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เป็นปีที่ 42 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 

2530” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เวนคืน” หมายความว่า บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนตามเงื่อนไขแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอ่ืน

ใดผู้กระท าการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104/ตอนที่ 164/ฉบับพิเศษ หน้า 1/19 สิงหาคม 2530 



“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาต าบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเขต 
สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุขาภิบาล หรือสภาอ่ืนใดที่ท าหน้าที่บริหารท้องถิ่นตามที่จะได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
แล้วแต่กรณี 
  

หมวด 1 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 

  
มาตรา 5  เมื่อรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการใด ๆ อันจ าเป็นเพ่ือ

การอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือ
การผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้องด าเนินการ
เวนคืนเพ่ือกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ด าเนินการเวนคืนตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณท่ีที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ 

  
มาตรา 6  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนต้องระบุ 
(1) ความประสงค์ของการเวนคืน 

(2) เจ้าหน้าที่เวนคืน 

(3) ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนเท่าที่จ าเป็น 

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนและแสดงเขตท่ีดินที่อยู่ในบริเวณที่
ประเมินนั้น ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับได้มีก าหนดสองปี หรือตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราช
กฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจ าเป็นเพื่อท าการส ารวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น 

  
มาตรา 7  เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราช
กฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 



(2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่า
การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการต าบลและที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ 

(3) ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง จะต้อง
เวนคืนนั้นตั้งอยู ่

  
มาตรา 8  ภายในก าหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพ่ือ
กระท ากิจการเท่าที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือท าการส ารวจและเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนที่แน่นอน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ทราบถึงกิจการที่จะต้องกระท าล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มกระท ากิจการนั้น และผู้เป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนส าหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ต้องกระท านั้น 

  
มาตรา 9  เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนให้
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันถ้าเป็นการเวนคืนเพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวง  ทางรถไฟ ทางพิเศษ คลอง
ชลประทาน หรือกิจการที่คล้ายคลึงกันต้องส ารวจให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว 

เมื่อได้ด าเนินการส ารวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสร็จเป็นบางส่วนหรือแล้วเสร็จทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่
เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ส ารวจแล้วเสร็จ ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่หนึ่งคน ผู้แทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐ
หนึ่งคน และผู้แทนของสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืน และจ านวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18 

ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ผ่านเขตท้องที่ใด ให้มีผู้แทนของสภาท้องถิ่นนั้น
แห่งละหนึ่งคนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามวรรคสองด้วย 

ในการก าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์และจ านวนเงินค่าทดแทน ให้คณะกรรมการ
ก าหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 24 และด าเนินการให้แล้วเสร็จและ
ประกาศราคาที่ก าหนดไว้ ณ สถานที่ตามมาตรา 7 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง2 

                                                           
2 มาตรา 9 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาติ ฉบับที่ 44 ลงวันที ่28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2534 



ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสี่ได้ 
คณะกรรมการจะขอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขยายเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน3 

  
มาตรา 10  ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจตกลงซื้อขาย และก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือด าเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวต่อไป แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตาม
มาตรา 9 ก าหนดไว้ไม่ได้ 

ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได้ แต่ไม่อาจตกลงกัน
ได้ในเรื่องจ านวนเงินค่าทดแทน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับเงินค่าทดแทนตาม
ราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา 9 ก าหนดไว้ไปก่อน โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 25 ก็
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการท าสัญญา โดยมีเงื่อนไขดังกล่าว แล้วจ่ายค่าทดแทน
ไปก่อนได ้

  
มาตรา 10 ทวิ4  ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 เห็นว่า 

เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศราคาเบื้องต้นส าหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ถ้าปรากฏว่าราคา
ของที่ดินได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็นล าดับ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถู กเวนคืนตามมาตรา 10 
หรือราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่คณะกรรมการได้ก าหนดและประกาศไปแล้วตามมาตรา 9 ก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตามมาตรา 18 รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้คณะกรรมการตามมาตรา 
9 หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคาเบื้องต้น
ส าหรับที่ดินเสียใหม่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ และให้ถือว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่
แก้ไขแล้วเป็นราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบื้องต้นที่แก้ไขแล้วเป็นราคาเบื้องต้นที่
คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 9 แล้วแต่กรณี 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศแก้ไขแจ้งให้ผู้มีสิทธิมารับเงินซึ่งเป็นราคาของอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เพ่ิมขึ้น และให้น ามาตรา 28 วรรค
สอง และมาตรา 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                           
3 มาตรา 9 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที ่44 ลงวันที่ 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 
4 มาตรา 10 ทวิ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที ่44 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



