ีไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ 
แลว หากเน่ินชาไปจะเปนอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชนของ
รัฐอันสําคัญอยางอ่ืนใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหการเวนคืน
นั้นเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวยได 
 เม่ือคณะรัฐมนตรีไดประกาศตามวรรคหน่ึงแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก 
เจาหนาท่ีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นไดกอนท่ีจะมีการเวนคืน แตตองมี
หนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนา
ไมนอยกวาหกสิบวัน และเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีตองจัดใหมีการจายหรือ
วางเงินคาทดแทนท่ีกําหนดข้ึนตามมาตรา ๙ โดยใหจายเงินคาทดแทนท่ีดินกอนการเขาครอบครอง
หรือใชท่ีดิน ถาเปนอสังหาริมทรัพยอื่น และเปนกรณีท่ีสามารถตกลงกันไดใหจายตามราคาท่ีได 
ตกลงกันแตตองไมเกินราคาเบ้ืองตนท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ หากเปนกรณีท่ีไมอาจ 
ตกลงกันได เม่ือเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีไดวางเงินคาทดแทนตามมาตรา 
๓๑ แลว ใหมีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นได 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองร้ือถอนส่ิงปลูกสราง ขนยายทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ  
เกี่ยวกับกิจการท่ีจะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น เม่ือไดจายเงินหรือวางคาทดแทนตาม 
วรรคสองแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการร้ือถอนส่ิงปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน หรือดําเนินการ 
ดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันท่ีไดสงหนังสือแจง ถาเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการเชนวานั้นไดเองโดยให้ัเจาของหรือ 
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 ในกรณีท่ีไมสามารถสงหนังสือแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ได ใหแจงโดยวิธีปดประกาศแจงความไว ณ ท่ีซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยูและ ณ สถานท่ีตาม
มาตรา ๗ โดยระบุกําหนดเวลาท่ีเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีจะเขาดําเนินการ
ตามวรรคสอง หรือวรรคสามซ่ึงตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศแจงความ 
 เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคส่ีแลว ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ไดรับหนังสือแจงนั้นแลว 
 ในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔  
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๔ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับ 
มอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจเก็บรักษาส่ิงปลูกสรางท่ีถูกร้ือถอนหรือทรัพยสินท่ีถูกขนยายไว ณ 
สถานท่ีใดๆ โดยใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นเปนผูเสีย
คาใชจายในการเก็บรักษา แตถาส่ิงปลูกสรางหรือทรัพยสินเชนวานั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวง
ชาไวจะเปนการเส่ียงความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของส่ิงปลูกสรางหรือทรัพยสิน
เชนวานั้นใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจท่ีจะขายไดทันที โดยวิธีการ
ขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร แลวเก็บเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนได 
 ในกรณีท่ีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมิไดเรียกเอาส่ิงปลูกสราง ทรัพยสิน 
หรือเงินท่ีเก็บไวแทนนั้น แลวแตกรณี ภายในหาปนับแตวันท่ีมีการรื้อถอนหรือขนยาย ใหส่ิงปลูกสราง 
ทรัพยสิน หรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 
 มาตรา ๑๕ เม่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนแลว ให
ตราพระราชบัญญัติข้ึนเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยใหระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืนท่ีตองเวนคืนพรอมท้ังรายช่ือเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนอยางชัดเจนไวทาย 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหถือแผนท่ีหรือแผนผังนั้นเปนสวนหนึ่งแหง
พระราชบัญญัตินั้น 
 เขตอสังหาริมทรัพยนั้นตองปกหลักหมายเขตไวโดยชัดเจนกอนท่ีจะออกพระราชบัญญัติ 
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 มาตรา ๑๖ ใหกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนตกเปนของเจาหนาท่ีนับแตวันท่ี 
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับแตเจาหนาท่ีจะมีสิทธิเขา
ครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นได ก็ตอเมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทนตามท่ีบัญญัติไวใน 
พระราชบัญญัตินี้แลว 
 ในกรณีท่ีมีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืน เหนืออสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืน 
ใหจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเชนวานั้นเปนอันส้ินสุดลงโดยผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ 
หรือบุคคลผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวยังคงมีสิทธิท่ีจะไดรับชําระหนี้หรือรับชอใชจากเงิน
คาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นอยูตอไป แตจะตองรองขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชภายใน 
หกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๘ หรือ มาตรา ๒๙ แลวแตกรณี 
 นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับถาผูมีสิทธิใน
ทรัพยสินนั้นโอนสิทธิใหแกบุคคลภายนอก ผูรับโอนนั้นมีสิทธิท่ีจะเรียกรองไดก็แตเฉพาะเงิน 
คาทดแทนเทานั้น 
 มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีมีท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆอยูในเขตบริเวณที่ดินท่ีท่ีจะเวนคืนและมี 
ความจําเปนท่ีจะตองไดมาซ่ึงท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆดังกลาว เพ่ือกิจการท่ีจะมีการเวนคืนนั้น ถาไดมี 
การตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ แลว ใหถือวาพระราชบัญญัตินั้นเปน
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆดวย 
 

