
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เป2นป3ที่ ๔๒ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญั ติ น้ี เ รียกว�า “พระราชบัญญั ติว�าด�วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย" พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกพระราชบัญญัติว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" พ.ศ. ๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เวนคืน” หมายความว�า บังคับเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย"อย�างอ่ืนตาม

เง่ือนไขแห�งพระราชบัญญัติน้ี 
“เจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ

หรือบุคคลอ่ืนใดผู�กระทําการเพ่ือประโยชน"ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน 
“สภาท�องถ่ิน” หมายความว�า สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาตําบล สภากรุงเทพมหานคร 

สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาอ่ืนใดท่ีทําหน�าท่ีบริหารท�องถ่ินตามท่ีจะ
ได�มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แล�วแต�กรณี 
 

หมวด ๑ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย" 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๔/ตอนท่ี ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
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มาตรา ๕  เม่ือรัฐมีความจําเป2นท่ีจะต�องได�มาซึ่งอสังหาริมทรัพย"เพ่ือกิจการใด ๆ 
อันจําเป2นเพ่ือการอันเป2นสาธารณูปโภคหรือการอันจําเป2นในการปLองกันประเทศ หรือการได�มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือ
เพ่ือการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพ่ือประโยชน"สาธารณะอย�างอ่ืน ถ�ามิได�ตกลงในเร่ืองการโอนไว�เป2นอย�างอ่ืน 
ให�ดําเนินการเวนคืนตามบทแห�งพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติว�าด�วยการเวนคืนไว�ในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแล�ว ถ�าจะต�อง
ดําเนินการเวนคืนเพ่ือกิจการตามกฎหมายดังกล�าว เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให�ดําเนินการ
เวนคืนตามบทแห�งพระราชบัญญัติน้ีแทนก็ได� 

เพ่ือประโยชน"ในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนไว�ก�อนก็ได� 

 
มาตรา ๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนต�องระบุ 
(๑) ความประสงค"ของการเวนคืน 
(๒) เจ�าหน�าท่ีเวนคืน 
(๓) กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนเท�าท่ีจําเป2น 
ให�มีแผนท่ีหรือแผนผังประเมินเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและแสดงเขตท่ีดินท่ี

อยู�ในบริเวณท่ีประเมินน้ัน ติดไว�ท�ายพระราชกฤษฎีกาน้ัน แผนท่ีหรือแผนผังดังกล�าวให�ถือเป2นส�วน
หน่ึงแห�งพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาเช�นว�าน้ีให�ใช�บังคับได�มีกําหนดสองป3 หรือตามกําหนดเวลาท่ีระบุ
ไว�ในพระราชกฤษฎีกาน้ัน แต�ต�องไม�เกินสี่ป3 แล�วแต�จะเห็นว�าจําเป2นเพ่ือทําการสํารวจท่ีดินท่ีจะต�อง
เวนคืนน้ัน 

 
มาตรา ๗  เม่ือพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช�บังคับแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือ

ผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีปQดประกาศสําเนาแห�งพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว พร�อมท้ังแผนท่ี
หรือแผนผังท�ายพระราชกฤษฎีกาไว�โดยเปQดเผย ณ สถานท่ีดังต�อไปน้ี 

(๑) ท่ีทําการของเจ�าหน�าท่ี 
(๒) ศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และท่ีทําการแขวง หรือศาลากลาง

จังหวัด ท่ีว�าการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ท่ีทําการตําบลและท่ีทําการผู�ใหญ�บ�าน แล�วแต�กรณี แห�งท�องท่ี
ท่ีอสังหาริมทรัพย"ซึ่งจะต�องเวนคืนน้ันต้ังอยู� 

(๓) สํานักงานที่ดินจังหวัด และที่ทําการที่ดินอําเภอ แห�งท�องที่ที่อสังหาริมทรัพย"
ซึ่งจะต�องเวนคืนน้ันต้ังอยู� 

 
มาตรา ๘  ภายในกําหนดอายุแห�งพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ เจ�าหน�าท่ี

หรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีสิทธิเข�าไปในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย"อย�างอ่ืนท่ีอยู�ภายใน
เขตท่ีดินตามแผนท่ีเพ่ือกระทํากิจการเท�าท่ีเห็นว�าจําเป2นเพ่ือทําการสํารวจและเพ่ือทราบข�อเท็จจริง
เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืนท่ีแน�นอน แต�ต�องแจ�งเป2นหนังสือให�ผู�เป2นเจ�าของหรือผู�
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ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าว ทราบถึงกิจการท่ีจะต�องกระทําล�วงหน�า
ไม�น�อยกว�าสิบห�าวันก�อนเร่ิมกระทํากิจการน้ัน และผู�เป2นเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วย
กฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวชอบท่ีจะได�รับค�าทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจการท่ีต�องกระทําน้ัน 

 
มาตรา ๙  เม่ือพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ใช�บังคับแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือ

ผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีดําเนินการสํารวจเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"ท่ี
จะต�องเวนคืนท่ีแน�นอนให�เสร็จภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันถ�าเป2นการเวนคืนเพ่ือสร�างหรือขยายทางหลวง 
ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลองชลประทาน หรือกิจการท่ีคล�ายคลึงกันต�องสํารวจให�แล�วเสร็จภายในสองป3
นับแต�วันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว 

