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คํานํา
เนื่องดวยกระทรวงคมนาคมมีหนวยงานในสังกัดที่มีภารกิจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
หลายหนวยงาน ซึ่งแตละหนวยงานมีแนวทางปฏิบัติงานดานการเวนคืนที่แตกตางกันไป โดยเฉพาะในเรื่อง
การกําหนดเงินคาทดแทน ที่ผานมากระทรวงคมนาคมไดเคยวางแนวทางในเรื่องตาง ๆ ใหหนวยงานเวนคืนนําไป
ปฏิบัติในหลายเรื่อง และเมื่อใชไประยะหนึ่งแลวจําเปนตองมีการทบทวนและ แกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม ตลอดจนจัดทําเปนหมวดหมูไวในเลมเดียวกัน
กระทรวงคมนาคมจึง ได มีการปรับปรุง แนวทางการกําหนดคาทดแทน อสังหาริมทรัพย และจัดทําคูมือการ
กําหนดคาทดแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ. 2530 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของนําคูมือไปใชในการปฏิบัติงานในชั้นเบื้องตนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คูมือจะแบงเนื้อหาออกเปน ๕ สวน ประกอบดวยประเภทของเงินคาทดแทน บุคคลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทน จํานวนเงินคาทดแทน ที่มีสิทธิไดรับ แบบสรุปรายการ การ กําหนด เงิน คาทดแทน
อสังหาริมทรัพย (Checklist) และภาคผนวก ซึ่งแสดง หลักกฎหมาย คําพิพากษา และกรณีตัวอยาง และ
คณะกรรมการจัดทําคูมือฯ
กระทรวงคมนาคมหวังวาคูมือที่จัดทําขึ้นนี้จะชวยใหประชาชนผูถูกเวนคืนไดรับทราบ ถึงสิทธิ
ตามกฎหมาย และเปนประโยชนตอ หนวยงานเวนคืน ในการปฏิบัติ ในชั้นเบื้องตนเปนไปดวยความรวดเร็ว
เปนธรรม ลดขอพิพาท จา กการเวนคืน อันจะทําใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อกิจการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือสาธารณะอยางอื่นบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการเวนคืน

กระทรวงคมนาคม
สิงหาคม 255๖

สารบัญ
โครงสรางของคูมือ
สวนที่ 1 ประเภทของเงินคาทดแทน
สวนที่ 2 ประเภทของบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
สวนที่ 3 จํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่มี สี ทิ ธิไดรับ
3.1 คาทดแทนที่ดิน
3.1.1 การกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
3.1.2 การกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง
3.1.3 การกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน กรณีมกี าร
รองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อ
3.2 คาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
3.2.1 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนไมได
3.2.2 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได
3.2.3 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นสวนที่
เหลืออยูซึ่งใชการไมได กรณีมีการรองขอใหเวนคืน
3.3 คาทดแทนที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
3.4 คาทดแทนตนไมยืนตน
3.5 คาทดแทนความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
3.5.1 การกําหนดคาเสียหายโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน โรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางอยางอื่นกอนสัญญาเชาระงับ
3.5.2 การกําหนดคาเสียหายจากการเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
3.5.3 การกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่
ใชอยูอาศัย
3.5.4 การกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่
ใชประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
3.5.5 การกําหนดคาเสียหายอื่นๆจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
สวนที่ 4 แบบสรุปรายการ การกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย ( Checklist )
สวนที่ 5 ภาคผนวก
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-1โครงสรางของคูมือ
เจาของ หรือ
ผูค รอบครองทีด่ นิ
เจาของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอืน่ ที่รื้อถอนไมได

คาทดแทน
อสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืน
สวนที่ 1
ประเภทของ
เงินคาทดแทน

สวนที่ 2
ประเภทของ
บุคคลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคา
ทดแทน
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ความเสียหายทีไ่ ด
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เจาของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอืน่ ที่รื้อถอนได
ผูเชาที่ดิน โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่

สวนที่ 3
จํานวนเงิน
คาทดแทน
อสังหาริมทรัพย
ที่มีสิทธิไดรับ

เจาของตนไมยืนตน

ผูเสียสิทธิในการใชทาง
วางทอน้ํา ทอระบายน้าํ
สายไฟฟา หรือ สิ่งอื่นซึ่ง
คลายกัน
สวนที่ 4
แบบสรุปรายการการกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย (Checklist )

สวนที่ 5
ภาคผนวก (กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ คําพิพากษา กรณีตวั อยาง และคณะกรรมการจัดทําคูมือฯ )
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สวนที่ 1
ประเภทของเงินคาทดแทน

-3ประเภทของเงินคาทดแทน
เงินคาทดแทนตามพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒530 แบงไดเปน ๒ ประเภท
ไดแก

1. คาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
มีวัตถุประสงคเพื่อจายเปนคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน อันไดแก
๑.๑ ที่ดิน
๑.๑.๑ ที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
๑.๑.๒ ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง ( มาตรา ๒๑ วรรคสาม )
๑.๑.๓ ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีการรองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อ (มาตรา ๒๐)
๑.๒ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
๑.๒.๑ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ถูกเวนคืน
๑.๒.๒ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการไมได กรณีมีการรอง
ขอใหเวนคืน ( มาตรา ๑๙ )
1.3 ที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
๑.4 ตนไมยืนตน

2. คาทดแทนความเสียหายที่ไดรับจากการเวนคืน
มีวัตถุประสงคเพื่อจายคาทดแทนความเสียหายจากการขาดประโยชน การขาดรายได หรือ
การเสียสิทธิในการใชสอยทรัพยสินที่ถูกเวนคืน ตัวอยาง เชน
- การที่ผูเชาซึ่งตองออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นดังกลาวกอนสัญญา
เชาระงับ
- การเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นที่คลายกัน
- การที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย
หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้น
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สวนที่ 2
ประเภทของบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน

-5-

ประเภทของบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
1

บุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามกฎหมาย แบงออกไดเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
๑.๑ เจาของที่ดิน หมายถึง ผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีเอกสารสิทธิที่ดินประเภทโฉนด
๑.๒ ผูครอบครองที่ดิน หมายถึง
ก. ผูมีสิทธิครอบครองที่ดินโดยมีเอกสารสิทธิ ที่ดินประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนด เชน น.ส.3,
น.ส.3 ก, ส.ค.1
ข. ผูครอบครองที่ดทินี่ไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เมืได่อมีการสอบสวนสิทธิวาผูนเป
นั้ น ผูมีสิทธิ
ในที่ดินดังกลาวแลว(ตามกระบวนการของมาตรา
12)
0

2. เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
๒.1 เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนไมได
เจาของ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ซึ่ง เมื่อรื้อถอนแลวไมสามารถนําวัสดุ ที่รื้อถอน
กลับมาใชปลูกสรางใหมในสภาพเดิมไดเลย หรือใชไดแตเพียงบางสวน
๒.2 เจาของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได
เจาของ โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ซึ่งเมื่อรื้อถอนแลวสามารถนําวัสดุที่รื้อถอน
ทั้งหมดกลับมาใชปลูกสรางใหมในสภาพเดิมได
3. ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ซึ่งการเชานั้นมีหลักฐานเปนหนังสือ และไดทําไว
- กอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาฯ หรือไดทําขึ้นภายหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาฯ โดย
ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ และ
- การเชานั้นยังมิไดระงับไปในวันที่ เจาหนาที่ไดเขาครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว
ทั้งนี้ ผูเชาใหหมายรวมถึงผูเชาซื้อ และผูเชาชวงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งในสัญญา
เชาไดอนุญาตใหนําอสังหาริมทรัพยดังกลาวออกใหเชาชวงได
4. เจาของตนไมยืนตนในที่ดิน
เจาของตนไมยืนตนที่ขึ้นอยูในที่ดินในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกา ฯ
5. ผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้าํ สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
ผูเสียสิทธิในการใชทาง หมายถึง ผูเสียสิทธิในการใชทางจําเปนตามมาตรา 1349 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากที่ดินแปลงที่ใชเปนทางผานเพื่อออกสูทางสาธารณะนั้นถูกเวนคืน

1

มาตรา 18 พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530

-6ผูเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทอ ระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่น ที่คลายกัน หมายถึง ผูเสียสิทธิใน
การใชที่ดินเพื่อดําเนินการดังกลาวตามมาตรา 1352 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากที่ดิน
แปลงนั้นถูกเวนคืน

หมายเหตุ
ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นเหนืออสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
ใหเจาหนาที่หรือผูรับมอบหมายมีหนังสือแจงให ผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจาก
ทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับอสังห าริมทรัพยนั้นภายใน
หกสิบวันนับจากวันที่ไดรับแจง และ ให จายเงินแก บุคคลดังกลาวเมื่อไดตกลงกับเจาของหรือ
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพย นั้น โดยชอบดวยกฎหมายแลว ถาคูกรณีตกลงกันไมไดใหวางเงินคา
ทดแทน แลวมีหนังสือแจงคูกรณีฟองคดีตอศาล ตามมาตรา 29
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แผนภูมิประเภทของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนและประเภทของเงินคาทดแทน
ประเภทของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน

ประเภทของเงินคาทดแทน

เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน

- คาที่ดินสวนทีถ่ กู เวนคืน
- คาที่ดินสวนทีเ่ หลือมีราคาลดลง (ถามี)
- คาที่ดินสวนที่เหลือที่มีการรองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อ(ถามี)
คาเสียหายจาก การที่ ตองออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืน ซึ่งใชเปนที่
อยูอ าศัยหรือประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวย
กฎหมาย

เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่รื้อถอนไมได

เจาของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่รื้อถอนได

ผูเชาที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่น

- คาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ สวนที่ถูกเวนคืน
- คาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ สวนที่เหลือใชการไมได
ที่มีการรองขอใหเวนคืน(ถามี)
คาเสียหายจากการที่ตอ งออกจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอืน่ ที่ถูกเวนคืน ซึ่งใชเปนที่อยูอ าศัย หรือประกอบการ
คาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
- คารือ้ ถอน คาขนยาย คาปลูกสรางใหม
- คาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ สวนที่เหลือใชการ
ไมไดที่มีการรองขอใหเวนคืน(ถามี)
-คาเสียหายจากการทีต่ อ งออกจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอืน่ ที่ถูกเวนคืนซึ่งใชเปนที่อยูอ าศัย หรือประกอบการ
คาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
คาเสียสิทธิการเชาจากการที่สัญญาเชาตองระงับกอนกําหนด
คาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่เชาซึง่ ใช
เปนที่อยูอ าศัย หรือประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบ
ดวยกฎหมาย
คาตนไมยนื ตน

เจาของตนไมยืนตน

ผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือ
สิ่งอื่นซึ่งคลายกัน

คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการเก็บผลิตผลของตนไม
ยืนตนปลูกเปนอาชีพ

คาเสียหายจากการเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
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สวนที่ 3
จํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย
ที่มีสิทธิไดรับ

-9-

3.1 คาทดแทนที่ดิน

- 10 -

3.1.1 การกําหนดคาทดแทนทีด่ นิ สวนทีถ่ กู เวนคืน
การกําหนดคาทดแทนที่ดินตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึง

1. ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด โดยพิจารณาจาก
(1) ราคาซื้อขายที่จดทะเบียนไวที่สํานักงานที่ดินกอนพระราชกฤษฎีกาใชบังคับของที่ดินที่ถูกเวนคืน
2
หรือที่ดินในบริเวณใกลเคียง
1

(2) ราคาขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการจัดสรรใกลเคียง แลวคํานวณยอนกลับเพื่อใหทราบ
ราคาที่ดินเดิม
แนวทางการวิเคราะหราคาซื้อขายของกรมธนารักษ
ก. หากมีราคาซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจะตองสํารวจใหทราบพื้นที่ใชสอยที่แทจริงจาก
สนาม แลวจึงทําการวิเคราะหหักราคาสิ่งปลูกสรางใหเหลือราคาที่ดินตอตารางวา และ
ข. หากเปนราคาซื้อขายในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะตองมีการ ลงทุนซื้อที่ดิน ถม
ดิน แบงแยกแปลงที่ดิน จัดทําสาธารณูปโภค จางผูรับเหมากอสรางอาคาร เจาของโครงการจะตั้งราคาขายโดย
นําตนทุนการพัฒนาที่ดินบวกกับตนทุนคากอสรางคูณดวยอัตราคาดําเนินการ กําไร ภาษี และดอกเบี้ยเงินกู
ธนาคาร ซึ่งเรียกวามูลคาเพิ่มจากการพัฒนาแล วขายอสังหาริมทรัพย ซึ่งอัตรามูลคาเพิ่มจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานในตลาด แตอยูระหวาง 5- 50 % ดังนั้น ในการคํานวณหาราคาที่ดินจะตองหัก
มูลคาเพิ่มดังกลาวออกกอน
(3) ราคาที่เสนอขายหรือประกาศขายที่ดินบริเวณที่เวนคืนหรือใกลเคียพระราชกฤษฎี
งกอน
กาใชบังคับ3
(4) เมื่อทราบราคาซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง ก็สามารถใชเปรียบเทียบปรับแกราคาที่ดินที่มีทําเลที่ตั้ง
คลายคลึงกันแตใชประโยชนตางกันได เชน เมื่อทราบราคาที่ดินพาณิชยกรรมก็สามารถประเมิทีน่ดราคา
ินที่เปนที่อยู
2

๒

ราคาซื้อขายหลังจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืนใชบังคับเปนขอมูลสวนหนึ่งซึ่งผูมีหนาที่กําหนดคาทดแทนอาจใชดุลพินิจที่จะ
นํามาประกอบการพิจารณากําหนดคาทดแทนได แตราคาซื้อขายดังกลาวจะตองไมสูงเกินปกติอันเปนผลมาจากการเวนคืน
ซึ่งกรณีนี้เคยมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 486/2551 และ อ.75/2554 วินิจฉัยวาการซื้อขาย
ที่ดินเพื่อประโยชนของทางราชการ และซื้อขายหลังจากพระราชกฤษฎีกาเวนคืนใชบังคับเพียง 15 วัน สามารถนํามาใช
เปรียบเทียบเพื่อกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีได

3

เพื่อใหขอมูลราคาเสนอขายมีที่มาที่ชัดเจนและเชื่อถือได ในการจัดเก็บขอมูลจะตองระบุวันที่สํารวจ สภาพ และทําเลที่ตั้ง

ของที่ดินแปลงที่เสนอขาย ตลอดจนราคาที่เสนอขายและราคาที่ตอรองสําหรับที่ดินแตละแปลงดวย

- 11 อาศัยและที่วางได โดยอาศัยอัตราสวนระหวางที่พาณิชยกรรม :ที่อยูอาศัย : ที่วาง = 1 : 0.8571 : 0.7143
ทํานองเดียวกัน เมื่อมีขอมูลราคาซื้อขายที่ดินประเภทที่วางก็สามารถประเมินราคาที่พาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยได
โดยอาศัยอัตราสวน ที่วาง: ที่อยูอาศัย : ที่พาณิชยกรรม = 1 : 1.20 : 1.40 ( ที่มา : มาตรฐานการประเมินราคา
ที่ดินคราวละมากแปลง โดยสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารัก) ษ
หากในพื้นที่ใดมีอัตราสวนของราคาซื้อขายที่ดินแตละประเภทที่แตกตางไปจากอัตราขางตน ก็ใหเปนไป
ตามอัตราสวนที่แทจริงในพื้นทีนั่ ้น

๒. ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๑) ใหใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่
ใชอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ หรือในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนมีมติกําหนดราคามา
ประกอบการพิจารณา
(2) กรณีทองที่นั้นมีการประเมินราคาที่ดินเปนรายแปลง หากที่ดินแปลงใดไมมีราคาประเมินตาม (1)
เนื่องจากตกสํารวจ หรือดวยเหตุผลอื่น ใหใชราคาประเมินของที่ดินแปลงใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ตั้ง ขนาด
และสภาพการทําประโยชนคลายคลึงกันมากที่สุดในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
(3) กรณีที่ราคาประเมินทุนทรัพยฯยังไมสอดคลองกับราคาที่แทจริง ใหปรับราคาใหเหมาะสมและเปน
ธรรม เชนที่ดินที่อยูติดทางหลวงในระยะ20 เมตร กับที่ดินสวนที่พนระยะ 20 เมตรออกไป มีราคาแตกตางกันมาก

3. สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย
(1) ที่ดินที่ถูกเวนคืนตองใชสภาพทําเลและที่ตั้งในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ เชน กอนพระราช
กฤษฎีกาใชบังคับสภาพเปนที่ดินแปลงเดียว แตหลังพระราชกฤษฎีกาใชบังคับแลวไดที่ดินแปลงหลังมาเพิ่มอีก1
แปลง จะตองกําหนดราคาแยกเปนคนละแปลง
(2) ที่ดินหลายแปลงเปนเจาของเดียวกันและอยูติดตอกันเปนผืนเดียวกันใหถือเสมือนเปนที่ดินแปลง
4

เดียวกัน
3

(3) ที่ดินที่มีที่ตั้งและลักษณะของที่ดินเหมือนกัน หรือใกลเคียงกัน สมควรพิจารณา กําหนดคา
ทดแทนใหในราคาเทากันหรือใกลเคียงกัน
(4) เปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของทีดิ่ นที่ใชอางอิงกับที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอราคาที่ดิน เชน ความกวางของถนน หรือ ซอย ลักษณะผิวจราจร ระยะทางจากถนนสายหลัก การใช
ประโยชนที่ดิน การถมดิน หรือขอมูลอื่น ๆ เพื่อปรับราคาใหเปนธรรม

๔

มีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ .264/2549
อ
วินิจฉัยวาที่ดินของสามีภรรยาอยูชิดติดเปนผืนเดียวกัน
สามารถใชสิทธิหรือประโยชนในที่ดินรวมกันได การพิจารณาราคาคาทดแทน จึงตองพิจารณาภาพรวมของที่ดินที่ติดกันทั้งผืน

- 12 (5) ที่ดินที่ใชเปนทางสวนบุคคลหรือที่มีภาระจํายอมหรือ มีสภาพเปนบอ ควรกําหนดราคานอยกวา
ที่ดินขางเคียง
(6) ที่ดินแปลงที่ไมติดทางเขาออก แตติดตอกับแปลงที่ติดทางเขาออกซึ่งเปนเจาของเดียวกันใหถือ
วาเปนที่ดินที่มีทางเขาออก
ที่ ดินที่ตามเอกสารสิทธิระบุวาไมติดทางหรือไมมีทางเขาออก แตตามขอเท็จจริงที่ดินมี
ทางเขาออกสูทางสาธารณประโยชนได ใหถือวาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมีทางเขาออก
(7) ที่ดินติดทางที่ไดรับคาทดแทนในหลายอัตรา คาทดแทนที่ดินในหนวยสุดทายควรมีอัตราที่สูงกวา
ที่ดินไมมีทางเขาออกหรือที่ดินตาบอด

4. การไดมา ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และประโยชนที่รัฐ และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอย
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
(1) ในกรณีที่เจาของไดที่ดินมาโดยมิไดใชอยูอาศัยหรือใชประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพ หรื
อทํา
ประโยชนในที่ดินนั้นอยางแทจริง ถาหากมีการเวนคืนที่ดินนั้นภายใน 5 ปนับแตวันที่เจาของไดที่ดินนั้นมาจะ
5