ถ้าการสั่งให้แก้ไขตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นคุณแก่บุคคลตามมาตรา 18 บุคคลใดมาครั้งหนึ่งแล้ว จะ
สั่งให้แก้ไขใหม่เพ่ือบุคคลนั้นอีกไม่ได้ 

  
มาตรา 11  ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ตามมาตรา 10 ให้เจ้าหน้าที่หรือ

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ท าสัญญาซื้อขาย 

ในการท าสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด าเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับ
ที่เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานที่ดิน ที่ท าการที่ดินอ าเภอหรือที่ท าการที่ดินกิ่งอ าเภอ และฉบับที่ผู้มีสิทธิในที่ดินยึดถือ
ไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากร
แสตมป์  ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันช าระเงินตามวรรคหนึ่ง 

เพ่ือประโยชน์แก่การท าทะเบียนให้ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินมีอ านาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ฉบับที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยึดถือ
ไว้ และท าการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนให้ถูกต้อง โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์นั้นจะน าไปมอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือจะส่งไปโดยทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ 

  
มาตรา 12  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อขายตามมาตรา 10 ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 

ให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่หรือผู้แทน พนักงานที่ดินอ าเภอ หรือพนักงานที่ดินกิ่งอ าเภอหรือ
ผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่ และผู้แทนของเจ้าหน้าที่ เพื่อด าเนินการสอบสวนให้
ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เมื่อทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์แล้วจึงให้ด าเนินการท าสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 11 ได ้

ในการสอบสวนเพ่ือทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 13  ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าการเวนคืนที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 แล้ว 

หากเนิ่นช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐอันส าคัญอย่างอ่ืน 
ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้การเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นโดย
เร่งด่วนได ้



เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก่อนที่จะมีการเวนคืน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และ
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนที่ก าหนดขึ้นตามมาตรา 
9 โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินก่อนการเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดิน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ืน และเป็นกรณีที่
สามารถตกลงกันได้ให้จ่ายตามราคาท่ีได้ตกลงกัน แต่ต้องไม่เกินราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 9 
หากเป็นกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้วางเงินค่าทดแทนตาม
มาตรา 31 แล้ว ให้มีอ านาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สินหรือด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับ
กิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น เมื่อได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนตามวรรคสองแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือด าเนินการดังกล่าวภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ด าเนินการภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจด าเนินการเช่นว่านั้นได้เอง โดยให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็ น
พิเศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์โดยเร่งด่วนเช่นนั้น ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่ชดใช้เงินค่าทดแทนส าหรับความเสียหายส่วนนี้ด้วย ตามความเป็นธรรม 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ให้แจ้ง
โดยวิธีปิดประกาศแจ้งความไว้ ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ และ ณ สถานที่ตามมาตรา 7 โดยระบุก าหนดเวลา
ที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าด าเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
เจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ 

เมื่อได้ปฏิบัติตามวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับ
หนังสือแจ้งนั้นแล้ว 

ในการด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ให้น ามาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 มาตรา 25 
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 14  ในการด าเนินการตามมาตรา 13 วรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากเจ้าหน้าที่มีอ านาจเก็บรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรื้อถอนหรือทรัพย์สินที่ถูกขนย้ายไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา แต่ถ้าสิ่ง
ปลูกสร้างหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้นเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย



จะเกินส่วนแห่งค่าของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้น ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มี
อ านาจที่จะขายได้ทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร แล้วเก็บเงินสุทธิหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายไว้แทนได ้

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมิได้เรียกเอาสิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน หรือ
เงินที่เก็บไว้แทนนั้น แล้วแต่กรณี ภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน หรือ
เงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

  
มาตรา 15  เมื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว ให้ตรา

พระราชบัญญัติขึ้นเพ่ือเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยให้ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่ต้องเวนคืน
พร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนอย่างชัดเจนไว้ท้ายพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และให้ถือว่าแผนที่หรือแผนผังนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินั้น 

เขตอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องปักหลักหมายเขตไว้โดยชัดเจนก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติ 
  
มาตรา 16  ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธิเข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

ในกรณีที่มีจ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอย่างอ่ืน เหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้
จ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเช่นว่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้รับจ านอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ  หรือบุคคลผู ้รับ
ประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวยังคงมีสิทธิที ่จะได้รับช าระหนี ้ห รือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนส าหรับ
อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ต่อไป แต่จะต้องร้องขอรับช าระหนี้หรือรับชดใช้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 แล้วแต่กรณี 

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับ ถ้าผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน
นั้นโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอก ผู้รับโอนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้ก็แต่เฉพาะเงินค่าทดแทนเท่านั้น 

  
มาตรา 17  ในกรณีที่มีที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์อยู่ในเขตบริเวณที่ดินที่ที่จะเวนคืนและมีความจ าเป็น