เมื่อได�ดําเนินการสํารวจที่ที่จะต�องเวนคืนเสร็จเป2นบางส�วนหรือแล�วเสร็จทั้งหมด 
ให�เจ�าหน�าท่ีเสนอรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีสํารวจแล�วเสร็จ ประกอบด�วยผู�แทนของเจ�าหน�าท่ีหน่ึงคน ผู�แทนกรมท่ีดินหน่ึง
คน ผู�แทนของหน�วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน และผู�แทนของสภาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�องเพ่ือทําหน�าท่ีกําหนด
ราคาเบ้ืองต�นของอสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืน และจํานวนเงินค�าทดแทนท่ีจะให�แก�บุคคลตาม
มาตรา ๑๘ 

ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ผ�านเขตท�องท่ีใด ให�มีผู�แทนของ
สภาท�องถ่ินน้ันแห�งละหน่ึงคนเข�าร�วมเป2นกรรมการตามวรรคสองด�วย 

ในการกําหนดราคาเบ้ืองต�นของอสังหาริมทรัพย"และจํานวนเงินค�าทดแทน ให�
คณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ"ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ 
และดําเนินการให�แล�วเสร็จและประกาศราคาท่ีกําหนดไว� ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ ภายในหน่ึงร�อย
แปดสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแต�งต้ัง๒ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป2นทําให�ไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสี่ได� คณะกรรมการจะขอให�รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวขยายเวลา
ออกไปอีกก็ได� แต�ต�องไม�เกินหน่ึงร�อยแปดสิบวัน๓ 

 
มาตรา ๑๐  ในระหว�างใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ ให�เจ�าหน�าท่ี

หรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจตกลงซื้อขาย และกําหนดจํานวนเงินค�าทดแทน
อสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืนจากเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมาย เพ่ือดําเนินการ
จัดซื้อและจ�ายค�าทดแทนอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวต�อไป แต�จะให�ราคาหรือค�าทดแทนอสังหาริมทรัพย"
ดังกล�าวเกินกว�าราคาเบ้ืองต�นท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไว�ไม�ได� 

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย"ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหน่ึงได� แต�ไม�
อาจตกลงกันได�ในเร่ืองจํานวนเงินค�าทดแทน หากเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายจะ
ขอรับเงินค�าทดแทนตามราคาเบ้ืองต�นท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไว�ไปก�อน โดยสงวนสิทธิ
                                                 

๒ มาตรา ๙ วรรคสี่ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับท่ี 
๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๓ มาตรา ๙ วรรคห�า แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับท่ี 
๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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อุทธรณ"ต�อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
ทําสัญญา โดยมีเง่ือนไขดังกล�าว แล�วจ�ายค�าทดแทนไปก�อนได� 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๔  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม

มาตรา ๖ เห็นว�า เม่ือคณะกรรมการได�ประกาศราคาเบ้ืองต�นสําหรับท่ีดินท่ีจะเวนคืนท้ังหมดหรือ
บางส�วนแล�ว ถ�าปรากฏว�าราคาของท่ีดินได�เพ่ิมสูงข้ึนเป2นลําดับ และราคาของอสังหาริมทรัพย"ท่ี
เจ�าหน�าท่ีได�จ�ายให�แก�ผู� ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐ หรือราคาเบ้ืองต�นของอสังหาริมทรัพย" ท่ี
คณะกรรมการได�กําหนดและประกาศไปแล�วตามมาตรา ๙ ก�อให�เกิดความไม�เป2นธรรมแก�บุคคลตาม
มาตรา ๑๘ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให�คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือ
คณะกรรมการท่ีแต�งต้ังข้ึนใหม�ตามหลักเกณฑ"ในมาตรา ๙ แก�ไขราคาของอสังหาริมทรัพย"หรือราคา
เบ้ืองต�นสําหรับท่ีดินเสียใหม�ตามหลักเกณฑ"และเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติได� และให�ถือว�าราคา
ของอสังหาริมทรัพย"ท่ีแก�ไขแล�วเป2นราคาซื้อขายท่ีตกลงกันใหม�แทนราคาเดิม และราคาเบ้ืองต�นท่ี
แก�ไขแล�วเป2นราคาเบ้ืองต�นท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ แล�วแต�กรณี 

ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวัน 
นับแต�วันท่ีประกาศแก�ไขแจ�งให�ผู�มีสิทธิมารับเงินซึ่งเป2นราคาของอสังหาริมทรัพย"ส�วนท่ีเพ่ิมข้ึน และ
ให�นํามาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

ถ�าการสั่งให�แก�ไขตามวรรคหน่ึงมีผลเป2นคุณแก�บุคคลตามมาตรา ๑๘ บุคคลใดมา
คร้ังหน่ึงแล�ว จะสั่งให�แก�ไขใหม�เพ่ือบุคคลน้ันอีกไม�ได� 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย"กันได�ตามมาตรา ๑๐ 

ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีจ�ายเงินค�าอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวท้ังหมดให�แก�
เจ�าของ หรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีทําสัญญาซื้อขาย 

ในการทําสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว�าอสังหาริมทรัพย"ท่ีซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิ
ในท่ีดินให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินทราบและให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดังกล�าวดําเนินการแก�ไขหลักฐานทางทะเบียน
ในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท้ังฉบับท่ีเก็บรักษาไว� ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีทําการท่ีดินอําเภอหรือท่ีทําการ
ท่ีดินก่ิงอําเภอ และฉบับที่ผู�มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว�โดยให�ถือว�าเป2นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามกฎหมายและให�ได�รับยกเว�นค�าธรรมเนียม และค�าอากรแสตมปU  ท้ังน้ี ให�ถือว�าได�มีการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวนับแต�วันชําระเงินตามวรรคหน่ึง 

เพ่ือประโยชน"แก�การทําทะเบียนให�ถูกต�อง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๑ 
แห�งประมวลกฎหมายท่ีดินมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ฉบับท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครอง
โดยชอบด�วยกฎหมายยึดถือไว� และทําการแก�ไขหลักฐานทางทะเบียนให�ถูกต�อง โดยเจ�าของหรือผู�
ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันจะนําไปมอบต�อพนักงานเจ�าหน�าท่ีด�วยตนเอง 
หรือจะส�งไปโดยทางไปรษณีย"ตอบรับก็ได� 

 

                                                 
๔ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๔ ลงวันท่ี 

๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๒  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย"ท่ีจะซื้อขายตามมาตรา ๑๐ ไม�มีหนังสือแสดง
สิทธิในท่ีดิน ให�เจ�าหน�าท่ีแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด�วยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผู�เป2นหัวหน�าประจําก่ิงอําเภอแห�งท�องท่ีท่ีอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวต้ังอยู�หรือผู�แทน พนักงานท่ีดิน
อําเภอ หรือพนักงานท่ีดินก่ิงอําเภอหรือผู�แทน ผู�ใหญ�บ�านในท�องท่ีท่ีอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวต้ังอยู� 
และผู�แทนของเจ�าหน�าที่ เพื่อดําเนินการสอบสวนให�ทราบถึงผู�มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าว 
เมื่อทราบถึงผู�มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย"แล�วจึงให�ดําเนินการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย"ตาม
มาตรา ๑๑ ได� 

ในการสอบสวนเพ่ือทราบถึงผู� มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย"ตามวรรคหน่ึง ให�นํา
บทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายท่ีดินเก่ียวกับการรังวัดท่ีดินมาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ถ�าเจ�าหน�าท่ีเห็นว�าการเวนคืนท่ีได�มีการออกพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๖ แล�ว หากเน่ินช�าไปจะเป2นอุปสรรคอย�างมากแก�การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือ
ประโยชน"ของรัฐอันสําคัญอย�างอ่ืน ให�คณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให�
การเวนคืนน้ันเป2นกรณีที่มีความจําเป2นโดยเร�งด�วนได� 

เม่ือคณะรัฐมนตรีได�ประกาศตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได� รับ
มอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย"น้ันได�ก�อนท่ีจะมีการเวนคืน 
แต�ต�องมีหนังสือแจ�งให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันทราบ
ล�วงหน�าไม�น�อยกว�าหกสิบวัน และเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีต�องจัดให�มีการ
จ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนท่ีกําหนดข้ึนตามมาตรา ๙ โดยให�จ�ายเงินค�าทดแทนท่ีดินก�อนการเข�า
ครอบครองหรือใช�ท่ีดิน ถ�าเป2นอสังหาริมทรัพย"อ่ืน และเป2นกรณีท่ีสามารถตกลงกันได�ให�จ�ายตาม
ราคาท่ีได�ตกลงกัน แต�ต�องไม�เกินราคาเบ้ืองต�นท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ หากเป2นกรณีท่ี
ไม�อาจตกลงกันได� เม่ือเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีได�วางเงินค�าทดแทนตาม
มาตรา ๓๑ แล�ว ให�มีอํานาจเข�าครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย"น้ันได� 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นต�องร้ือถอนสิ่งปลูกสร�าง ขนย�ายทรัพย"สินหรือดําเนินการใด ๆ 
เก่ียวกับกิจการท่ีจะต�องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย"น้ัน เม่ือได�จ�ายเงินหรือวางเงินค�าทดแทนตาม
วรรคสองแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งให�เจ�าของหรือผู�
ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายดําเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสร�าง ขนย�ายทรัพย"สิน หรือดําเนินการ
ดังกล�าวภายในเวลาท่ีกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�าหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�ส�งหนังสือแจ�ง ถ�าเจ�าของหรือ
ผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายไม�ดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับ
มอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจดําเนินการเช�นว�าน้ันได�เอง โดยให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบ
ด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันเป2นผู�เสียค�าใช�จ�าย และถ�ามีความเสียหายเกิดข้ึนเป2นพิเศษ
เน่ืองจากการเข�าครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย"โดยเร�งด�วนเช�นน้ัน ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับ
มอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีชดใช�เงินค�าทดแทนสําหรับความเสียหายส�วนน้ีด�วย ตามความเป2นธรรม 

ในกรณีท่ีไม�สามารถส�งหนังสือแจ�งให�แก�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วย
กฎหมายได� ให�แจ�งโดยวิธีปQดประกาศแจ�งความไว� ณ ท่ีซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันต้ังอยู� และ ณ สถานท่ี
ตามมาตรา ๗ โดยระบุกําหนดเวลาท่ีเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีจะเข�า
ดําเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ซึ่งต�องไม�น�อยกว�าเจ็ดสิบห�าวันนับแต�วันปQดประกาศแจ�งความ 
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เม่ือได�ปฏิบัติตามวรรคสี่แล�ว ให�ถือว�าเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วย
กฎหมายได�รับหนังสือแจ�งน้ันแล�ว 

ในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให�นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา 
๑๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับ

มอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเก็บรักษาสิ่งปลูกสร�างท่ีถูกร้ือถอนหรือทรัพย"สินท่ีถูกขนย�ายไว� ณ 
สถานท่ีใด ๆ โดยให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันเป2นผู�เสีย
ค�าใช�จ�ายในการเก็บรักษา แต�ถ�าสิ่งปลูกสร�างหรือทรัพย"สินเช�นว�าน้ันเป2นของเสียง�าย หรือถ�าหน�วงช�า
ไว�จะเป2นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค�าใช�จ�ายจะเกินส�วนแห�งค�าของสิ่งปลูกสร�างหรือทรัพย"สิน
เช�นว�าน้ัน ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจท่ีจะขายได�ทันที โดยวิธีการ
ขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร แล�วเก็บเงินสุทธิหลังจากหักค�าใช�จ�ายไว�แทนได� 

ในกรณีท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายมิได�เรียกเอาสิ่งปลูกสร�าง 
ทรัพย"สิน หรือเงินท่ีเก็บไว�แทนน้ัน แล�วแต�กรณี ภายในห�าป3นับแต�วันท่ีมีการร้ือถอนหรือขนย�าย ให�สิ่ง
ปลูกสร�าง ทรัพย"สิน หรือเงินดังกล�าวตกเป2นของแผ�นดิน 

 
มาตรา ๑๕  เม่ือทราบข�อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย"ที่จะต�องเวนคืนท่ีแน�นอนแล�ว 

ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ดังกล�าว โดยให�ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย"
อย�างอ่ืนท่ีต�องเวนคืนพร�อมท้ังรายช่ือเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมาย 

ให�มีแผนท่ีหรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย"ท่ีต�องเวนคืนอย�างชัดเจนไว�ท�าย
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย" และให�ถือว�าแผนท่ีหรือแผนผังน้ันเป2นส�วนหน่ึงแห�ง
พระราชบัญญัติน้ัน 

เขตอสังหาริมทรัพย" น้ันต�องป5กหลักหมายเขตไว� โดยชัดเจนก�อนท่ีจะออก
พระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๑๖  ให�กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย"ท่ีต�องเวนคืนตกเป2นของเจ�าหน�าท่ีนับ

แต�วันท่ีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๕ ใช�บังคับ แต�เจ�าหน�าท่ีจะมีสิทธิเข�า
ครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย"น้ันได� ก็ต�อเม่ือได�จ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนตามท่ีบัญญัติไว�ใน
พระราชบัญญัติน้ีแล�ว 

ในกรณีท่ีมีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอย�างอ่ืน เหนืออสังหาริมทรัพย"ท่ีต�อง
เวนคืน ให�จํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเช�นว�าน้ันเป2นอันสิ้นสุดลง โดยผู�รับจํานอง ผู�ทรงบุริมสิทธิ 
หรือบุคคลผู�รับประโยชน"จากทรัพยสิทธิดังกล�าวยังคงมีสิทธิที่จะได�รับชําระหนี้หรือรับชดใช�จาก
เงินค�าทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพย"น้ันอยู�ต�อไป แต�จะต�องร�องขอรับชําระหน้ีหรือรับชดใช�ภายใน
หกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แล�วแต�กรณี 

นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๕ ใช�บังคับ ถ�าผู�มี
สิทธิในทรัพย"สินนั้นโอนสิทธิให�แก�บุคคลภายนอก ผู�รับโอนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร�องได�ก็แต�เฉพาะเงิน
ค�าทดแทนเท�าน้ัน 
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มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีที่วัดหรือท่ีธรณีสงฆ"อยู�ในเขตบริเวณท่ีดินท่ีท่ีจะเวนคืนและมี

ความจําเป2นท่ีจะต�องได�มาซึ่งท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆ"ดังกล�าว เพ่ือกิจการท่ีจะมีการเวนคืนน้ัน ถ�าได�มีการ
ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๕ แล�ว ให�ถือว�าพระราชบัญญัติน้ันเป2น
พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่วัดหรือท่ีธรณีสงฆ"ตามกฎหมายว�าด�วยคณะสงฆ"ด�วย 
 

หมวด ๒ 
เงินค�าทดแทน 

   
 

มาตรา ๑๘  เงินค�าทดแทนน้ัน ให�กําหนดให�แก�บุคคลดังต�อไปน้ี 
(๑) เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งท่ีดินท่ีต�องเวนคืน 
(๒) เจ�าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนท่ีร้ือถอนไม�ได� ซึ่งมีอยู�ในท่ีดินท่ีต�อง

เวนคืนน้ันในวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือได�ปลูกสร�างข้ึนภายหลังโดยได�รับ
อนุญาตจากเจ�าหน�าท่ี 