กําหนดเงินคาทดแทนใหต่ําลงก็ได แตตองไมนอยกวาราคาที่ดินในขณะที่เจาของไดที่ดินนั้นมา
(2) หามมิใหคิดเงินคาทดแทนสําหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพยสินดังตอไปนี้คือ
(ก) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การทําใหที่ดิน
เจริญขึ้น หรือการเชาที่ไดทําขึ้นภายหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ เวน
แตการทํานา ทําไร หรือทําสวนตามที่จัดทําอยูตามปกติ
(ข) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การทําใหที่ดิน
เจริญขึ้น หรือการเชา ที่ปรากฏวาไดทําขึ้นกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา โดยอุบายฉอฉลเพื่อประสงคที่จะ
6
ไดรับเงินคาทดแทน
4

5

๕
๖

มาตรา 22 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา 24 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐

- ๑3 ขอสังเกตเพิ่มเติม
การวิเคราะหราคาซื้อขายใหนําขอมูลราคาตลาดที่สํารวจไดมาวิเคราะห โดยคํานึงถึง สภาพทําเลที่ตั้ง
ขนาดที่ดิน รูปแปลงที่ดิน หนากวางที่ดิน รูปรางที่ดิน การถมดิน สภาพการใชประโยชน สาธารณูปโภคขอ
กฎหมายที่มีผลกระทบตอการใชที่ดิน เงื่อนไขการขายที่ดินและอื่นๆ เชน ขนาดเนื้ออาคาร
ที่
คุณภาพและชนิด
ของวัสดุ รูปแบบอาคาร อายุอาคาร รวมทั้งสภาพอาคาร และเนื่องจากที่ดินแตละแปลง
ลักษณะทําเลที่ตั้งอาจ
แตกตางกันออกไป จึงควรแยกกลุมประเมินราคาตามลักษณะสภาพทําเล
อนึ่ง ควรหลีกเลี่ยงการนําราคาซื้อขายที่สูงกวาปกติ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อประกอบ ธุรกิจเฉพาะ
เชนการซื้อที่ดินเพื่อตั้งธนาคารหรือเพื่อสรางโรงไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา
รวมตลอดจนการซื้อ
ที่ดินในราคาสูงเพื่อหวังประโยชนจากที่ดินที่เหลืออยูหรือการซื้อที่ดินเพื่อเปนทางเขา –ออกสูทางสาธารณะ หรือ
เพื่อประโยชนในการรับเงินคาทดแทนที่สูงกวาปกติมาประกอบการพิจารณา
การกําหนดคาทดแทนที่ดินแตละแปลงควรกําหนดเปนอัตราเดียวทั้งแปลง หากหลักการคาทดแทนมี
มากกวาหนึ่งอัตรา ใหคํานวณราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนเปนราคาเฉลี่ยทั้งแปลง เวนแตที่ดินแปลงใหญซึ่งถูกเวนคืน
บางสวน และผลการรังวัดที่ดินยังไมเปนที่ยุติวาถูกเวนคืนเทาใด ใหกําหนดไปตามโซนราคาแตละโซน
ในการชดเชยความเสียหายใหแกผูถูกเวนคืน ใหใชแนวทางการเพิ่มคาทดแทนใหกับที่ดินสวนที่ถูก
เวนคืน ควบ คูกับแนวทางการกําหนดคาทดแทนใหกับที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง เพื่อให
เกิดความเปนธรรมในแตละกรณี
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3.1.2 การกําหนดคาทดแทนทีด่ นิ สวนทีเ่ หลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง
ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแตเพียงสวนหนึ่งและที่ดินสวนที่เหลือนั้นราคาลดลง
ใหกําหนดเงินคา
ทดแทนใหสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย

7

6

ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง ไดแก ที่ดินสวนที่เหลือมีสภาพดอยลงหรือ
ใชประโยชนไดจํากัดลง เชน
1) ที่ดินถูกเวนคืนเพื่อกอสรางทางดวนหรือทางหลวงพิเศษที่หามเชื่อมทาง
2) ที่ดินสวนที่เหลืออยูบริเวณที่รูปแบบการกอสรางเปนทางยกระดับ
3) ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนแยกออกเปน 2 สวน/ฝง และเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแลว ที่ดินสวนที่เหลือดังกลาวไมไดรับประโยชนจากการเวนคืน
4) ภายหลังการเวนคืนรูปรางของที่ดินเปลี่ยนแปลงจากสี่เหลี่ยมเปนสามเหลี่ยม
หรือสี่เหลี่ยมคางหมู
5) ที่ดินสวนที่เหลือมีรูปรางแคบหรือมีความลึกลดลงจนใชประโยชนไดจํากัดลง
6) ที่ดินสวนที่เหลือมีเนื้อที่ลดลงอยางมากจนใชประโยชนไดจํากัดลง
7) ที่ดินเปลี่ยนสภาพจากที่ดินติดถนนสายหลักเปนติดถนนสายรอง หรือ ถนนซอย
หรือเปนที่ดินไมมีทางเขา-ออก หรือ การเขา-ออกสูที่ดินไมสะดวกดังเดิม
8) ที่ดินสวนที่เหลืออยูบริเวณระยะมองเห็น (Sight Distance)
9) ที่ดินสวนที่เหลืออยูบริเวณคอสะพานหรือทางขึ้น/ลงสะพาน
การกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงดังกลาวใหคํานึงถึงกฎหมาย วาดวย
การผังเมือง กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบตอราคาอสังหาริมทรัพย ที่มีอยู
ในวันที่ไดกําหนดราคาเบื้องตน และหากที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนอยูติดตอกับที่ดินแปลงอื่น
ของ
เจาของเดียวกันใหนําขอเท็จจริงดังกลาวมาพิจารณาประกอบการกําหนดคาทดแทนใหกับที่ดิน
สวนที่
เหลือมีราคาลดลงดวย
7

มาตรา 21 วรรคสาม พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530

- 15 แนวทางการกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง
ในการคํานวณหรือกําหนดคาทดแทนใหกับที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลงนั้นอาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1. การคํานวณหาราคาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน คือ การหาผลตางของราคาที่ดินกอนที่จะ
ไดรับผลกระทบจากการเวนคืนหรือจากการงาน หรือ กิจการที่ทําไปในการเวนคืน กับราคาหลังจากที่ไดรับ
8
ผลกระทบดังกลาวแลว
2. กําหนดคาทดแทนใหกับที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของราคา
คาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยจะกําหนดใหมากนอยตามความเสียหายของที่ดินสวนที่เหลือ
7

ตารางที่ 1 แสดงราคาที่ดินที่เหลือซึ่งราคาลดลงคิดเปนอัตรารอยละของราคากอนการเวนคืน
ความลึกของที่ดิน
ความลึกของที่ดิน
มูลคาลดลงรอยละ
(เมตร)
(เมตร)
พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัย
20
40
0
19
38
2
18
36
4
17
34
5
16
32
8
15
30
10
14
28
13
13
26
16
12
24
20
11
22
25
10
20
30
9
18
34
8
16
40
7
14
46
6
12
53
5
10
60
ต่ํากวา 4
ต่ํากวา 8
80
8

วิธีการนี้สอดคลองกับ พ.ร.ฎ. กําหนดหลักเกณฑฯ และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุทีด่ อ.430/2551 โดยในการหาผลตาง
ดังกลาวอาจใชวิธีการเปรียบเทียบราคาประเมินฯ ของที่ดินในสภาพกอนการเวนคืนและราคาประเมินฯ ตามสภาพของที่ดิน
สวนที่เหลือจากการเวนคืน ซึ่งวิธีนี้นาจะเหมาะสําหรับกรณีที่ที่ดินเปลี่ยนสภาพจากที่ดินติดถนน หรือ ซอย เปนที่ดินไมมงเข
ีทา าออก หรือการเขาออกไมสะดวกดังเดิ)ม

- 16 3. กําหนดราคาที่ดินสวนที่เหลือโดยพิจารณาจากความลึกของที่ดินที่ลดลงและกําหนดคา
9
ทดแทนที่ดินสวนที่เหลือลดลงคิดเปนอัตรารอยละของราคากอนการเวนคืน
4. กรณีที่ภายหลังการเวนคืนรูปรางของที่ดินเปลี่ยนแปลงจากสี่เหลี่ยมผืนผาเปนสามเหลี่ยม
10
หรือ สีเ่ หลื่ยมคางหมูใหกําหนดคาทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลือ ดังนี้
4.1 กรณีที่ความกวางดานหนามากกวาความกวางดานหลัง ใหกําหนดมูลคาลดลงไมเกิน
รอยละ 25 วิธีการคํานวณดูในตารางที่ 2
8

9

ตารางที่ 2 แสดงอัตรารอยละของมูลคาที่ดินที่ลดลงเมื่อความกวางดานหลังลดลงจนเปนรูปสามเหลี่ยม
(รูปสี่เหลี่ยมคางหมูประเภท A)
อัตราสวนความกวางดานหลัง/ความกวางดานหนา
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

9

เปนไปตามคูมือประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541

10

เปนไปตามคูมือประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541

ที่ดินสวนที่เหลือลดลงรอยละ
0 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
2.5 รูปสี่เหลี่ยมคาง
หมู
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0 รูปสามเหลี่ยม

- 17 4.2 กรณีที่มีความกวางดานหนานอยกวาความกวางดานหลังใหกําหนดมูลคาลดลงไมเกิน
รอยละ 75 วิธีการคํานวณดูในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงอัตรารอยละของมูลคาที่ดินที่ลดลงเมื่อความกวางดานหนาลดลงเปนรูปสามเหลี่ยม
(รูปสี่เหลี่ยมตางหมูประเภท B)
อัตราสวนความกวางดานหนา/ความกวางดานหลัง
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