ที่จะต้องได้มาซึ่งที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพ่ือกิจการที่จะมีการเวนคืนนั้น ถ้าได้มีการตราพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 แล้ว ให้ถือว่าพระราชบัญญัตินั้นเป็นพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือ
ที่ธรณีสงฆ์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย 

  



หมวด 2 

เงินค่าทดแทน 

 

 

มาตรา 18  เงินค่าทดแทนนั้น ให้ก าหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งท่ีดินที่ต้องเวนคืน 

(2) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวัน
ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 หรอืได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 

(3) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือ ซึ่งได้ท าไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 หรือได้ท าขึ้นภายหลังโดยได้รับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้
เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงก าหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้
เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก่อนสัญญาเช่าระงับ 

(4) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 

(5) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวัน
ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจ าต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนตาม (5) นี้พึงก าหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูก
สร้างใหม่เท่านั้น 

(6) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ า ท่อระบายน้ า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายกันผ่าน
ที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่บุคคล
เช่นว่านั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว 

  
มาตรา 19  ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนแต่เพียงบางส่วน เจ้าของจะ

ร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งใช้การไม่ได้แล้วด้วยก็ได้ 
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเวนคืนตามค าร้องขอของเจ้าของ เจ้าของมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้
ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามค าร้องขอของเจ้าของ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 



ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้น ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 33 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อย

กว่ายี่สิบห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับ
ที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย 

ในกรณีที่มีการจัดซื้อท่ีดินให้น ามาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 21  เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 นั้น ถ้ามิได้บัญญัติ

ไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้ก าหนดโดยค านึงถึง 

(1) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ใน
วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 

(2) ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
(3) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

(4) สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น และ 

(5) เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม 

ถ้าการงานหรือกิจการอย่างใดที่ท าไปในการเวนคืน ได้กระท าให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่นั้นมี
ราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ทวีขึ้นนั้นสูงไป
กว่าจ านวนเงินค่าทดแทนเพ่ือจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับต้องใช้เงินให้อีก 

ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือนั้นราคาลดลงให้ก าหนดเงินค่า
ทดแทนให้เฉพาะส าหรับส่วนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นด้วย 

การค านวณว่าอสังหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการงาน
อันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่
ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้ก าหนดเงินค่าทดแทนให้ส าหรับความเสียหายนั้นด้วย 

  
มาตรา 22  ในกรณีที่เจ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบการท ามาหาเลี้ยง

ชีพ หรือท าประโยชน์ในที่ดินนั้นอย่างแท้จริง ถ้าหากมีการเวนคืนที่ดินนั้นภายในห้าปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดินนั้น



มาจะก าหนดเงินค่าทดแทนให้ต่ ากว่าเงินค่าทดแทนที่ก าหนดตามมาตรา 21 ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าราคาที่ดินใน
ขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา 

  
มาตรา 23  ในกรณีที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 โดย

มิได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 6 และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นมิได้ก าหนดเรื่อง
เงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนของ
เจ้าหน้าที่หนึ่งคน ผู้แทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผู้แทนของหน่วยงานอ่ืนของรัฐหนึ่งคน และผู้แทนของสภาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจ านวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคล
ตามมาตรา 18 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งก าหนดเงินค่าทดแทน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21 
โดยอนุโลม โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้งและให้น ามาตรา 9 วรรคสาม 
และวรรคห้า มาตรา 10 มาตรา 18 มาตรา 22 และมาตรา 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 24  ห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนส าหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้คือ 

(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างหรือต่อเติมขึ้นใหม่ การเพาะปลูก การท าให้ที่ดินเจริญขึ้น 
หรือการเช่า ที่ได้ท าข้ึนภายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 
เว้นแต่การท านา ท าไร่ หรือท าสวนตามที่จัดท าอยู่ตามปกต ิ

(2) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างหรือต่อเติมขึ้นใหม่ การเพาะปลูก การท าให้ที่ดินเจริญขึ้น 
หรือการเช่า ที่ปรากฏว่าได้ท าขึ้นก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 โดยอุบายฉ้อฉลเพ่ือ
ประสงค์ท่ีจะได้รับเงินค่าทดแทน 

  
มาตรา 255  ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 ผู้ใดไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์

หรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 9 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 23 หรือมาตรา 28 วรรค
สาม มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้น  ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว 

ในการ พิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง  ให้ รั ฐมนตรี แต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ มี

                                                           
5 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



จ านวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ 

  
มาตรา 26  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจในค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 

25 หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 25 วรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้อง
คดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 

การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง หรือฟ้องคดีต่อศาลตามวรรคหนึ่ งนั้น ไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์ การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง การขนย้ายทรัพย์สิน หรือการด าเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เก่ียวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องสะดุดหยุดลง 

ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ช าระเงินค่าทดแทนเพ่ิมขึ้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่
เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น 