(๓) ผู�เช�าท่ีดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนในท่ีดินท่ีต�องเวนคืน แต�การเช�าน้ัน
ต�องมีหลักฐานเป2นหนังสือ ซึ่งได�ทําไว�ก�อนวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือได�
ทําข้ึนภายหลังโดยได�รับอนุญาตจากเจ�าหน�าท่ี และการเช�านั้นยังมิได�ระงับไปในวันที่เจ�าหน�าที่หรือ
ผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีได�เข�าครอบครองท่ีดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างดังกล�าว แต�เงิน
ค�าทดแทนในการเช�าน้ีพึงกําหนดให�เฉพาะท่ีผู�เช�าได�เสียหายจริงโดยเหตุท่ีต�องออกจากท่ีดิน โรงเรือน 
หรือสิ่งปลูกสร�างดังกล�าวก�อนสัญญาเช�าระงับ 

(๔) เจ�าของต�นไม�ยืนต�นท่ีข้ึนอยู�ในท่ีดินในวันท่ีใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตาม
มาตรา ๖ 

(๕) เจ�าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนท่ีร้ือถอนได� ซึ่งมีอยู�ในท่ีดินท่ีต�อง
เวนคืนน้ัน ในวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ แต�ต�องไม�เป2นผู�ซึ่งจําต�องร้ือถอน
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างดังกล�าวไปเม่ือได�รับแจ�งจากเจ�าของท่ีดิน เงินค�าทดแทนตาม (๕) น้ีพึง
กําหนดให�เฉพาะค�าร้ือถอน ค�าขนย�าย และค�าปลูกสร�างใหม�เท�าน้ัน 

(๖) บุคคลผู�เสียสิทธิในการใช�ทาง วางท�อนํ้า ท�อระบายนํ้า สายไฟฟLา หรือสิ่งอ่ืนซึ่ง
คล�ายกันผ�านท่ีดินท่ีต�องเวนคืนน้ันตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห�งประมวลกฎหมายแพ�ง
และพาณิชย" ในกรณีที่บุคคลเช�นว�าน้ันได�จ�ายค�าทดแทนในการใช�สิทธิดังกล�าวให�แก�เจ�าของท่ีดินท่ีต�อง
เวนคืนแล�ว 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีต�องเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืนแต�เพียง

บางส�วน เจ�าของจะร�องขอให�เจ�าหน�าท่ีเวนคืนส�วนท่ีเหลืออยู�ซึ่งใช�การไม�ได�แล�วด�วยก็ได� 
ถ�าเจ�าหน�าท่ีไม�ยอมเวนคืนตามคําร�องขอของเจ�าของ เจ�าของมีสิทธิอุทธรณ"ต�อ

รัฐมนตรีผู� รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู� รักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ฉบับน้ัน ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งเป2นหนังสือจาก
เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ี  ท้ังน้ี ให�รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ"ให�เสร็จสิ้นภายใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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หกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําอุทธรณ" มิฉะน้ันให�ถือว�ารัฐมนตรีวินิจฉัยให�เจ�าหน�าท่ีเวนคืนตามคําร�อง
ขอของเจ�าของ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป2นท่ีสุด 
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ให�นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช�

บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีต�องเวนคืนท่ีดินแปลงใดแต�เพียงบางส�วนถ�าเน้ือท่ีดินส�วนท่ี

เหลืออยู�น้ันน�อยกว�าย่ีสิบห�าตารางวา หรือด�านหน่ึงด�านใดน�อยกว�าห�าวา และท่ีดินส�วนท่ีเหลืออยู�น้ัน
มิได�ติดต�อเป2นผืนเดียวกันกับท่ีดินแปลงอ่ืนของเจ�าของเดียวกัน หากเจ�าของร�องขอให�เจ�าหน�าท่ี
เวนคืนหรือจัดซื้อท่ีดินส�วนท่ีเหลือด�วย 

ในกรณีท่ีมีการจัดซื้อท่ีดินให�นํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  เงินค�าทดแทนท่ีจะให�แก�ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนตามมาตรา ๑๘ น้ัน 

ถ�ามิได�บัญญัติไว�เป2นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ฉบับใดโดยเฉพาะแล�ว ให�กําหนด
โดยคํานึงถึง 

(๑) ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท�องตลาดของอสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืน
ตามท่ีเป2นอยู�ในวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 

(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพย"ท่ีมีการตีราคาไว�เพ่ือประโยชน"แก�การเสียภาษีบํารุง
ท�องท่ี 

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย"เพ่ือเรียกเก็บค�าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม 

(๔) สภาพและท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย"น้ัน และ 
(๕) เหตุและวัตถุประสงค"ของการเวนคืน 
ท้ังน้ี เพ่ือให�เกิดความเป2นธรรมแก�ผู�ถูกเวนคืนและสังคม 
ถ�าการงานหรือกิจการอย�างใดท่ีทําไปในการเวนคืน ได�กระทําให�อสังหาริมทรัพย"ท่ี

เหลืออยู�น้ันมีราคาสูงข้ึน ให�เอาราคาท่ีสูงข้ึนน้ันหักออกจากเงินค�าทดแทน แต�ไม�ให�ถือว�าราคา
อสังหาริมทรัพย"ที่ทวีขึ้นน้ันสูงไปกว�าจํานวนเงินค�าทดแทนเพ่ือจะให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบ
ด�วยกฎหมายกลับต�องใช�เงินให�อีก 

ถ�าต�องเวนคืนอสังหาริมทรัพย"แต�เพียงส�วนหน่ึง และส�วนท่ีเหลือน้ันราคาลดลงให�
กําหนดเงินค�าทดแทนให�เฉพาะสําหรับส�วนท่ีเหลืออันราคาลดลงน้ันด�วย 