หมวด ๒ 
เงินคาทดแทน 

 มาตรา ๑๗ เงินคาทดแทนนั้น ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 
 (๑) เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงท่ีดินท่ีตองเวนคืน 
 (๒) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีร้ือถอนไมได ซ่ึงมีอยูในท่ีดินท่ีตองเวนคืน
นั้นในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือไดปลูกสรางข้ึนภายหลังโดยไดรับ
อนุญาตจากเจาหนาท่ี 
 (๓) ผูเชนท่ีดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนในท่ีดินท่ีตองเวนคืน แตการเชานั้น
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ซ่ึงไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือ
ไดทําข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีและการเชานั้นยังมิไดระงับไปในวันท่ีเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีไดเขาครอบครองท่ีดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว 
แตเงินคาทดแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะท่ีผูเชาไดเสียหายจริงโดยเหตุท่ีตองออกจากท่ีดิน 
โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวกอนสัญญาเชาระงับ 
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 (๔) เจาของตนไมยืนตนท่ีข้ึนอยูในท่ีดินในวันท่ีใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม 
มาตรา ๖ 
 (๕) เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีร้ือถอนได ซ่ึงมีอยูในท่ีดินท่ีตองเวนคืน
นั้น ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ แตตองไมเปนผูซ่ึงจําตองร้ือถอนโรงเรือน
หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวไปเม่ือไดรับแจงจากเจาของท่ีดิน เงินคาทดแทนตาม (๕) นี้ พึงกําหนดให
เฉพาะคาร้ือถอน คาขนยายและคาปลูกสรางใหมเทานั้น 
 (๖) บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืนซ่ึง
คลายกันผานท่ีดินท่ีตองเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ในกรณีท่ีบุคคลเชนวานั้นไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของ
ท่ีดินท่ีตองเวนคืนแลว 
 มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีตองเวนคืนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนแตเพียงบางสวน  
เจาของจะรองขอใหเจาหนาท่ีเวนคืนสวนท่ีเหลืออยูซ่ึงใชการไมไดแลวดวยก็ได 
 ถาเจาหนาท่ีไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ เจาของมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี 
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฉบับนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ิน ภายในหกสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับคําอุทธรณ มิฉะนั้นใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาท่ีเวนคืนตามคํารองขอของ 
เจาของ 
 คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีตองเวนคืนท่ีดินแปลงใดเพียงบางสวน ถาเนื้อท่ีดินสวนท่ีเหลืออยูนั้น
นอยกวายี่สิบหาตารางวา หรือดานหน่ึงดานใดนอยกวาหาวา และท่ีดินสวนท่ีเหลืออยูนั้นมิไดติดตอ 
เปนผืนเดียวกันกับท่ีดินแปลงอ่ืนของเจาของเดียวกัน หากเจาของรองขอใหเจาหนาท่ีเวนคืนหรือ 
จัดซ้ือท่ีดินสวนท่ีเหลือดวย 
 ในกรณีท่ีมีการจัดซ้ือท่ีดินใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 มาตรา ๒๑ เงินคาทดแทนท่ีจะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถา 
มิไดบัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว ให
กําหนดโดยคํานึงถึง 
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 (๑) ราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนตามท่ี
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
 (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ี 
 (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 (๔) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และ 
 (๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
 ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม 
 ถาการงานหรือกิจการอยางใดท่ีทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพยท่ี
เหลืออยูนั้นมีราคาสูงนั้น ใหเอาราคาท่ีสูงนั้นหักออกจากเงินคาทดแทนแตไมใหถือวาราคา
อสังหาริมทรัพยท่ีทวีข้ึนนั้นสูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทนเพื่อจะใหเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก 
 ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแคเยงสวนหนึ่ง และสวนท่ีเหลือนั้นราคาลดลงใหกําหนด
เงินคาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนท่ีเหลืออันราคาลดลงน้ันดวย 
 การคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรือ 
การงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนนั้น และบุคคลดังกลาวไดรับความ 
เสียหายเนื่องจากการท่ีตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้น ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหสําหรับความ
เสียหายนั้นดวย 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีท่ีเจาของไดท่ีดินใดมาโดยมิไดใชอาศัยหรือใชประกอบการทํามาหา 
เล้ียงชีพ หรือทําประโยชนในท่ีดินนั้นอยางแทจริง ถาหากมีการเวนคืนท่ีดินนั้นภายในหาปนับแต
วันท่ีเจาของไดท่ีดินนั้นมาจะกําหนดเงินคาทดแทนใหต่ํากวาเงินคาทดแทนท่ีกําหนดตามมาตรา 
๒๑ ก็ได แตตองไมนอยกวาราคาท่ีดินในขณะท่ีเจาของไดท่ีดินนั้นมา 
 มาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีมีการใชบังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ 
โดยมิไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับ
นั้นมิไดกําหนดเร่ืองเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้มิไดกําหนดเรื่องเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง 
ภายในสามสิบวัน นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวประกอบดวยผูแทนของเจาหนาท่ีหนึ่ง
ค น  
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 ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกําหนดเงินคาทดแทน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
มาตรา ๒๑ โดยอนุโลม โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแตงต้ัง
และใหนํามาตรา ๙ วรรคสาม และวรรคหา มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๒๔ หามมิใหคิดเงินคาทดแทนสําหรับราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนเพราะทรัพยสิน ดังตอไปนี้
คือ 
 (๑) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางท่ีไดสรางหรือตอเติมข้ึนใหม การเพาะปลูก การทําใหท่ีดิน
เจริญข้ึน หรือการเชา ท่ีไดทําข้ึนภายหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ โดยมิได
รับอนุญาตจากเจาหนาท่ี เวนแตการทํานา ทําไรหรือทําสวนตามท่ีจัดทําอยูตามปกติ 
 (๒) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางท่ีไดสรางหรือตอเติมข้ึนใหม การเพาะปลูก การทําใหท่ีดิน
เจริญข้ึน หรือการเชา ท่ีปรากฏวาไดทําข้ึนกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
โดยอุบายฉอฉลเพื่อประสงคท่ีจะไดรับเงินคาทดแทน 
 มาตรา ๒๕ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผูใดไมพอใจในราคาของ
อสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๒๓ กําหนด 
มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรี 
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจงเปนหนังสือจากเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีใหมารับเงินคาทดแทน 
ดังกลาว 
 ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย 
มีจํานวนท้ังหมดไมนอยกวาหาคน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ท้ังนี้ ใหรัฐมนตรี
วินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาล
ไดภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลา 
ดังกลาว แลวแตกรณี 
 การที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้นอุทธรณตอ 
รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง หรือฟองคดีตอศาลตามวรรคหน่ึงนั้นไมเปนเหตุใหการ 
ครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย การรื้อถอนส่ิงปลูกสราง การขนยายทรัพยสิน หรือการดําเนินการ
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 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพ่ิมข้ึนใหผูมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทนไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคาร 
ออมสินในจํานวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ นับแตวันท่ีตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น 
 มาตรา ๒๗ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือ 
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ เห็นวาราคาของ
อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีจะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ ซ่ึง 
คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี ไดกําหนดไวนั้นสูง 
เกินไปมิไดเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีดังกลาวมีอํานาจ  
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ส้ังใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพย
หรือจํานวนเงินคาทดแทนเชนวานั้นใหม หรือ 
 (๒) แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมตามหลักเกณฑในมาตรา ๒๓ ใหปฏิบัติหนาท่ีแทน 
คณะกรรมการชุดเดิม 
 