ที่ดินสวนที่เหลือลดลงรอยละ
0 รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
7.5 รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
15.0
22.5
30.0
37.5
45.0
52.5
60.0
67.5
75.0 รูปสามเหลี่ยม
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3.1.3 การกําหนดคาทดแทนทีด่ นิ สวนทีเ่ หลือจากการเวนคืน กรณีมกี าร
รองขอใหเวนคืนหรือจัดซื้อ
ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแปลงใดแตเพียงบางสวน ถาเนื้อที่ดินสวนที่เหลืออยูนั้นนอยกวา
ยี่สิบหาตารางวา หรือดานหนึ่งดานใดนอยกวาหาวา และที่ดินสวนที่เหลืออยูนั้นมิไดติดตอเปนผืนเดียวกันกับ
11
ที่ดินแปลงอื่นของเจาของเดียวกัน หากเจาของรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือดวย
หรือจัดซื้อ ดังนี้

การกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน กรณีมีการรองขอใหเวนคืน

(1) ใหกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่จัดซื้อตามราคาเบื้องตนของที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
(2) กรณีที่มีการกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลง หากตอมามีการจัดซื้อหรือ
เวนคืนที่ดินดังกลาว ใหหักคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงออกจากคาทดแทนเบื้องตนดวย
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือตามราคาเบื้องตน เจาของที่ดินยอมมีสิทธิตางๆ
ตามพ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 เชน สิทธิในการอุทธรณตามมาตรา 25
2. ในกรณีที่มีการวินิจฉัยอุทธรณหรือกรณีที่มีคําพิพากษาศาลปกครองสูง สุดใหเพิ่มคาทดแทน
ที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนแลว เพื่อความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน หนวยงานเวนคืนอาจจายคาทดแทนที่ดินสวนที่
เหลือตามราคาอุทธรณ หรือราคาตามคําพิพากษาดังกลาวได

11

มาตรา ๒๐ พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530
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3.๒ คาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอืน่
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3.2.1 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนไมได
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนไมได ใหกําหนด
โดยวิธีสํารวจและประมาณราคาจากขอเท็จจริงของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีอยู ประกอบดวย
1) คาขนยายทรัพยสิน
คาขนยายทรัพยสิน หมายถึงคาใชจายในการขนยายทรัพยสินในโรงเรือนหรือ สิ่งปลูก สราง
ที่รื้อถอน ซึ่งรวมถึงคาพาหนะและการขนขึ้นลงจากพาหนะดวย
วิธีกําหนด ใชวิธีสืบราคาตามขอเท็จจริงของแตละพื้นที่
2) คาใชจายในการรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
เวนคืน

(๑) คาใชจายในการรื้อถอน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นออกจากที่ดินที่ถูก

วิธีกําหนด สิ่งปลูกสรางทั่วไปคิดในอัตรารอยละ 15 - 20 ของคาแรงกอสราง ทั้งนี้
ใหผูประมาณราคาใชดุลยพินิจใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน แตไมต่ํากวา
อัตราคาจางขั้นต่ําในพื้นที่ที่มีการเวนคืนของแรงงาน 2 คน ในการทํางาน 1 วัน
สิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะพิเศษ เชน อาคารทรงไทย อาคารสูง
ฯลฯ ที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงวาตองใชคาใชจายในการรื้อถอนสูงกวาอัตราที่กําหนดให เจาหนาที่พิจารณาตามความเหมาะสม
พรอมเหตุผลและหลักฐานประกอบเปนราย ๆ ไป
(2) คาขออนุญาตรื้อถอนและคาปองกันอุบัติภัย หมายถึง คาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตรื้อถอนที่ตองชําระแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต เชน กรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน รวมถึงคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน
3) คาขนยายวัสดุ
คาขนยายวัสดุ หมายถึง คาใชจายในการขนยายวัสดุที่รื้อถอน ทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงคา
พาหนะและการขนขึ้นลงจากพาหนะดวย
วิธีกําหนด ใชวิธีสืบราคาตามขอเท็จจริงของแตละพื้นที่
4) คาวัสดุกอสราง

คาวัสดุกอสราง หมายถึง คาวัสดุที่เสียหายจากการรือ้ ถอนทีใ่ ชกอสรางโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางที่ถูกรื้อถอน
วิธีกําหนด ใหใชราคาของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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โดยเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
เพื่อใหฐานราคาวัสดุกอสรางใกลเคียงกับความเปนจริงและเปนปจจุบัน ใหปรับราคา
ตามคาดัชนีรวมราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ณ วันที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดราคาคาทดแทน
กรณีที่สามารถนําวัสดุกอสรางบางสวนไปใชปลูกสรางได ใหกําหนดคาทดแทนวัสดุที่
เสียหายจากการรื้อถอนตามตารางในภาคผนวก
ทั้งนี้ ไมตองหักคาเสื่อมของวัสดุ เวนแตอาคารถูกปลอยทิ้งรางจนมีสภาพทรุดโทรมใหหัก
คาเสื่อมราคาวัสดุกอสรางตามอัตราที่กําหนดไวตามตารางในภาคผนวก
5 ) คาแรงงานกอสราง
คาแรงงานกอสราง หมายถึง คาแรงงานในการกอสรางสิ่งปลูกสรางใหมในลักษณะ
ที่ใกลเคียงกับรูปแบบเดิม
วิธีกําหนด ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกําหนดใหใชตามบัญชีคาแรงงาน
ที่ใชประกอบการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ ที่ ประกาศใชในป ลาสุด สําหรับจังหวัดอื่นใหใชตามบัญชีคาแรงงานของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ในกรณีอัตราคาจางขั้นต่ําของกระทรวงแรงงานฯ เปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่ใชเปนฐาน
ในการกําหนดบัญชีคาแรงงานปลาสุด ใหปรับคาแรงงานตามสัดสวนอัตราคาจางขั้นต่ําที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
*** กรณีไมปรากฏคาแรงงานในบัญชีดังกลาว ใหสืบราคาตามขอเท็จจริงของแตละพื้นที่
6) คา Factor F (คาอํานวยการ ดอกเบี้ย กําไร และภาษี)
ใหใชตามหลักเกณฑการ คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารราชการที่คณะรัฐมนตรีมี
มติประกาศใช ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดราคาคาทดแทน และกําหนดคา Factor F
ของคางานไมเกิน 50,000 บาท โดยนําสวนตางของคาอํานวยการ และกําไร ของคางานไมเกิน 50,000 บาท
กับคางานไมเกิน 1 ลานบาทของตารางคา Factor F เดิม ซึ่งสวนตางคาอํานวยการ = 3.50 (10.00 – 6.50 )
และสวนตางคากําไร = 7.50 ( 18.50 – 11.00 ) มารวมกับคาอํานวยการ และ กําไร ของตารางคาFactor F
ที่ประกาศใช ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดราคาคาทดแ ทน แลวคํานวณหาคา Factor F
ตามหลักเกณฑ จะไดคา Factor F เทากับ 1.3903 หากคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดคา Factor F ใหมแตกตาง
จากอัตราเดิมก็ใหแกไขคา Factor F ของคางานไมเกิน 50,000 บาท ตามแนวทางนี้ดวย กรณีคางานตนทุน
อยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนดใหเทียบหาอัตราสวนเพื่อหาคา Factor F ตามสูตร ดังนี้
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เมื่อคางานตนทุน
คางานตนทุนตัวต่ํากวา A
คางานตนตัวสูงกวา A
คา Factor F ของคางานตนทุน B
คา Factor F ของคางานตนทุน C

= D - {(D - E)x(A - B)/(C - B)}
= A บาท
= B บาท
= C บาท
= D
= E

7) คาออกแบบและควบคุมงาน
คาออกแบบและควบคุมงาน หมายถึง คาจางในการออกแบบ เขียนแบบแปลน
คาวิศวกรคํานวณโครงสรางอาคารและคาควบคุมงาน
วิธีการกําหนด
วงเงินคากอสราง
อัตราคาออกแบบและคาควบคุมงาน
0 - 10 ลานบาท
รอยละ 4 ของวงเงินคากอสราง

( คาออกแบบรอยละ 2 และ คาควบคุมงานรอยละ 2 )

สวนที่เกิน 10 ลานบาท

สวนที่เกิน 10 ลานบาท กําหนดใหรอยละ 3.50
ของวงเงินคากอสราง

( คาออกแบบรอยละ 1.75 และคาควบคุมงานรอยละ 1.75 )

**ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และตามที่มีการประกาศแกไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ 1.กรณีที่ปลูกสรางในลักษณะต่ํากวามาตรฐานอาจกําหนดคาควบคุมงานใหเพียงอยางเดียว
2.กรณีที่ปลูกสรางอยางงายไมใหคาออกแบบและควบคุมงาน
8) คาขออนุญาตปลูกสรางและคาปองกันอุบัติภัย
คาขออนุญาตปลูกสรางและคาปองกันอุบัติภัย หมายถึง คาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตปลูกสรางที่ตองชําระแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต เชนกรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ รวมถึงคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน
วิธีกําหนด คาคําขอและคาธรรมเนียมอนุญาตปลูกสราง กําหนดตามอัตราที่สวนราชการ
เรียกเก็บ สําหรับคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน ใหใชวิธีสืบราคาเหมาจาย
9) คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายในการรื้อยายและติดตั้งเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา ประปา
โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน ฯลฯ ใหกําหนดตามอัตราตามที่จายจริงที่หนวยงาน
นั้นเรียกเก็บ หรืออัตราตามขอเท็จจริง
หมายเหตุ ในกรณี ท่ี หนวยงาน เวนคืนใชวิธีการจัดซื้อโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ที่ถูก
เวนคืนและดําเนินการ รือ้ ถอนเอง ใหกําหนดคาวัสดุกอสราง 100 % และไมตองกําหน ดคาใชจายในการ
รือ้ ถอนและขนยายวัสดุ รวมทัง้ คาขออนุญาตรื้อถอนและคาปองกันอุบัติภัย
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3.2.2 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได ให
กําหนดโดยวิธีสํารวจและประมาณราคาจากขอเท็จจริงของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีอยู
ประกอบดวย
๑) คารื้อถอน
(1) คารื้อถอน หมายถึง คาใชจายในการรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นออก
จากที่ดินที่ถูกเวนคืน
วิธีกําหนด สิ่งปลูกสรางทั่วไปคิดในอัตรารอยละ 15 - 20 ของคาแรงกอสราง ทั้งนี้
ใหผูประมาณราคาใชดุลยพินิจใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน แตไมต่ํากวา
อัตราคาจางขั้นต่ําในพื้นที่ที่มีการเวนคืนของแรงงาน 2 คน ในการทํางาน 1 วัน
สิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะพิเศษ เชน อาคารทรงไทย อาคารสูง ฯลฯ ที่ปรากฏ
ขอเท็จจริงวาตองใชคาใชจายในการรื้อถอนสูงกวาอัตราที่กําหนดให เจาหนาที่พิจารณาตามความเหมาะสม
พรอมเหตุผลและหลักฐานประกอบเปนราย ๆ ไป
(2) คาขออนุญาตรื้อถอนและคาปองกันอุบัติภัย หมายถึง คาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตรื้อถอนที่ตองชําระแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต เชน กรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน รวมถึงคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน
วิธีกําหนด คาคําขอและคาธรรมเนียมอนุญาตรื้อถอนใหกําหนดตามอัตราที่
สวนราชการเรียกเก็บ สําหรับคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน ใหใชวิธีสืบราคาเหมาจา0ย
2) คาขนยาย
คาขนยาย หมายถึง คาใชจายในการขนยายวัสดุและทรัพยสินในโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางที่รื้อถอน ซึ่งรวมถึงคาพาหนะและการขนขึ้ นลงจากพาหนะดวย
วิธีกําหนด ใชวิธีสืบราคาตามขอเท็จจริงของแตละพื้นที่
3) คาปลูกสรางใหม ประกอบดวย
(1) คาแรงงานกอสราง
คาแรงงานกอสราง หมายถึง คาแรงงานในการกอสรางสิ่งปลูกสรางใหมในลักษณะที่
ใกลเคียงกับรูปแบบเดิม
วิธีกําหนด ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกําหนดใหใชตามบัญชี
คาแรงงานที่ใชประกอบการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ ที่ประกาศใชในปลาสุด สําหรับจังหวัดอื่นใหใชตามบัญชีคาแรงงานของ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ในกรณีอัตราคาจางขั้นต่ําของกระทรวงแรงงานฯ เปลี่ยนแปลงไปจากอัตราที่ใชเปน
ฐานในการกําหนดบัญชีคาแรงงานปลาสุด ใหปรับคาแรงงานตามสัดสวนอัตราคาจางขั้นต่ําที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
*** กรณีไมปรากฏคาแรงงานในบัญชีดังกลาว ใหสืบราคาตามขอเท็จจริงของแตละพื้นที่
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ใหใชตามหลักเกณฑการ คํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารราชการที่คณะรัฐมนตรีมี
มติประกาศใช ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดราคาคาทดแทน และกําหนดคา Factor F
ของคางานไมเกิน 50,000 บาท โดยนําสวนตางของคาอํานวยการ และกําไร ของคางานไมเกิน 50,000 บาท
กับคางานไมเกิน 1 ลานบาทของตารางคา Factor F เดิม ซึ่งสวนตางคาอํานวยการ = 3.50 (10.00 – 6.50 )
และสวนตางคากําไร = 7.50 ( 18.50 – 11.00 ) มารวมกับคาอํานวยการ และ กําไร ของตารางคาFactor F
ที่ประกาศใช ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดราคาคาทดแทน แลวคํานวณหาคา Factor F
ตามหลักเกณฑ จะไดคา Factor F เทากับ 1.3903 หากคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดคา Factor F ใหมแตกตาง
จากอัตราเดิมก็ใหแกไขคา Factor F ของคางานไมเกิน 50,000 บาท ตามแนวทางนี้ดวย กรณีคางานตนทุน
อยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนดใหเทียบหาอัตราสวนเพื่อหาคา Factor F ตามสูตร ดังนี้
คา Factor F ของคางานตนทุน A = D - {(D - E)x(A - B)/(C - B)}
เมื่อคางานตนทุน
= A บาท
คางานตนทุนตัวต่ํากวา A
= B บาท
คางานตนตัวสูงกวา A
= C บาท
คา Factor F ของคางานตนทุน B = D
คา Factor F ของคางานตนทุน C = E
(3) คาออกแบบและควบคุมงาน
คาออกแบบและควบคุมงาน หมายถึง คาจางในการออกแบบ เขียนแบบแปลน
คาวิศวกรคํานวณโครงสรางอาคารและคาควบคุมงาน
วิธีการกําหนด
วงเงินคากอสราง

อัตราคาออกแบบและคาควบคุมงาน

0 - 10 ลานบาท

รอยละ 4 ของวงเงินคากอสราง

สวนที่เกิน 10 ลานบาท

( คาออกแบบรอยละ 2 และ คาควบคุมงานรอยละ 2 )

สวนที่เกิน 10 ลานบาท กําหนดใหรอยละ 3.50
ของวงเงินคากอสราง

( คาออกแบบรอยละ 1.75 และคาควบคุมงานรอยละ
1.75 )

**ที่มา : ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และตามที่มีการประกาศแกไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ 1. กรณีที่ปลูกสรางในลักษณะต่ํากวามาตรฐานอาจกําหนดคาควบคุมงานใหเพียงอยางเดียว
2. กรณีที่ปลูกสรางอยางงายไมใหคาออกแบบและควบคุมงาน

- 25 (4) คาขออนุญาตปลูกสรางและคาปองกันอุบัติภัย
คาขออนุญาตปลูกสรางและคาปองกันอุบัติภัย หมายถึง คาธรรมเนียมในการขอ
อนุญาตปลูกสรางที่ตองชําระแกหนวยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาต เชนกรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ รวมถึงคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน
วิธีกําหนด คาคําขอและคาธรรมเนียมอนุญาตปลูกสราง กําหนดตามอัตราที่สวนราชการ
เรียกเก็บ สําหรับคาใชจายในการปองกันมิใหวัสดุฝุนละอองตกหลน ใหใชวิธีสืบราคาเหมาจาย
(5) คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาใชจายในการรื้อยายและติดตั้ง เกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา
ประปา โทรศัพท เครื่องปรับอากาศ อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน ฯลฯ ใหกําหนดตามอัตราตามที่จายจริงที่
หนวยงานนั้นเรียกเก็บ หรืออัตราตามขอเท็จจริง
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ตัวอยางการคํานวณ
ลักษณะอาคารที่ถกู เวนคืน บานครึ่งตึกครึ่งไม 2 ชั้น ซึ่งเจาหนาที่ไดเขาสํารวจรายละเอียด
แลว อาคารดังกลาวปลูกสรางเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2520 เขาสํารวจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ( คาดัชนี = 120.10 ) นําขอมูลมาคํานวณตามหลักเกณฑ
โดยนําราคาวัสดุกอสรางของเดือนมกราคม 2553 มาจัดทําบัญชีเพื่อใชประกอบการคํานวณคาทดแทน
ในโครงการนี้ ( คาดัชนี เดือน ม.ค.53 = 111.00 ) ปรากฏรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คาวัสดุกอสราง 1,476,161 บาท ( ปรับราคาตามคาดัชนี ณ วันที่คณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องตนกําหนดคาทดแทน = 1,364,312 x 120.10 /111.00 = 1,476,161 บาท )
2. คาแรงกอสราง 405,060 บาท
3. คาเสียหายของวัสดุ 1,104,162 บาท ( ปรับราคาวัสดุตามคาดัชนี ณ วันที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนด = 1,020,500 x 120.10 / 111.00 = 1,104,162 บาท )
4. คาขนยายวัสดุ 10 เที่ยวๆ ละ 3,500 เปนเงิน 35,000 บาท
5. คาธรรมเนียมขออนุญาตปลูกสรางและคาปองกันอุบัติภัย 2,000 บาท
6. คาธรรมเนียมขออนุญาตรื้อถอนและปองกันอุบัติภัย 2,000 บาท
7. คาธรรมเนียมติดตั้งมิเตอรไฟฟา 6,500 บาท , ประปา 3,000 บาท และ
โทรศัพท 3,000 บาท
8. คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่องๆ ละ 4,000 เปนเงิน 16,000 บาท
9. คา Factor F ของคางาน ( คาวัสดุ + คาแรงกอสราง ( A ) = 1,881,221 บาท )
- คางานตัวต่ํากวาคางานจริง ( B ) = 1,000,000 บาท
คา Factor F ( D ) = 1.2726
- คางานตัวสูงกวาคางานจริง ( C ) = 2,000,000 บาท
คา Factor F ( E ) = 1.2701
คา Factor F ของคางาน = D – [(D – E) x (A – B) / (C – B)]
= 1.2726 – [(1.2726– 1.2701) x (1,881,221 – 1,000,000) ]
(2,000,000 – 1,000,000)
= 1.27039694750
ปดเศษทศนิยม4 ตําแหนง= 1.2704