การคํานวณว�าอสังหาริมทรัพย"ใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตาม
วรรคสาม ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ"วิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ถ�าเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายอยู�อาศัยหรือประกอบการค�าขาย 
หรือการงานอันชอบด�วยกฎหมายอยู�ในอสังหาริมทรัพย"ท่ีต�องเวนคืนน้ัน และบุคคลดังกล�าวได�รับ
ความเสียหายเน่ืองจากการท่ีต�องออกจากอสังหาริมทรัพย"น้ัน ให�กําหนดเงินค�าทดแทนให�สําหรับ
ความเสียหายน้ันด�วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีเจ�าของได�ท่ีดินใดมาโดยมิได�ใช�อยู�อาศัยหรือใช�ประกอบการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพ หรือทําประโยชน"ในท่ีดินน้ันอย�างแท�จริง ถ�าหากมีการเวนคืนท่ีดินน้ันภายในห�าป3นับ
แต�วันท่ีเจ�าของได�ท่ีดินน้ันมาจะกําหนดเงินค�าทดแทนให�ตํ่ากว�าเงินค�าทดแทนท่ีกําหนดตามมาตรา 
๒๑ ก็ได� แต�ต�องไม�น�อยกว�าราคาท่ีดินในขณะท่ีเจ�าของได�ที่ดินน้ันมา 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีมีการใช�บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตาม

มาตรา ๑๕ โดยมิได�มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ และพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย"ฉบับน้ันมิได�กําหนดเร่ืองเงินค�าทดแทนไว�เป2นอย�างอ่ืน ให�รัฐมนตรีผู�รักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ฉบับน้ันแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ภายในสามสิบวัน 
นับแต�วันใช�บังคับพระราชบัญญัติดังกล�าว ประกอบด�วยผู�แทนของเจ�าหน�าท่ีหน่ึงคน ผู�แทนกรมท่ีดิน
หน่ึงคน ผู�แทนของหน�วยงานอ่ืนของรัฐหน่ึงคน และผู�แทนของสภาท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือทําหน�าท่ี
กําหนดราคาของอสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืนและจํานวนเงินค�าทดแทนท่ีจะให�แก�บุคคลตาม
มาตรา ๑๘ 

ให�คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงกําหนดเงินค�าทดแทน ตามหลักเกณฑ"ท่ีกําหนดไว�ใน
มาตรา ๒๑ โดยอนุโลม โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันได�รับแต�งต้ังและ
ให�นํามาตรา ๙ วรรคสาม และวรรคห�า มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ห�ามมิให�คิดเงินค�าทดแทนสําหรับราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนเพราะทรัพย"สิน 

ดังต�อไปน้ีคือ 
(๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างท่ีได�สร�างหรือต�อเติมข้ึนใหม� การเพาะปลูก การทําให�

ท่ีดินเจริญข้ึน หรือการเช�า ท่ีได�ทําข้ึนภายหลังวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ โดย
มิได�รับอนุญาตจากเจ�าหน�าท่ี เว�นแต�การทํานา ทําไร� หรือทําสวนตามท่ีจัดทําอยู�ตามปกติ 

(๒) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างท่ีได�สร�างหรือต�อเติมข้ึนใหม� การเพาะปลูก การทําให�
ท่ีดินเจริญข้ึน หรือการเช�า ท่ีปรากฏว�าได�ทําข้ึนก�อนวันใช�บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 
โดยอุบายฉ�อฉลเพ่ือประสงค"ที่จะได�รับเงินค�าทดแทน 

 
มาตรา ๒๕๕  ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผู�ใดไม�พอใจในราคาของ

อสังหาริมทรัพย"หรือจํานวนเงินค�าทดแทนท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ 
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณ"ต�อรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ี
ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ฉบับน้ัน  
ภายในหกสิบวันนับแต�วันได�รับหนังสือจากเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีให�มารับ
เงินค�าทดแทนดังกล�าว 

ในการพิจารณาอุทธรณ"ตามวรรคหน่ึง ให�รัฐมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง 
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู�มีความรู�ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย" 

                                                 
๕ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับ

ท่ี ๔๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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มีจํานวนท้ังหมดไม�น�อยกว�าห�าคน เป2นผู�พิจารณาเสนอความเห็นต�อรัฐมนตรี  ท้ังน้ี ให�รัฐมนตรี
วินิจฉัยอุทธรณ"ให�เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําอุทธรณ" 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนยังไม�พอใจในคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได�วินิจฉัยอุทธรณ"ให�เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ให�มีสิทธิฟLองคดีต�อศาลได�ภายในหน่ึงป3นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีหรือนับแต�วันท่ีพ�นกําหนดเวลาดังกล�าว แล�วแต�กรณี 

การท่ีเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ันอุทธรณ"
ต�อรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง หรือฟLองคดีต�อศาลตามวรรคหน่ึงน้ัน ไม�เป2นเหตุให�การ
ครอบครองหรือใช�อสังหาริมทรัพย" การร้ือถอนสิ่งปลูกสร�าง การขนย�ายทรัพย"สิน หรือการดําเนินการ
ใดๆ ของเจ�าหน�าท่ี หรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีเก่ียวกับกิจการท่ีจะต�องมีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย"น้ันต�องสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให�ชําระเงินค�าทดแทนเพ่ิมข้ึน ให�ผู�มีสิทธิได�รับเงิน
ค�าทดแทนได�รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน  ท้ังน้ี นับแต�วันท่ีต�องมีการจ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนน้ัน 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ 

หรือรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๕ เห็นว�าราคาของ
อสังหาริมทรัพย"ท่ีจะต�องเวนคืนหรือจํานวนเงินค�าทดแทนท่ีจะให�แก�บุคคลตามมาตรา ๑๘ ซึ่ง
คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๒๓ แล�วแต�กรณี ได�กําหนดไว�น้ันสูง
เกินไปโดยมิได�เป2นไปตามหลักเกณฑ"ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ให�รัฐมนตรีดังกล�าวมีอํานาจ 
ดังต�อไปน้ี 

(๑)  สั่ ง ให�คณะกรรมการดังกล� าวพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาของ
อสังหาริมทรัพย"หรือจํานวนเงินค�าทดแทนเช�นว�าน้ันใหม� หรือ 

(๒) แต�งต้ังคณะกรรมการชุดใหม�ตามหลักเกณฑ"ในมาตรา ๒๓ ให�ปฏิบัติหน�าท่ีแทน
คณะกรรมการชุดเดิม 

 
หมวด ๓ 

วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย" 
   

 
มาตรา ๒๘  เม่ือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ตามมาตรา ๑๕ ใช�บังคับแล�ว 

ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีปQดประกาศสําเนาแห�งพระราชบัญญัติฉบับน้ัน 
พร�อมท้ังแผนท่ีหรือแผนผังท�ายพระราชบัญญัติและรายช่ือเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วย
กฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย"ท่ีถูกเวนคืนไว�โดยเปQดเผย ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ และ ณ ท่ีชุมนุมชน
อ่ืนตามควรแก�กรณี พร�อมท้ังมีหนังสือแจ�งให�ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนตามมาตรา ๑๘ มารับเงิน
ค�าทดแทนตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ แล�วแต�กรณี  ท้ังน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งต�องไม�เกินหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติเวนคืน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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อสังหาริมทรัพย"ฉบับน้ันใช�บังคับสําหรับกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือนับแต�วันท่ีคณะกรรมการได�กําหนด
เงินค�าทดแทนแล�วสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และให�นํามาตรา ๑๓ วรรคสี่และวรรคห�า มาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนผู�ใดไม�มารับเงินค�าทดแทนภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด หรือในกรณีท่ีไม�อาจจ�ายเงินค�าทดแทนให�แก�ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนรายใดได� เพราะมี
ป5ญหาเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิอ่ืน ๆ ในอสังหาริมทรัพย"ท่ีต�องเวนคืน หรือมีป5ญหาเก่ียวกับการ
แบ�งส�วนเงินค�าทดแทนของผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทน ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจาก
เจ�าหน�าท่ีวางเงินค�าทดแทนไว�ตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"เห็นว�า 
ราคาของท่ีดินได�เพ่ิมสูงข้ึน และเงินค�าทดแทนท่ีคณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ ได�
กําหนดไปแล�วไม�เป2นธรรมแก�บุคคลตามมาตรา ๑๘ ให�รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแก�ไขจํานวนเงินทดแทน
เสียใหม�ได� และให�นํามาตรา ๑๐ ทวิ มาใช�บังคับโดยอนุโลม๖ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีมีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอย�างอ่ืนเหนือ

อสังหาริมทรัพย"ที่ต�องเวนคืน ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับ
จํานอง ผู�ทรงบุริมสิทธิ หรือผู�รับประโยชน"จากทรัพยสิทธิดังกล�าวมาขอรับชําระหน้ีหรือรับชดใช�จาก
เงินค�าทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพย"น้ันภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง และในระหว�างน้ันยังมิ
ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีจ�ายเงินค�าทดแทนให�แก�เจ�าของหรือผู�ครอบครอง
โดยชอบด�วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย"น้ัน แต�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีจะ
จ�ายเงินให�แก�ผู�รับจํานอง ผู�ทรงบุริมสิทธิ หรือผู�รับประโยชน"จากทรัพยสิทธิดังกล�าวได� ก็ต�อเม่ือคู�กรณี
ตกลงกันได�แล�ว ถ�าคู�กรณียังมีป5ญหาโต�แย�งกันอยู� ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ี
วางเงินค�าทดแทนไว�ตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน และมีหนังสือแจ�งให�คู�กรณีฟLองคดีต�อศาล 

 
มาตรา ๓๐  ในการจะจ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ 

ถ�าเป2นอสังหาริมทรัพย"ท่ีอาจร้ือถอนออกไปได� ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ี
จ�ายเงินค�าทดแทนให�สามในสี่ก�อน และแจ�งให�เจ�าของหรือผู�ครอบครองโดยชอบด�วยกฎหมายร้ือถอน
อสังหาริมทรัพย"ดังกล�าวออกไปภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง ถ�าเจ�าของหรือผู�ครอบครองโดย
ชอบด�วยกฎหมายไม�ร้ือถอนออกไปภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมาย
จากเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าร้ือถอนได�โดยหักค�าใช�จ�ายเพ่ือการน้ีออกจากเงินค�าทดแทนท่ีควรจะได�รับ 
แล�วจึงจ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนส�วนท่ีเหลือให� และให�นํามาตรา ๑๔ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" ถ�าจะต�องมีการวางเงินค�าทดแทนไม�ว�า

