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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 

๒๔๙๗ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เวนคืน”  หมายความวา บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตาม

เง่ือนไขแหงพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่”  หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นใดผูกระทําการเพ่ือประโยชนของรัฐ ซึ่งมีอํานาจในการเวนคืน หรือ
ควบคุมการเวนคืน 

“สภาทองถ่ิน”  หมายความวา สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาตําบล สภา
กรุงเทพมหานคร สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาอ่ืนใดที่ทําหนาที่
บริหารทองถ่ินตามที่จะไดมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนแลวแตกรณ ี

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
การเวนคืนอสงัหาริมทรัพย 

   
 

มาตรา ๕  เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการใดๆ 
อันจําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมา
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม 
หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปน
อยางอ่ืน ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยการเวนคืนไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลว ถา
จะตองดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติ
ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไวกอนก็ได 

 
มาตรา ๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบ ุ
(๑)  ความประสงคของการเวนคืน 
(๒)  เจาหนาที่เวนคืน 
(๓)  กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน 
ใหมีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขต

ที่ดินที่อยูในบริเวณที่ประเมินนั้น ติดไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือ
เปนสวนหนึ่งแหงพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาเชนวานี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่
ระบุไวในพระราชกฤษฎีกานั้น แตตองไมเกินสี่ป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่
จะตองเวนคืนนั้น 

 
มาตรา ๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลว ใหเจาหนาที่

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ปดประกาศสําเนาแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว พรอมทั้ง
แผนที่หรือแผนผังทายพระราชกฤษฎีกาไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ดังตอไปนี ้

(๑)  ที่ทําการของเจาหนาที่ 
(๒)  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และที่ทําการแขวง หรือศาลา

กลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ ที่ทําการตําบลและที่ทําการผูใหญบาน แลวแตกรณี 
แหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยซึ่งจะตองเวนคืนนั้นตั้งอยู 

(๓)   สํ านั ก ง านที่ ดิ นจั งหวั ด  และ ท่ีทํ าการที่ ดิ นอํ า เภอ  แห งท องที่ ที่
อสังหาริมทรัพยซึ่งจะตองเวนคืนนั้นตั้งอยู 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ 
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน
ที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพ่ือกระทํากิจการเทาที่เห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพ่ือ
ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอน แตตองแจงเปนหนังสือใหผู
เปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการที่
จะตองกระทําลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มกระทํากิจการนั้น และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวชอบที่จะไดรับคาทดแทนสําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ตองกระทํานั้น 

 
มาตรา ๙  เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลวใหเจาหนาที่

หรือผูซึ่ งได รับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเ ก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอนใหเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันถาเปนการเวนคืน
เพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลองชลประทาน หรือกิจการที่คลายคลึงกัน
ตองสํารวจใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

เมื่อไดดําเนินการสํารวจที่ที่จะตองเวนคืนเสร็จเปนบางสวนหรือแลวเสร็จทั้งหมด 
ใหเจาหนาที่เสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํารวจแลวเสร็จ ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาที่หนึ่งคน ผูแทน
กรมที่ดินหนึ่งคน ผูแทนของหนวยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน และผูแทนของสภาทองถ่ินที่เก่ียวของ
เพ่ือทําหนาที่กําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน และจํานวนเงินคาทดแทน
ที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ 

ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ผานเขตทองที่ใด ใหมีผูแทนของ
สภาทองถ่ินนั้นแหงละหนึ่งคนเขารวมเปนกรรมการตามวรรคสองดวย 

ในการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทน ให
คณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา 
๒๔ และดําเนินการใหแลวเสร็จและประกาศราคาที่กําหนดไว ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง๒ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสี่ได คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขยายเวลา
ออกไปอีกก็ได แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน๓ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๙ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๓ มาตรา ๙ วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับ

ท่ี ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ในระหวางใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจตกลงซื้อขาย และกําหนดจํานวนเงินคา
ทดแทนอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนจากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือ
ดําเนินการจัดซื้อและจายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยดังกลาวตอไป แตจะใหราคาหรือคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินกวาราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไมได 

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได 
แตไมอาจตกลงกันไดในเรื่องจํานวนเงินคาทดแทน หากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายจะขอรับเงินคาทดแทนตามราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไป
กอน โดยสงวนสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ ก็ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่ดําเนินการทําสัญญา โดยมีเง่ือนไขดังกลาว แลวจายคาทดแทนไปกอนได 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๔  ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม

มาตรา ๖ เห็นวา เมื่อคณะกรรมการไดประกาศราคาเบื้องตนสําหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือ
บางสวนแลว ถาปรากฏวาราคาของที่ดินไดเพ่ิมสูงข้ึนเปนลําดับ และราคาของอสังหาริมทรัพยที่
เจาหนาที่ไดจายใหแกผูถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐ หรือราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่
คณะกรรมการไดกําหนดและประกาศไปแลวตามมาตรา ๙ กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกบุคคล
ตามมาตรา ๑๘ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการตามมาตรา ๙ 
หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งข้ึนใหมตามหลักเกณฑในมาตรา ๙ แกไขราคาของอสังหาริมทรัพย
หรือราคาเบื้องตนสําหรับที่ดินเสียใหมตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได และ
ใหถือวาราคาของอสังหาริมทรัพยที่แกไขแลวเปนราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหมแทนราคาเดิม และ
ราคาเบื้องตนที่แกไขแลวเปนราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ แลวแตกรณี 

ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วัน นับแตวันที่ประกาศแกไขแจงใหผูมีสิทธิมารับเงินซึ่งเปนราคาของอสังหาริมทรัพยสวนที่
เพ่ิมขึ้น และใหนํามาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาการสั่งใหแกไขตามวรรคหนึ่งมีผลเปนคุณแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ บุคคลใด
มาครั้งหนึ่งแลว จะสั่งใหแกไขใหมเพ่ือบุคคลนั้นอีกไมได 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยกันไดตามมาตรา ๑๐ 

ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวทั้งหมด
ใหแกเจาของ หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทํา
สัญญาซื้อขาย 

ในการทําสัญญาซื้อขาย หากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยที่ซื้อขายมีหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่

                                                 
๔ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔ ลง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทาง
ทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการที่ดินอําเภอ
หรือที่ทําการที่ดินกิ่งอําเภอ และฉบับที่ผูมีสิทธิในที่ดินยึดถือไวโดยใหถือวาเปนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป ทั้งนี ้ใหถือ
วาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยดังกลาวนับแตวันชําระเงินตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือประโยชนแกการทําทะเบียนใหถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดินมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ฉบับที่เจาของหรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายยึดถือไว และทําการแกไขหลักฐานทางทะเบียนใหถูกตอง โดย
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นจะนําไปมอบตอพนักงาน
เจาหนาที่ดวยตนเอง หรือจะสงไปโดยทางไปรษณียตอบรับก็ได 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อขายตามมาตรา ๑๐ ไมมีหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดิน ใหเจาหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายอําเภอหรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยูหรือผูแทน 
พนักงานที่ดินอํ า เภอ  หรือพนักงานที่ดินกิ่ ง อํา เภอหรือผูแทน  ผู ใหญบ านในทองที่ที่
อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยู และผูแทนของเจาหนาที่ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหทราบถึงผูมี
สิทธิในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เมื่อทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยแลวจึงใหดําเนินการทํา
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๑ ได 

ในการสอบสวนเพื่อทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓  ถาเจาหนาที่เห็นวาการเวนคืนที่ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๖ แลว หากเนิ่นชาไปจะเปนอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือ
ประโยชนของรัฐอันสําคัญอยางอ่ืน ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหการเวนคืนนั้นเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวนได 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นไดกอนที่จะมีการ
เวนคืน แตตองมีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย
นั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน และเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ตอง
จัดใหมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนที่กําหนดขึ้นตามมาตรา ๙ โดยใหจายเงินคาทดแทนที่ดิน
กอนการเขาครอบครองหรือใชที่ดิน ถาเปนอสังหาริมทรัพยอ่ืน และเปนกรณีที่สามารถตกลงกัน
ไดใหจายตามราคาที่ไดตกลงกัน แตตองไมเกินราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 
๙ หากเปนกรณีที่ไมอาจตกลงกันได เมื่อเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ได
วางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๓๑ แลว ใหมีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นได 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองร้ือถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสินหรือดําเนินการ
ใดๆ เก่ียวกับกิจการที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น เมื่อไดจายเงินหรือวางเงินคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทดแทนตามวรรคสองแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงให
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน 
หรือดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือ
แจง ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการเชนวานั้นไดเอง โดยให
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นเปนผูเสียคาใชจาย และถามี
ความเสียหายเกิดขึ้นเปนพิเศษเนื่องจากการเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยโดยเรงดวน
เชนนั้น ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ชดใชเงินคาทดแทนสําหรับความ
เสียหายสวนนี้ดวย ตามความเปนธรรม 

ในกรณีที่ไมสามารถสงหนังสือแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายได ใหแจงโดยวิธีปดประกาศแจงความไว ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ 
สถานที่ตามมาตรา ๗ โดยระบุกําหนดเวลาที่เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะ
เขาดําเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศ
แจงความ 

เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายไดรับหนังสือแจงนั้นแลว 

ในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจเก็บรักษาส่ิงปลูกสรางที่ถูกร้ือถอนหรือทรัพยสินที่ถูกขน
ยายไว ณ สถานที่ใดๆ โดยใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย
นั้นเปนผูเสียคาใชจายในการเก็บรักษา แตถาส่ิงปลูกสรางหรือทรัพยสินเชนวานั้นเปนของเสียงาย 
หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของสิ่งปลูกสราง
หรือทรัพยสินเชนวานั้น ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจที่จะขายได
ทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร แลวเก็บเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจาย
ไวแทนได 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมิไดเรียกเอาส่ิงปลูก
สราง ทรัพยสิน หรือเงินที่เก็บไวแทนนั้น แลวแตกรณี ภายในหาปนับแตวันที่มีการรื้อถอนหรือขน
ยาย ใหส่ิงปลูกสราง ทรัพยสิน หรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่

แนนอนแลว ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยใหระบุที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่ตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนอยางชัดเจนไวทาย
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหถือวาแผนที่หรือแผนผังนั้นเปนสวนหนึ่งแหง
พระราชบัญญัตินั้น 

เขตอสังหาริมทรัพยนั้นตองปกหลักหมายเขตไวโดยชัดเจนกอนที่จะออก
พระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๑๖  ใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของเจาหนาที่

นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ แตเจาหนาที่จะมีสิทธิ
เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นได ก็ตอเมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทนตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้แลว 

ในกรณีที่มีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืน เหนืออสังหาริมทรัพยที่
ตองเวนคืน ใหจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเชนวานั้นเปนอันสิ้นสุดลง โดยผูรับจํานอง ผูทรง
บุริมสิทธิ หรือบุคคลผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวยังคงมีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้หรือรับ
ชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นอยูตอไป แตจะตองรองขอรับชําระหนี้หรือรับ
ชดใชภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แลวแตกรณี 

นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ ถาผู
มีสิทธิในทรัพยสินนั้นโอนสิทธิใหแกบุคคลภายนอก ผูรับโอนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองไดก็แตเฉพาะ
เงินคาทดแทนเทานั้น 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีที่วัดหรือที่ธรณีสงฆอยูในเขตบริเวณที่ดินที่ที่จะเวนคืน

และมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งที่วัดหรือที่ธรณีสงฆดังกลาว เพ่ือกิจการที่จะมีการเวนคืนนั้น 
ถาไดมีการตราพระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา  ๑๕  แลว  ให ถือวา
พระราชบัญญัตินั้นเปนพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆตามกฎหมายวาดวย
คณะสงฆดวย 

 
หมวด ๒ 

เงินคาทดแทน 
   

 
มาตรา ๑๘  เงินคาทดแทนนั้น ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑)  เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ตองเวนคืน 
(๒)  เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่ร้ือถอนไมได ซึ่งมีอยูในที่ดินที่

ตองเวนคืนนั้นในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือไดปลูกสรางข้ึนภายหลัง
โดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที ่

(๓)  ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนในที่ดินที่ตองเวนคืน แตการ
เชานั้นตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 
๖ หรือไดทําข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ และการเชานั้นยังมิไดระงับไปในวันที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดเขาครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูก
สรางดังกลาว แตเงินคาทดแทนในการเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริงโดยเหตุที่
ตองออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวกอนสัญญาเชาระงับ 

(๔)  เจาของตนไมยืนตนที่ข้ึนอยูในที่ดินในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออก
ตามมาตรา ๖ 

(๕)  เจาของโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่ร้ือถอนได ซึ่งมีอยูในที่ดินที่ตอง
เวนคืนนั้น ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แตตองไมเปนผูซึ่งจําตองร้ือถอน
โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวไปเมื่อไดรับแจงจากเจาของที่ดิน เงินคาทดแทนตาม (๕) นี้พึง
กําหนดใหเฉพาะคาร้ือถอน คาขนยาย และคาปลูกสรางใหมเทานั้น 

(๖)  บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือส่ิงอ่ืน
ซึ่งคลายกันผานที่ดินที่ตองเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ในกรณีที่บุคคลเชนวานั้นไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแก
เจาของที่ดินที่ตองเวนคืนแลว 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ตองเวนคืนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนแตเพียง

บางสวน เจาของจะรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการไมไดแลวดวยก็ได 
ถาเจาหนาที่ไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาของ เจาของมีสิทธิอุทธรณตอ

รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
จากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ มิฉะนั้นใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาที่เวนคืน
ตามคํารองขอของเจาของ 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มา

ใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแปลงใดแตเพียงบางสวนถาเนื้อที่ดินสวน

ที่เหลืออยูนั้นนอยกวาย่ีสิบหาตารางวา หรือดานหนึ่งดานใดนอยกวาหาวา และท่ีดินสวนที่
เหลืออยูนั้นมิไดติดตอเปนผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจาของเดียวกัน หากเจาของรองขอให
เจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือดวย 

ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๑  เงินคาทดแทนที่จะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ 

นั้น ถามิไดบัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว 
ใหกําหนดโดยคํานึงถึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน
ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ 

(๒)  ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษี
บํารุงทองที่ 

(๓)  ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 

(๔)  สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และ 
(๕)  เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม 
ถาการงานหรือกิจการอยางใดที่ทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพย

ที่เหลืออยูนั้นมีราคาสูงข้ึน ใหเอาราคาที่สูงข้ึนนั้นหักออกจากเงินคาทดแทน แตไมใหถือวาราคา
อสังหาริมทรัพยที่ทวีข้ึนนั้นสูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทนเพื่อจะใหเจาของหรือผูครอบครองโดย
ชอบดวยกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก 

ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหนึ่ง และสวนที่เหลือนั้นราคาลดลง
ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย 

การคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตาม
วรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการ
คาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนนั้น และบุคคล
ดังกลาวไดรับความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้น ใหกําหนดเงินคา
ทดแทนใหสําหรับความเสียหายนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ เจาของไดที่ดินใดมาโดยมิไดใชอยูอาศัยหรือใช

ประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ หรือทําประโยชนในที่ดินนั้นอยางแทจริง ถาหากมีการเวนคืนที่ดิน
นั้นภายในหาปนับแตวันที่เจาของไดที่ดินนั้นมาจะกําหนดเงินคาทดแทนใหต่ํากวาเงินคาทดแทนที่
กําหนดตามมาตรา ๒๑ ก็ได แตตองไมนอยกวาราคาที่ดินในขณะที่เจาของไดที่ดินนั้นมา 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตาม

มาตรา ๑๕ โดยมิไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ และพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฉบับนั้นมิไดกําหนดเรื่องเงินคาทดแทนไวเปนอยางอ่ืน ใหรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ภายใน
สามสิบวัน นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาที่หนึ่งคน 
ผูแทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผูแทนของหนวยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน และผูแทนของสภาทองถ่ินที่
เก่ียวของ เพ่ือทําหนาที่กําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนและจํานวนเงินคาทดแทน
ที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกําหนดเงินคาทดแทน ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในมาตรา ๒๑ โดยอนุโลม โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับ
แตงตั้งและใหนํามาตรา ๙ วรรคสาม และวรรคหา มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และ
มาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหคิดเงินคาทดแทนสําหรับราคาที่ดินที่สูงข้ึนเพราะทรัพยสิน 

ดังตอไปนี้คือ 
(๑)  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การ

ทําใหที่ดินเจริญขึ้น หรือการเชา ที่ไดทําข้ึนภายหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 
๖ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ เวนแตการทํานา ทําไร หรือทําสวนตามที่จัดทําอยูตามปกต ิ

(๒)  โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การ
ทําใหที่ดินเจริญข้ึน หรือการเชา ที่ปรากฏวาไดทําข้ึนกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
มาตรา ๖ โดยอุบายฉอฉลเพ่ือประสงคที่จะไดรับเงินคาทดแทน 

 
มาตรา ๒๕๕  ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผูใดไมพอใจในราคา

ของอสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
ทวิ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ฉบับนั้น  ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว 

ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสามารถในการตีราคา
อสังหาริมทรัพย มีจํานวนทั้งหมดไมนอยกวาหาคน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังไมพอใจในคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินจิฉยั
ของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

การที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น
อุทธรณตอรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งนั้น ไมเปนเหตุ
ใหการครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง การขนยายทรัพยสิน หรือการ

                                                 
๕ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 

ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดําเนินการใดๆ ของเจาหนาที่ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เก่ียวกับกิจการที่จะตองมี
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นตองสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม

มาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ 
เห็นวาราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนหรือจํานวนเงินคาทดแทนที่จะใหแกบุคคลตาม
มาตรา ๑๘ ซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี ได
กําหนดไวนั้นสูงเกินไปโดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรี
ดังกลาวมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ส่ังใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาของ
อสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนเชนวานั้นใหม หรือ 

(๒)  แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมตามหลักเกณฑในมาตรา ๒๓ ใหปฏิบัติหนาที่
แทนคณะกรรมการชุดเดิม 