- ๒7 รายการประมาณราคาคาทดแทนสิง่ ปลูกสร
ที่ราื้องถอนไมไดตามหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของ
กระทรวงคมนาคม
โครงการ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข
สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน โฉนด / น.ส.3 ก / น.ส.3 เลขที่ ………..
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ชื่อเจาของสิ่งปลูกสราง
อาคารหมายเลข
1. ลักษณะสิ่งปลูกสราง บานครึ่งตึกครึ่งไมสองชั้น
ลักษณะการใชงานอาคาร พักอาศัย
1.1 ปลูกสราง
เมื่อวันที่
1
เดือน
มกราคม พ.ศ.
2520
1.2 สํารวจ
เมื่อวันที่
24
เดือน
มิถุนายน พ.ศ.
2554
1.3 ประมาณราคาคาทดแทน
เมื่อวันที่
30
เดือน
มิถุนายน พ.ศ.
2554
1.4 ปลูกสรางมาแลวประมาณ 34
ป
2. คาปลูกสรางใหมในราคาปจจุบัน
2.1 คาวัสดุกอสราง 1,364,312.00
ดัชนีราคาวัสดุ 120.10 /
111.00 เปนเงิน
1,476,161
2.2 คาแรงกอสราง
(วันที่เบื้องตนกําหนด) (วันที่ใชราคาวัสดุ)
เปนเงิน
405,060
2.3 คาวัสดุ + คาแรงกอสราง
เปนเงิน
1,881,221
2.4 คา Factor F
1.2704 ของขอ 2.3
เปนเงิน
508,682
2.5 คาธรรมเนียมอนุญาตปลูกสรางอาคารและคาปองกันอุบัติภัย
เปนเงิน
2,000
2.6 คาใชจายอื่นๆ ( ไฟฟา , ประปา , โทรศัพท , รวมคารื้อถอนและติดตั้งอื่น ๆ )
เปนเงิน
28,500
2.7 คาออกแบบและควบคุมงาน4.00 % ของขอ 2.3 + 2.4
เปนเงิน
95,596
คาปลูกสรางอาคารใหม
เปนเงิน
2,515,999

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.คาทดแทนสิ่งปลูกสราง
3.1 คาแรงรื้อถอน
20.00 % ของขอ 2.2
เปนเงิน
81,012.00 บาท
3.2 คาธรรมเนียมอนุญาตรื้อถอนอาคารและคาปองกันอุบัติภัย
เปนเงิน
2,000.00 บาท
3.3 คาเสียหายของวัสดุจากการรื้อถอน ( วัสดุใหมที่ตองจัดหา ) 1,020,500.00
เปนเงิน 1,104,162.00 บาท
3.4 คาแรงกอสราง
เปนเงิน 405,060.00 บาท
3.5 คา Factor F
1.2704 % ตามขอ 2.4
เปนเงิน
508,682.00 บาท
3.6 คาออกแบบและควบคุมงาน ( ตามขอ 2.7 )
เปนเงิน
95,596.00 บาท
3.7 คาธรรมเนียมอนุญาตปลูกสรางอาคารและคาปองกันอุบัติภัย ( ตามขอ 2.5 )
เปนเงิน
2,000.00 บาท
3.8 คาขนยายวัสดุที่ยังใชการได
10 เทีย่ ว ๆ ละ
3,500 บาท
เปนเงิน
35,000.00 บาท
3.9 คาใชจายอื่นๆ ( ไฟฟา , ประปา , โทรศัพท , รวมคารื้อถอนและติดตั้งอื่น ๆ )
เปนเงิน
28,500.00 บาท
3.10 หักคาเสือ่ มราคา
- % ของขอ 3.3
เปนเงิน
- บาท
รวมคาทดแทนทั้งสิ้น เปนเงิน 2,262,012.00 บาท
ลงชื่อ..................................................... ผูป ระมาณการ
ลงชื่อ..................................................... ผูต รวจประมาณการ
(
)
(
)
ตาราง Factor F ฐานราคาป 2548 = 100
หาคา Factor F ของคางาน =
1,881,221
ตนทุนตัวต่ํากวาคางาน (B)
1,000,000
คา Factor F ตัวต่ํา (D)
1.2726
ตนทุนตัวสูงกวาคางาน (C)
2,000,000
คา Factor F ตัวสูง (E)
1.2701
คา Factor F ของคางาน
1.27039647500000
ปดเศษทศนิยม 4 ตําแหนง
1.270400000000000
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ภาคผนวก
อัตราคาเสียหายของวัสดุกอสรางจากการรื้อถอนอาคาร
ลําดับที่
1.

2.

เสียหาย หมายเหตุ
%
หลังคา- กระเบื้องดินเผา, ซีเมนต, กระเบื้องหนาวัว, จาก, แฝก, ใบไมฯลฯ 100%
- กระเบื้องซีแพคโมเนีย
100%
- กระเบื้องแอสเบสตอส
100%
- สังกะสี
100%
ประเภทวัสดุ

ฝา - ฝา - วัสดุแผนสําเร็จรูป เชน กระเบื้องแผนเรียบ, แผนยิบซั่มบอรด
แผนอคูสติกบอรด, แผนซีโลเทกซ, แผนเอสเบสโททัทซ,
แผนไมอัด, ใยไมอดั แข็ง
- เคราอลูมิเนียม, เคราสําเร็จรูปอื่นๆ
- ไมเคราฝา, เคราฝา
- ไมฝา – ไมฝาเพดานรวมเครา
- ไมระแนงฝา – ฝาเพดาน
วัสดุบุผนัง
- วอลเปเปอร, เชิงผนังกระเบื้องยาง, กระเบื้องชนิดตางๆ ฯลฯ

100%
100%
80%
80%
100%

4.

โครงสราง ค.ส.ล. หรือสวนที่เปนผนังกออิฐฉาบปูน

100%

5.

พื้น - วัสดุแผนสําเร็จรูป เชน ไมปาเก, กระเบื้องยาง, โมเสด
หรือสวนที่เปนกระเบื้อง หรือดินเผา หรือสวนที่เทปูน
- วัสดุอื่นที่เททับบนผิวพื้น เชน หินขัด, หินลาง, ทรายลาง, หินออน
สุขภัณฑ - อางลางหนา, โถสวม, โถปสสาวะ
- อางอาบน้ํา, ราวผามาน กระจกเงา, อื่นๆ
- ทอประปา, ทอน้ําทิ้ง, ทอระบายอากาศ บอเกรอะ – บอซึม

100%
100%
100%
100%
100%

3.

6.

7.

วัสดุฝงดิน - เข็ม, วัสดุรองพื้น, ทอระบายน้ํา เหล็กเสริมคอนกรีต, ลวด
รางน้ําฝน – ทอน้ําฝน

100%

100%

- 29 ลําดับที่
8. งานทาสี
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

ประเภทวัสดุ

เสียหาย % หมายเหตุ
100%

วัสดุไมและเหล็ก - โครงหลังคาไม – เหล็ก
- เสา, คานไม – เหล็ก
- พื้นไมตีชน (รวมตง)
- พื้นไมเขาลิ้น (รวมตง)
- พื้นเหล็ก – ไมอดั
- บันได, ลูกกรงไม
- บันได, ลูกกรงเหล็ก
หินถม – ดินถม – ทรายถม – ลูกรัง – หินคลุก อื่นๆ

80%
50%
50%
80%
100%
60%
100%
100%

ประตู – หนาตาง, ผนังกระจก
- วงกบที่ติดตั้งกับโครงสรางคอนกรีตหรือผนังกออิฐ
- วงกบที่ติดตั้งกับโครงสรางไมหรือวัสดุแผนสําเร็จรูป
- บาน, อุปกรณ, มุง ลวด, เหล็กดัด ฯลฯ
- กระจกกรอบอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ
- กระจกกรอบไม พรอมอุปกรณ
ประตูเหล็กยืด – เหล็กมวน

100%
80%
100%
100%
100%
100%

ไฟฟา – แสงสวาง
- ดวงโคม, หลอดไฟฟา
- สายไฟ, สวิทซ, เตาเสียบ
รั้วไม – รั้วลวดหนาม
- เสา ค.ส.ล. , เสาไมเบญจพรรณ , ลวดหนาม
- เสาไมเนื้อแข็ง
- เคราและผนังไมหรือเหล็ก
รั้ว – ประตูอัลลอยด
- กําหนดใหเฉพาะคารื้อยายและติดตั้งใหม ( เหมาจาย )
โดยสืบราคาคาใชจายตามราคาในพื้นที่

100%
100%
100%
50%
100%
-

หมายเหตุ อัตราคาเสียหายของวัสดุที่ไมไดกําหนดไว หรือวัสดุอุปกรณใดที่เห็นวา เกิดความเสียหาย
ตามขอเท็จจริงแตกตางจากที่กําหนดไว ใหพิจารณากําหนดตามขอเท็จจริง

- 30 ตาราง Factor F งานกอสรางอาคาร
เงินลวงหนาจาย
เงินประกันผลงาน
คางาน ( ทุน )
ลานบาท
ไมเกิน 0.05
1
2
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300
350
400
500
เกินกวา 500

0 %
0 %

ดอกเบี้ยเงินกู
ภาษีมูลคาเพิ่ม

คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
คา
คา
อํานวยการ ดอกเบี้ย คากําไร รวมคาใชจาย
15.7660 1.1667 13.0000 29.9327
12.2660 1.1667 5.5000 18.9327
12.0383 1.1667 5.5000 18.7050
11.9400 1.1667 5.5000 18.6067
11.7523 1.1667 5.0000 17.9190
8.1313 1.1667 5.0000 14.2980
8.1223 1.1667 5.0000 14.2890
8.1006 1.1667 4.5000 13.7673
7.4491 1.1667 4.5000 13.1158
7.2250 1.1667 4.5000 12.8917
7.2202 1.1667 4.5000 12.8869
6.7961 1.1667 4.0000 11.9628
6.7758 1.1667 4.0000 11.9425
6.7758 1.1667 4.0000 11.9425
6.5412 1.1667 4.0000 11.7079
6.5412 1.1667 4.0000 11.7079
6.5330 1.1667 4.0000 11.6997
6.5224 1.1667 4.0000 11.6891
6.2711 1.1667 4.0000 11.4378
6.2679 1.1667 3.5000 10.9346
6.1909 1.1667 3.5000 10.8576
6.1658 1.1667 3.5000 10.8325
6.1658 1.1667 3.5000 10.8325
5.5503 1.1667 3.5000 10.2170