หมวด ๓ 
วิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 มาตรา ๒๘ เม่ือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับแลว ให 
เจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีปดประกาศสําเนาแหงพระราชบัญญัติฉบับนั้น  
พรอมท้ังแผนท่ีหรือแผนผังทายพระราชบัญญัติและรายช่ือเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ และ ณ ท่ีชุมนุมชน
อ่ืนตามควรแกกรณี พรอมท้ังมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ มารับเงิน
คาทดแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตร ๙ หรือมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี ท้ังนี้ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกํ าหนด  ซ่ึงตองไม เกินหนึ่ งรอยยี่ สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยฉบับนั้นใชบังคับสําหรับกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือนับแตวันท่ีคณะกรรมการได
กํ า ห น ด เ งิ น 
คาทดแทนแลวสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และใหนํามาตรา ๑๓ วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
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 ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดไมมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หรือในกรณีท่ีไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดได เพราะมี
ปญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิอ่ืนๆ ในอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืน หรือมีปญหาเกี่ยวกับการ
แบงสวนเงินคาทดแทนของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีวางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน 
 มาตรา ๒๙ ในกรณีท่ีมีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืนเหนืออสังหาริมทรัพย
ท่ีตองเวนคืน ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงใหผูรับจํานอง ผูทรง
บุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคา
ทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และในระหวางนั้นยังมิ
ใหเจาหนาท่ีหรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพยนั้น แตเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีจะจายเงินใหแกผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวได 
ก็ตอเม่ือคูกรณีตกลงกันไดแลว  ถาคูกรณียังมีปญหาโตแยงกันอยู  ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีวางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๐ โดยพลัน  และมีหนังสือแจงใหคูกรณี
ฟองคดีตอศาล 
 มาตรา ๓๐ ในการจายหรือวางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ถาเปน
อสังหาริมทรัพยท่ีอาจร้ือถอนออกไปได ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ี
จ า ย เ งิ น 
คาทดแทนใหสามในส่ีกอน และแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายร้ือถอน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเจาของหรือผูครอบครอง 
โดยชอบดวยกฎหมายไมร้ือถอนออกไปภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับ 
มอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาร้ือถอนไดโดยหักคาใชจายเพ่ือการนี้ออกจากเงินคาทดแทนท่ี
ควรจะไดรับ แลงจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนท่ีเหลือให และใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถาจะตองมีการวางเงินคาทดแทน ไมวาเนื่องใน
กรณีใดๆ ใหกระทําโดยการนําเงินไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยหรือฝากไวกับธนาคาร 
ออมสินในช่ือของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนโดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถามี 
ดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเนื่องจากการฝากเงินนั้นใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับเงิน 
คาทดแทนนั้นดวย 
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 ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ใหผูซ่ึงประสงคจะขอรับเงินแจงใหเจาหนาท่ี
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพ่ือเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีจะได 
ดําเนินการเบิกจายให 
 หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือ
ฝากไวกับธนาคารออมสิน ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๓๒ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เม่ือไดจายหรือวางเงินคาทดแทนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนรายใดแลว ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนังสือ
แจงใหพนักงงานเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบ
และใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนโดยใหนํามาตรา ๑๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 เพื่อประโยชนในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีดังกลาวมีอํานาจ
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตร ๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายท่ีดินดวย 
 

หมวด ๔ 
บทเบ็ดเสร็จ 

 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีจายเงินคา
อสังหาริมทรัพยลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง หรือจายเงินคาทดแทนลาชากวา
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน 
ไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทเงินฝากประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินดังกลาว นับแตวันท่ีพนกําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน 
 มาตรา ๓๔ การรองขอรับเงินท่ีวางไวตามมาตรา ๓๑ ใหรองขอรับภายในสิบปนับแตวันท่ี
มีการวางเงิน ถาไมรองขอภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 
 มาตรา ๓๕ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหกพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา ๓๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหคงใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 
 การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยท่ีไดปฏิบัติไปแลว
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตาม 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีการตั้งอนุญาโตตุลาการข้ึนแลว และอนุญาโตตุลาการ
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 ใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีจะแจงใหคูกรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตาม
วรรคสองภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ป.  ติณสูลานนท 
 นายกรัฐมนตรี 
 