 
หมวด ๓ 

วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
   

 
มาตรา ๒๘  เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ

แลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ปดประกาศสําเนาแหงพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้น พรอมทั้งแผนที่หรือแผนผังทายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดย
ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ และ ณ 
ที่ชุมนุมชนอื่นตามควรแกกรณี พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา 
๑๘ มารับเงินคาทดแทนตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ 
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กําหนด ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นใชบังคับสําหรับกรณีตามมาตรา ๑๕ หรือนับแต
วันที่คณะกรรมการไดกําหนดเงินคาทดแทนแลวสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และใหนํามาตรา 
๑๓ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผูมี สิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดไมมารับเงินคาทดแทนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือในกรณีที่ไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนราย
ใดได เพราะมีปญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอ่ืนๆ ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน หรือมี
ปญหาเกี่ยวกับการแบงสวนเงินคาทดแทนของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเห็นวา 
ราคาของที่ดินไดเพ่ิมสูงข้ึน และเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ ได
กําหนดไปแลวไมเปนธรรมแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแกไขจํานวนเงิน
ทดแทนเสียใหมได และใหนํามาตรา ๑๐ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม๖ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอ่ืนเหนือ

อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงให
ผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับ
ชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังหาริมทรัพยนั้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใน
ระหวางนั้นยังมิใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหแก
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น แตเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่จะจายเงินใหแกผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจาก
ทรัพยสิทธิดังกลาวได ก็ตอเมื่อคูกรณีตกลงกันไดแลว ถาคูกรณียังมีปญหาโตแยงกันอยู ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน 
และมีหนังสือแจงใหคูกรณีฟองคดีตอศาล 

 
มาตรา ๓๐  ในการจะจายหรือวางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา 

๒๙ ถาเปนอสังหาริมทรัพยที่อาจรื้อถอนออกไปได ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหสามในสี่กอน และแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายรื้อถอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมร้ือถอนออกไปภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจเขาร้ือถอนไดโดยหักคาใชจายเพื่อการนี้
ออกจากเงินคาทดแทนที่ควรจะไดรับ แลวจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนที่เหลือให และใหนํา
มาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๑  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถาจะตองมีการวางเงินคาทดแทนไม

วาเนื่องในกรณีใดๆ ใหกระทําโดยการนําเงินไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับ
ธนาคารออมสินในชื่อของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนโดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย ในการนี้
ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนนั้นดวย 

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ใหผูซึ่งประสงคจะขอรับเงินแจงให
เจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพื่อเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
จะไดดําเนินการเบิกจายให 

                                                 
๖ มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพ่ิมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔ 

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวาง
ทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทน

สําหรับอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนรายใดแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มี
หนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินทราบ และใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนโดยใหนํา
มาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชนในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาว
มีอํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดินดวย 

 
หมวด ๔ 

บทเบด็เสร็จ 
   

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงนิคา

อสังหาริมทรัพยลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือจายเงินคาทดแทนลาชากวา
กําหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน 
ไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่พนกําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน 

 
มาตรา ๓๔  การรองขอรับเงินที่วางไวตามมาตรา ๓๑ ใหรองขอรับภายในสิบป

นับแตวันที่มีการวางเงิน ถาไมรองขอภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน 
 
มาตรา ๓๕  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากเจาหนาที่ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหคงใชบังคับไดตามอายุของ 
พระราชกฤษฎีกานั้น 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ไดปฏิบัติ
ไปแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว และ
อนุญาโตตุลาการยังมิไดช้ีขาดใหเปนอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น และใหคูกรณีมีสิทธิย่ืน
อุทธรณตามมาตรา ๒๕ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะแจงใหคูกรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการ
ตามวรรคสองภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ป. ตณิสูลานนท 
 นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมานานแลวและมีบทบัญญัติบาง
ประการที่ ยังไมเหมาะสม สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหมเพ่ือใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนไปไดโดยรวดเร็วและเปนธรรมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔ เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๗ 

 
ขอ ๕  บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสี่และวรรคหา มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๕ 

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ ใหมีผลใช
บังคับแกการเวนคืนซึ่งการกําหนดราคาเบื้องตน การจัดซื้อ การจายหรือการวางเงินคาทดแทน 
การอุทธรณหรือการฟองคดียังไมเสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติฉบับนี้ใชบังคับดวย 

เพ่ือประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดแนวทางหลวงที่จะสรางตามกฎหมายวาดวยทางหลวง หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ยังใช
บังคับอยู มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 
๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุมลรัตน/แกไข 
๖/๐๕/๔๗ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

 
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๔๓/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 