7 % ตอป
7 %
รวมในรูป

ภาษีมูลคาเพิ่ม

Factor F
1.2993
1.1893
1.1870
1.1861
1.1792
1.1430
1.1429
1.1377
1.1312
1.1289
1.1289
1.1196
1.1194
1.1194
1.1171
1.1171
1.1170
1.1169
1.1144
1.1093
1.1086
1.1083
1.1083
1.1022

( VAT )
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700
1.0700

Factor F
1.3903
1.2726
1.2701
1.2691
1.2617
1.2230
1.2229
1.2173
1.2103
1.2079
1.2079
1.1980
1.1978
1.1978
1.1953
1.1953
1.1952
1.1951
1.1924
1.1870
1.1862
1.1859
1.1859
1.1793

- 31 อัตราการคิดคาเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสราง
อายุ
(ป)
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตารางปรับสภาพสิ่งปลูกสรางคาปรับสภาพสิ่งปลูกสรางเปน % ของคาวัสดุกอสราง
ประเภทของสิ่งปลูกสราง
หมายเหตุ
ตึก ครึ่งตึกครึ่งไม ไม
0
0
0
1. ตึกที่มีอายุเกินกวา 30 ป ใหหักคาเสื่อมสภาพ 20 %
0
0
0 2. ครึ่งตึกครึ่งไมที่มีอายุเกินกวา 25 ป ใหหักคาเสื่อมสภาพ 20 %
0
0
0
3. ไมที่มีอายุเกินกวา 20 ป ใหหักคาเสื่อมสภาพ 20 %
0
0
1
0
1
2
1
1
3
1
2
4
2
2
5
2
3
6
3
4
7
4
5
8
5
6
10
6
7
11
7
8
12
7
9
13
8
10
14
9
11
16
10
12
17
11
13
19
11
14
20
12
16
20
13
17
20
14
18
20
15
19
20
15
20
20
16
20
20
17
20
20
18
20
20
19
20
20
20
20
20

- 32 หมายเหตุ ในขณะที่เจาหนาที่เขาสํารวจทรัพยสินที่ถูกเวนคืน หากเจาของแสดงเจตนาจะ
เลื่อนหรือเคลื่อนยายออกจากเขตทางไปทั้งหลัง ใหทําความตกลงระหวางเจาหนาที่เวนคืนกับเจาของสิ่งปลูก
สรางเปนราย ๆ ไป โดยใหกําหนดคาทดแทนคาใชจายในการเลื่อนหรือเคลื่อนยายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
และสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ และคาทดแทนที่กําหนด จะตองไมสูงกวาคาทดแทนที่จะ
กําหนดตามหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได

3.2.3 การกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรืองปลูกสรางอยางอื่นสวนที่
เหลืออยูซึ่งใชการไมได กรณีมีการรองขอใหเวนคืน
ในกรณีท่ีตองเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นแตเพียงบางสวน เจาของจะรองขอให
12
เจาหนาที่เวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการไมไดแลวดวยก็ได
11

ในกรณีที่เจาของรองขอใหเวนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นสวนที่เหลือ และเจาหนาที่ให
เวนคืน ใหกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกส รางอยางอื่น สวนที่เหลือดังกลาว ในหลักเกณฑเดียวกันกับที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นสวนที่ถูกเวนคืน ทั้งนี้
เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวมีสทิ ธิอุทธรณคาทดแทนเพิ่มไดตามมาตรา 25

12

มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530
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3.3 คาทดแทนที่ดินพรอมโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่
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3.3 การกําหนดคาทดแทนที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
ใหสามารถนําราคาซื้อขาย ที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น มากําหนดคาทดแทนให
ถูกเวนคืน ได ในกรณีที่เจาของมีหลักฐานการซื้อขายที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ถูกเวนคืน
มาแสดง เชน สัญญาซื้อขาย ฯลฯ

หมายเหตุ กรณีบริเวณที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือบริเวณใกลเคียง มี ราคาซื้อขายจริงของ โครงการ
จัดสรร (ราคาที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ) ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกันกับที่ถูกเวนคืน กอนหรือใน
วันทีค่ ณะกรรมก ารกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดคา ทดแทนใหแกเจาของทรัพยสิน โดยมีหลักฐานการซื้อขาย
เชน ใบเสร็จรับเงิน , หลักฐานการจดทะเบียนซื้อขาย ณ สํานักงานที่ดิน ฯลฯ ใหเจาหนาที่สามารถกําหนดคา
ทดแทนใหผูถูกเวนคืนตามราคาดังกลาวได
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3.4 คาทดแทนตนไมยืนตน
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3.4 การกําหนดคาทดแทนตนไมยืนตน
ใหกําหนดคาทดแทนตนไมยืนตนที่ขึ้นอยูในที่ดินในขณะทีถ่ กู เวนคืน ดังนี้
3.4.1 กรณีเปนตนไมยืนตนทั่วไป ใหกําหนดคาตนไมใหตามบัญชีที่สํานักงานเกษตร
จังหวัดกําหนด หากไมมีราคาดังกลาว ใหใชราคาตามบัญชีที่เคยกําหนดไวในโครงการเวนคืนที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงกันของหนวยงานอื่น
พระราชกฤษฎีกา

กรณีที่ไมมีราคาตามบัญชีขางตน ใหสืบจากราคาซื้อขายในทองตลาดที่เปนอยูในวันใชบังคับ

ทั้งนี้ การใชราคาตามบัญชี ของสํานักงานเกษตรจังหวัด หรือ โครงการเวนคืน ของหนวยงาน
อื่น ใหคํานึงถึงราคาซื้อขายในทองตลาดที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาฯดวย
กําหนด

3.4.2 กรณีเปนตนไมยืนตนที่ปลูกเปนอาชีพและเก็บผลิตผลไดแลวขณะถูกเวนคืน ให

(1) คาทดแทนตนไมยืนตนตาม 3.4.1
(2) คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการเก็บ ผลิตผล รอยละ ๑๐ ของคาทดแทน
ตนไม หรือ กําหนดใหตามขอเท็จจริงกรณีมีหลักฐานปรากฏวามีความเสียหายสูงกวาอัตราดังกลาว โดยถือวา
เปนคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย ท่ตี องเวนคืนตามมาตรา 21 วรรคหา
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3.5 คาทดแทนความเสียหายที่ตอ งออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
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3.5.๑ การกําหนดคาเสียหายโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน โรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกอนสัญญาเชาระงับ
ใหกําหนดคาเสียหายใหผูเชา กรณีที่ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ถูกเวนคืนตอง
13
ออกจากที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นกอนสัญญาเชาระงับ ดังนี้
(๑) คาเสียสิทธิการเชาจากการที่สัญญาเชาตองระงับกอนกําหนด เชน เงินลวงหนาที่ไดจายไป
ไมวาจะเรียกวา คาเชาลวงหนา เงินกินเปลา เงินชวยคากอสรางหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ใหคิดเฉลี่ย
คืนตามสวนของระยะเวลาเชาที่เหลืออยู นับจากวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้ องตนฯกําหนด จนถึงวัน
สิ้นสุดสัญญาเชา พรอมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจําของธนาคารออมสินในวันที่
คณะกรรมกา รกําหนดราคาเบื้องตนกําหนด นับจากวันทําสั ญญาเชาถึงวันที่ คณะกรรมการกําหนดราคา
เบื้องตนฯกําหนด ทั้งนี้ใหหักจํานวนเงินดังกลาวออกจากคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ใหเชา
(๒) คาเสียหายจากการที่ตองออกจากทรัพ ยสินที่เชาตามมาตรา ๒๑ วรรคหา เชน คาขนยาย
ออกจากทรัพยสินที่เชา คาขาดรายไดจากการประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
12

หมายเหตุ เพื่อยุติขอพิพาทระหวางผูใหเชา กับ ผูเชา ซึ่งเปนผลที่เกิดจากสัญญาเชาระงับกอน
กําหนดตามขอ (๑) ใหหนวยงานเวนคืนปฏิบัติ ดังนี้
ก. ใหเจาหนาที่เรียกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินตามสัญญาเชามารับเงินคา
ทดแทน โดยชีแ้ จ งวาเงินคาทดแทนที่ไดรับทั้งหมดมีจํานวนเทาใด รายละเอียดในแตละรายการมีคาทดแทน
เทาใด ใหคูกรณีมาตกลงกันวาจะใหแบงสวนจากเงินคาทดแทนรายการใดบาง อยางไร
กรณีตกลงกันได ใหเจาหนาที่ทําสัญญาตกลงรับเงินคาทดแทนตามที่ตกลง โดยให
คูก รณีลงชื่อยินยอมไวในสัญญา
กรณีตกลงกันไมได ใหเจาหนาที่นําเงินคาทดแทนที่ตกลงกันไมไดไปฝากธนาคารออม
สินหรือวางทรัพยตามขั้นตอนของกฎหมายตอไป
ข. ใหเจาหนาที่ชี้แจงวา คูกรณีจะไดรับเงินคาทดแทนเมื่อไดขอยุติแลววาแตละฝายจะไดรับ
เงินรายการใด จํานวนเทาใด โดยคูกรณีตกลงกันเองหรือโดยคําพิพากษาของศาล