(๑๐๔ ร.จ. ๑  ตอนที่  ๑๖๔  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๓๐) 

 

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมานานแลวและมีบทบัญญัติบางประการท่ี
ยังไมเหมาะสม สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหมเพื่อใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนไปได
โดยรวดเร็วและเปนธรรมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ  ฉบับที่ ๔๔ 

เร่ือง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 
 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดบัญญัติให
การกําหนดราคาเบ้ืองตนสําหรับท่ีดินโดยยึดถือราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพื่อ
ประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองท่ีหรือราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการ
จดทะเบียบสิทธิและนิติกรรม แลวแตราคาใดจะสูงกวาเปนเกณฑ  สมควรใหนําหลักเกณฑอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมยิ่งข้ึน  ประกอบกบัในปจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ
ไดเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  จนปรากฏเนื่องๆ วา  ราคาท่ีดินไดเพ่ิมสูงข้ึนจนทําใหผูถูกเวนคืน
เกดิความรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม  ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดคาทดแทนเปนธรรมแกผูถูก
เวนคืนและสังคม  สมควรใหมีการแกไขราคาของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทนท่ี
กําหนดไวได  หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติจึงมีคําส่ังดังตอไปนี ้

 ขอ ๑  ใหยกเลิกความในวรรคส่ีและวรรคหาของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ในการกาํหนดราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยและจาํนวนเงินคาทดแทน ให
คณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา ๑๘  มาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  และมาตรา 
๒๔  และดาํเนินการใหแลวเสร็จและประกาศราคาท่ีกําหนดไว ณ สถานท่ี ตามมาตรา ๗  ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีไดรับแตงต้ัง 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรค
ส่ีได  คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขยายเวลาออกไปอีกก็
ได  แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน” 

 ขอ ๒  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา ๑๐ ทวิ  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 “มาตรา ๑๐ ทว ิในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เหน็
วา  เม่ือคณะกรรมการไดประกาศราคาเบ้ืองตนสําหรับท่ีดินท่ีจะเวนคืนท้ังหมดหรือบางสวน
แลว  ถาปรากฏวาราคาของท่ีดินไดเพิ่มสูงข้ึนเปนลําดับ และราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีเจาหนาท่ี
ไดจายใหแกผูถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐  หรือราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีคณะกรรมการได
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 ใหเจาหนาท่ีหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีหนงัสือภายในหน่ึงรอยยี่สิบวัน นับ
แตวันท่ีประกาศแกไขแจงใหผูมีสอทธิมารับเงินซ่ึงเปนราคาของอสังหาริมทรัพยสวนท่ีเพิ่มข้ึน  
และใหนํามาตรา ๒๘ วรรคสอง  และมาตรา ๓๓ มาบังคับใชโดยอนโุลม 

 ถาการส่ังใหแกไขตามวรรคหน่ึงมีผลเปนคุณแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ บุคคลใดมาคร้ังหนึ่ง
แลว  จะส่ังใหแกไขใหมเพื่อบุคคลนั้นอีกไมได” 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผูใดไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย
หรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๕  มาตรา ๑๐ ทว ิ  มาตรา ๒๓  
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม  มีสิทธ์ิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามแหงพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือจากเจาหนาท่ีหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว” 

 ขอ ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๒๘ แหงแหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 “ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามแหงพระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพยเห็นวา ราคาของ
ท่ีดินไดเพิ่มสูงข้ึน และเงินคาทดแทนท่ีคณะกรรมการคามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ ไดกําหนดไป
แลว 
ไมเปนธรรมแกบุคคลตามมาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังแกไขจํานวนเงินทดแทนเสียใหม
ได  และใหนาํมาตรา ๑๐ ทว ิมาบงคับใชโดยอนุโลม” 