  
มาตรา 27  ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 หรือรัฐมนตรี

ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 เห็นว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18 ซึ่งคณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือ
คณะกรรมการตามมาตรา 23 แล้วแต่กรณี ได้ก าหนดไว้นั้นสูงเกินไปโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 
หรือมาตรา 21 ให้รัฐมนตรีดังกล่าวมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) สั่งให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาทบทวนการก าหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือ
จ านวนเงินค่าทดแทนเช่นว่านั้นใหม่ หรือ 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 23 ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
ชุดเดิม 

  
หมวด 3 

วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
 

  
มาตรา 28  เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชบัญญัติฉบับนั้น พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผัง



ท้ายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไว้
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา 7 และ ณ ที่ชุมนุมชนอื่นตามควรแก่กรณี พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 มารับเงินค่าทดแทนตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 23 แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับนั้นใช้บังคับส าหรับกรณีตามมาตรา 15 หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการได้ก าหนดเงินค่า
ทดแทนแล้วส าหรับกรณีตามมาตรา 23 และให้น ามาตรา 13 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนผู้ใดไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
ในกรณีที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิอ่ืน ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 โดยพลัน 

ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เห็นว่า ราคาของที่ดินได้
เพ่ิมสูงขึ้น และเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา 9 หรือมาตรา 23 ได้ก าหนดไปแล้วไมเ่ป็นธรรมแก่บุคคล
ตามมาตรา 18 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งแก้ไขจ านวนเงินทดแทนเสียใหม่ได้ และให้น ามาตรา 10 ทวิ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม6 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่มีการจ านอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอย่างอ่ืนเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้อง

เวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ านอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับ
ประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวมาขอรับช าระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนส าหรับอสั งหาริมทรัพย์นั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมิให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ านอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิ
ดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล 

  
มาตรา 30  ในการจะจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 ถ้าเป็น

อสังหาริมทรัพย์ที่อาจรื้อถอนออกไปได้ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้
สามในสี่ก่อน และแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกไป
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่รื้อถอนออกไปภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้ารื้อถอนได้โดยหักค่าใช้ จ่าย

                                                           
6 มาตรา 28 วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 



เพ่ือการนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่ควรจะได้รับ แล้วจึงจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลือให้ และให้น ามาตรา 
14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 31  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใด 

ๆ ให้กระท าโดยการน าเงินไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝาก
เงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย 

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพ่ือเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการน าเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้
กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 32  ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  เมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนส าหรับ

อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนรายใดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวด าเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนโดยให้น ามาตรา 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 74 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วย 

  
หมวด 4 

บทเบ็ดเสร็จ 

 

  
มาตรา 33   ในกรณีที ่เจ ้าหน้าที ่หร ือผู ้ซึ ่ง ได ้ร ับมอบหมายจากเจ ้าหน ้าที ่จ ่าย เง ินค่า

อสังหาริมทรัพย์ล่าช้ากว่าก าหนดเวลาตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง หรือจ่ายเงินค่าทดแทนล่าช้ากว่าก าหนดเวลาตาม
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน ได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาการ
จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน 

  
มาตรา 34  การร้องขอรับเงินที่วางไว้ตามมาตรา 31 ให้ร้องขอรับภายในสิบปีนับแต่วันที่มีการ

วางเงิน ถ้าไม่ร้องขอภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้น ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน 



มาตรา 35  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา 8 มาตรา 13 มาตรา 30 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 36  พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 

การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการต่อไปให้ด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแล้ว และอนุญาโตตุลาการยังมิได้ชี้ขาดให้เป็นอันยกเลิกอนุญาโตตุลาการ
นั้น และให้คู่กรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา 25 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ป.  ติณสูลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ประกาศใช้มานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่เหมาะสม สมควรปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวเสียใหม่เพ่ือให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นไปได้โดยรวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับท่ี 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25347 

  
ข้อ 5  บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา 10 ทวิ มาตรา 25 วรรคหนึ่ง และมาตรา 

28 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่การเวนคืนซึ่งการก าหนดราคาเบื้องต้น การจัดซื้อ 

                                                           
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 37/ฉบับพิเศษ หนา้ 43/28 กุมภาพันธ์ 2534 



การจ่ายหรือการวางเงินค่าทดแทน การอุทธรณ์หรือการฟ้องคดียังไม่เสร็จเด็ดขาดในวันที่ประกาศคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ใช้บังคับด้วย 

เพ่ือประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดแนวทาง
หลวงที่จะสร้างตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง หรือพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตาม
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ บรรดาที่ยังใช้บังคับอยู่ มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 
2530 โดยอนุโลม 

  
ข้อ 6  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ

ในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 

  
 