เน่ืองในกรณีใด ๆ ให�กระทําโดยการนําเงินไปวางต�อศาลหรือสํานักงานวางทรัพย" หรือฝากไว�กับ
ธนาคารออมสินในช่ือของผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทนโดยแยกฝากเป2นบัญชีเฉพาะราย ในการน้ีถ�ามี
ดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเน่ืองจากการฝากเงินน้ันให�ตกเป2นสิทธิแก�ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าทดแทน
น้ันด�วย 
                                                 

๖ มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับที่ ๔๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินน้ัน ให�ผู�ซึ่งประสงค"จะขอรับเงินแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสิบห�าวันเพ่ือเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีจะได�
ดําเนินการเบิกจ�ายให� 

หลักเกณฑ"และวิธีการในการนําเงินค�าทดแทนไปวางต�อศาลหรือสํานักงานวางทรัพย" 
หรือฝากไว�กับธนาคารออมสิน ให�เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" เม่ือได�จ�ายหรือวางเงินค�าทดแทนสําหรับ

อสังหาริมทรัพย"ท่ีเวนคืนรายใดแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าท่ีมีหนังสือแจ�ง
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�มีหน�าท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินทราบ และให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีดังกล�าวดําเนินการแก�ไขหลักฐานทางทะเบียนโดยให�นํามาตรา ๑๑ มาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

เพ่ือประโยชน"ในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหน่ึง ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดังกล�าวมี
อํานาจตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แห�งประมวลกฎหมายท่ีดินด�วย 

 
หมวด ๔ 

บทเบ็ดเสร็จ 
   

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่เจ�าหน�าที่หรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจากเจ�าหน�าที่จ�ายเงิน

ค�าอสังหาริมทรัพย"ล�าช�ากว�ากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง หรือจ�ายเงินค�าทดแทนล�าช�ากว�า
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ให�ผู�มีสิทธิได�รับเงินค�าอสังหาริมทรัพย"หรือเงินค�าทดแทน 
ได�รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน
ดังกล�าว นับแต�วันท่ีพ�นกําหนดเวลาการจ�ายเงินค�าอสังหาริมทรัพย"หรือเงินค�าทดแทน 

 
มาตรา ๓๔  การร�องขอรับเงินท่ีวางไว�ตามมาตรา ๓๑ ให�ร�องขอรับภายในสิบป3นับ

แต�วันท่ีมีการวางเงิน ถ�าไม�ร�องขอภายในกําหนดเวลาเช�นว�าน้ัน ให�เงินน้ันตกเป2นของแผ�นดิน 
 
มาตรา ๓๕  ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีหรือผู�ซึ่งได�รับมอบหมายจาก

เจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกิน
หกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" พ.ศ. ๒๔๙๗ ให�คงใช�บังคับได�ตามอายุของพระราช
กฤษฎีกาน้ัน 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย"ท่ีได�ปฏิบัติไป
แล�วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ ให�เป2นอันใช�ได� แต�การดําเนินการต�อไปให�ดําเนินการตาม
บทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีมีการต้ังอนุญาโตตุลาการข้ึนแล�ว และอนุญาโตตุลาการยัง
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มิได�ช้ีขาดให�เป2นอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการน้ัน และให�คู�กรณีมีสิทธิย่ืนอุทธรณ"ตามมาตรา ๒๕ ภายใน
หน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 

ให�เป2นหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีท่ีจะแจ�งให�คู�กรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการ
ตามวรรคสองภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช�บังคับ 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนท" 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว�าด�วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย"ท่ีใช�บังคับอยู�ในป5จจุบันได�ประกาศใช�มานานแล�วและมีบทบัญญัติบางประการท่ียังไม�
เหมาะสม สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล�าวเสียใหม�เพ่ือให�การเวนคืนอสังหาริมทรัพย"เป2นไปได�โดย
รวดเร็วและเป2นธรรมย่ิงข้ึน  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๔ เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด�วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย" ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ" พ.ศ. ๒๕๓๔๗ 

 
ข�อ ๕  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสี่และวรรคห�า มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง 

และมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห�งพระราชบัญญัติว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติฉบับน้ี ให�มีผลใช�บังคับแก�การ
เวนคืนซึ่งการกําหนดราคาเบ้ืองต�น การจัดซื้อ การจ�ายหรือการวางเงินค�าทดแทน การอุทธรณ"หรือ
การฟLองคดียังไม�เสร็จเด็ดขาดในวันท่ีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติฉบับน้ีใช�บังคับด�วย 

เพ่ือประโยชน"ตามวรรคหน่ึง ให�ถือว�ารัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร�างตามกฎหมายว�าด�วยทางหลวง หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" บรรดาท่ียังใช�บังคับอยู� 
มีอํานาจหน�าท่ีเช�นเดียวกับรัฐมนตรีท่ีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา ๖ แห�ง
พระราชบัญญัติว�าด�วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย" พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยอนุโลม 

 
ข�อ ๖  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร�อยแห�งชาติฉบับน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัด

จากประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป2นต�นไป 
 
 
 
 

 
สุมลรัตน"/แก�ไข 

๖/๐๕/๔๗ 
 

วิภา/ปรับปรุง 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

 
นุสรา/ผู�ตรวจ 

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน�า ๔๓/๒๘ กุมภาพันธ" ๒๕๓๔ 