 ขอ ๕  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคส่ีและวรรคหา  มาตรา ๑๐ ทว ิ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๒๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซ่ึง 
แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้  ใหมีผลบังคับแกการ
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 เพ่ือประโยชนตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากาํหนด
แนวทางหลวงท่ีจะสรางตามกฎหมายวาดวยทางหลวง หรือพระราชกฤษฎีกาการกาํหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ยังใชบังคับ
อยู  มีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับรัฐมนตรีท่ีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยอนุโลม 

 ขอ ๖  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
       พลเอก สุนทร  คงสมพงษ 
     หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
 

(๑๐๘ ร.จ. ๔๓  ตอนท่ี ๓๗  (ฉบับพิเศษ)  ลงวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๓๔) 
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	การแบ่งแยกลักษณะอาคารจะพิจารณาจาก
	ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่การทางพิเศษฯ กำหนดให้ประกอบด้วย
	ในรายที่รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น จะยอมตกลงในราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ก็ตาม  เมื่อได้นำที่ดินไปจดทะเบียนเวนคืนแล้ว  ถือว่าการเวนคืนรายนั้นแล้วเสร็จ ไม่จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติเวนคืนอีก   แต่ในรายที่ไม่ยอมนำที่ดินไปจดทะเบียนแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน ถือว่าสิทธิครอบครองตกมาเป็นของรัฐแล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนมีสิทธิใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ แต่กรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ตกมาเป็นของรัฐ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกมาเป็นของรัฐ  จึงถือได้ว่าการดำเนินการเวนคืนสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว
	ในทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทน สามารถพิจารณาตามลำดับ  ดังนี้
	- คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น  เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ทำการสำรวจ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการสำรวจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โครงการ แต่สามารถทำการสำรวจให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน 2 ปี นับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
	- คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  การยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเกิดจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานครนี้ จะต้องยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีฯ ก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งประกอบด้วย
	ในการกำหนดเงินค่าทดแทนกรณีกรุงเทพมหานครมีปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นกรณีที่ทำให้เห็นได้ชัดถึงการดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ใช้หลักเกณฑ์ต่างกันในการเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  ดังตัวอย่างรกรณีการประเมินราคาที่ดิน รายนางมานิดา  ลิมมานนท์  ที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (คณะที่ 2)  ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม  เนื่องจาก  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการเวนคืนที่ดินของผู้ร้องทุกข์ โฉนดที่ดินเลขที่ 3916 บางส่วน เพื่อสร้างทางพิเศษแจ้งวัฒนะ-บางโคล่  และสายพญาไท-ศรีนครินทร์  ในการนี้  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้ตารางวาละ 90,000 บาท  ซึ่งเป็นราคาประเมินของกรมที่ดิน และผู้ร้องทุกข์ได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว  ต่อมา กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบว่า  กรุงเทพมหานครจะทำการเวนคืนที่ดินโฉนดเลขที่ 3916 บางส่วน  และที่ดินโฉนดเลขที่ 6705 ทั้งแปลง  เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล  โดยกรุงเทพมหานครกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3916 ตารางวาละ 15,000 บาท  และที่ดินโฉนดเลขที่ 6705 ในราคาตารางวาละ 20,000 บาท  ผู้ร้องทุกข์จึงได้อุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
	-   การออกแบบตำแหน่ง



	Chap_5
	บทที่ 5
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	การจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้มีการจัดเป็นระเบียบแบบแผนให้ทุกหน่วยงานที่ทำการเวนคืนปฏิบัติอย่างเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 6 ต่อจากนั้นได้มีการตรากฏหมายแม่บทว่าด้วยการเวนคืนขึ้นใช้ในสมัยรัชกาลที่ 7 คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2477 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนตลอดมา จนกระทั่งได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2530 ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนเสียใหม่ เพื่อให้การเวนคืนเป็นไปโดยรวดเร็วและมีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเวนคืนอีก 10 ฉบับ  โดยได้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการเวนคืนเพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 295  ลงวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2515   เพื่อให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่ทำการเวนคืนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการอย่างเดียวกัน    
	จากการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติขององค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในหน่วยงานต่างๆ   ผู้เขียนจึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ดังนี้
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