13

มาตรา 18 (3) และ 21 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530

- 39 ค. กรณีเชาที่ดินปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยาง อื่น โดยสัญญาเชาระบุให
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาตกเปนกรรมสิทธิ์ของ เจาของที่ดินที่ใหเชาเมื่อครบกําหนดตามสัญญา
เชา เมื่อโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางถูกเวนคืนกอนครบสัญญาเชา ใหกําหนดคาทดแทนสิ่งปลูกสรางใหผูเชาโดย
แบงสวนคาทดแทนสิ่งปลูกสรางสวนหนึ่งใหเจาของที่ดินที่ใหเชาตามสัดสวนของอายุสัญญาเชาที่ผูเชาใช
ประโยชนไปแลว
ง. กรณีเชาที่ดินปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยาง อื่น โดยสัญญาเชาระบุให
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาตกเปนกรรมสิทธิ์ของ เจาของที่ดินที่ใหเชาทันที โดยผูเชามีสิทธิการเชา
ตอไปในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ถูกเวนคืนกอนครบสัญญาเชา ให กําหนดคา
ทดแทนสิ่งปลูกสรางใหเจาของที่ดินโดยแบงสวนคาทดแทนสิ่งปลูกสรางสวนหนึ่งใหผูเชาตามสัดสวนของอายุ
สัญญาเชาที่เหลือ
จ. กรณีมีการเชาชวง
ใหถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว แตใหนําเงินที่จะจายคืน
ผูเชาชวงตามสวนที่คํานวณไดไปหักออกจากเงินคาทดแทนที่จะจายใหกับผูใหเชาชวง
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3.5.๒ การกําหนดคาเสียหายจากการเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
ในกรณีทบ่ี คุ คลผูเสียสิทธิในการใชทางจําเปนตามมาตรา 1349 และ วางทอน้ํา ทอระบาย
น้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่น ซึ่งคลายกันผานที่ดินที่ตองเวนคืน ตามมาตรา 1352 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของที่ดินที่ตองเวนคืนแลว ใหกําหนดเงินคาทดแทน
14
ใหแกบคุ คลดังกลาว
13

แนวทางกําหนดคาทดแทนใหกําหนดตามจํานวนที่ผูเสียสิทธิฯ ไดจายใหแกเจาของที่ดินที่ถูก
เวนคืน ทั้งนี้ใหผูเสียสิทธิฯ แสดงเอกสารหลักฐานและเปนผูพิสูจนขอกลาวอางในการขอรับเงินคาทดแทน
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามบทบัญญัติดังกลาว ไดแก
1. ผูเสียสิทธิในการใชทาง ซึ่งหมายถึง บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทางจําเปนผานที่ดินแปลง
อื่นที่ลอมอยูไปสูทางสาธารณะ เนื่องจากที่ดินแปลงนั้นถูกเวนคืน และเฉพาะกรณีที่บุคคลผูเสียสิทธิการใชทาง
ไดจายคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินที่ลอมอยูซึ่งไดถูกเวนคืนเทานั้น
2. ผูเสียสิทธิในการวางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่น ซึ่งหมายถึง ผูเสียสิทธิใน
การใชที่ดินของผูอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว เนื่องจากที่ดินของผูอื่นนั้นถูกเวนคืน และเฉพาะกรณีที่บุคคล
ผูเสียสิทธิฯ ไดจายคาทดแทนการใชที่ดินใหแกเจาของที่ดินซึ่งไดถูกเวนคืนเทานั้น
ทั้งนี้ ที่ดินสวนที่ใชเปนทางจําเปน หรือที่ดินสวนที่ใชสําหรับวางทอน้ํา ทอระบายน้ํา
สายไฟฟา หรือสิ่งอื่น จะตองถูกเวนคืนไปทั้งหมดหรือบางสวน จนทําใหไมสามารถใชที่ดินที่เหลืออยูเพื่อ
ดําเนินการดังกลาวตอไปได
หมายเหตุ 1) หากภายหลังการเวนคืนที่ดินของบุ คคลนั้นสามารถ เขา – ออก สูทาง
ที่สรางใหมไดโดยตรงโดยไมตองใชทางจําเปน หรือหนวยงานเวนคืนไดทําทางใหบุคคลนั้น เขา
– ออก
ไดเหมือนเดิม ยอมถือวาบุคคลดังกลาวไมไดรับความเสียหาย จึงไมใชผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตาม
มาตรา 18 (6)
2) ผูเสียสิทธิในการใชทางตามมาตรา 18 (6) นี้ มิไดหมายความถึงบุคคลผูเสียสิทธิ
ในการใชทางภาระจํายอมไมวาจะมีการจายคาทดแทนในการใชทางภาระจํายอมนั้นหรือไมก็ตาม เนื่องจาก
ทางภาระจํายอมถือเปนทรัพยสิทธิอยางหนึจึ่ง งตองบังคับตามมาตรา29 แหง พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนฯ

14

มาตรา 18 (6) แหง พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530

- 41 -

3.5.๓ การกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
ที่ใชอยูอาศัย
15

ใหกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัย ดังนี้
14

( 1) กรณีอยูอาศัยอยางเดียว ใหกําหนดคาเสียหาย ดังนี้
1. คาเสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัยใหม
1.1 รอยละ 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย
สําหรับกรุงเทพมหานคร
1.2 รอยละ 2.5 – 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย
สําหรับจังหวัดอื่นๆ
2. คาเสียหายจากการที่ โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยถูกเวนคืนทั้งหลัง ไมวา
กรณีถูกเวนคืนหมดตั้งแตแรกหรือเวนคืนหมดจากการที่เจาของรองขอใหเวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการไมได
ในภายหลังตามมาตรา 19 โดยใหกําหนด 100,000 บาท กรณีคาทดแทน โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางที่ อยู
อาศัยตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป สวนกรณีคาทดแทน โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางดังกลาวไมถึง 100,000
บาท ใหกําหนดคาทดแทนคาเสียหายให เทากับคาทดแทน โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสราง ทั้งนี้ไมนอยกวา
30,000 บาท

หมายเหตุ

1. ใหจายคาเสียหาย จากการที่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ถูกเวนคืนทั้งหลัง ให
เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง หรือผูครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางไดแก ผูเชาซื้อ ผูเชาที่มีสัญญา
ตางตอบแทนยิ่งกวาการเชาทั่วไป
ในกรณีที่เจาของ ผูเชาซื้อ หรือผูเชาตามสัญญาตา งตอบแทนยิ่งกวาก ารเชาไมได
อยูอาศัยเอง แตใหบริวารอยูอาศัย เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ฯลฯ ใหทําการสอบสิทธิ หากเปนการ
มอบใหบุคคลดังกลาวครอบครองไวเพื่อตนเองก็ใหกําหนดคาเสียหายใหกับเจาของ ผูเชาซื้อ หรือผูเชาตาม
สัญญาตางตอบแทนฯ ดังกลาว
2. คาเสียหายตามแนวทางขอ 1 จายใหทุกหลัง สวนคาเสียหายตามแนวทางขอ 2 จาย
ใหหลังเดียวเฉพาะที่อยูอาศัยซึ่งเปนแหลงสําคัญเปนภูมิลําเนา
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เสียหาย ดังนี้

- 42 ( 2) กรณีอยูอาศัย และประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย ใหกําหนดคา

1. คาเสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัยใหม
1.1 รอยละ 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ที่อยูอาศัย
สําหรับกรุงเทพมหานคร
1.2 รอยละ 2.5 – 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ที่
อยูอาศัย สําหรับจังหวัดอื่นๆ
2. คาเสียหายจากการที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่อยูอาศัยถูกเวนคืนทั้งหลัง
ไมวากรณีถูกเวนคืนหมดตั้งแตแรกหรือเวนคืนหมดจากการที่ เจาของรองขอใหเวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการ
ไมไดในภายหลังตามมาตรา 19 โดยใหกําหนด 100,000 บาท กรณีคาทดแทน โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่อยูอาศัยตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป สวนกรณีคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวไมถึง
100,000 บาท ใหกําหนดคาทดแทนคาเสียหายใหเทากับคาทดแทนโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ทั้งนี้
ไมนอยกวา 30,000 บาท
3. คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวย
กฎหมาย โดยพิจารณาจาก
3.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได ไมเกิน 3 ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯใชบังคับ
โดยพิจารณาจากผลตางระหวางรายไดและคาใชจายทั้งหมดของการประกอบกิจการคาขายหรือการงานอัน
ชอบดวยกฎหมายบนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนนั้น หรือหลักฐานอยางอื่นที่แสดงถึงการขาดรายได ไมเกิน 3
ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯใชบังคับ
3.2 กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 3.1 ใหกําหนดในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาทตอเดือน
3.3 ในสวนของระยะเวลาที่จะไดรับคาเสียหายใหเปนไปตามตารางที่กําหนด
หมายเหตุ
1. ใหจายคาเสียหายจากการที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ถูกเวนคืนทั้งหลังให
เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง หรือผูครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนผูเชาซื้อ หรือผูเชาที่มี
สัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาการเชาทั่วไป
ในกรณีที่เจาของ ผูเชาซื้อ หรือผูเชาตามสัญญาตา งตอบแทนยิ่งกวาการเชาไมได
อยูอาศัยเอง แตใหบริวารอยูอาศัย เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ฯลฯ ใหทําการสอบสิทธิ หาก เปนการ
มอบใหบุคคลดังกลาวครอบครองไวเพื่อตนเองก็ใหกําหนดคาเสียหายใหกับเจาของ ผูเชาซื้อ หรือผูเชาตาม
สัญญาตางตอบแทนฯ ดังกลาว
2. คาเสียหายตามแนวทางขอ 1 จายใหทุกหลัง สวนคาเสียหายตามแนวทางขอ 2 จาย
ใหหลังเดียวเฉพาะที่อยูอาศัยซึ่งเปนแหลงสําคัญเปนภูมิลําเนา
3. การพิจารณา แบบแสดงรายการภาษีเงินไดกอนการเวนคื นใหเปนดุลพินิจของผูมีหนาที่
ดําเนินการโดยไมจําเปนตองใชคาเฉลี่ย และในการพิจารณาผลตางระหวางรายไดและคาใชจายทั้งหมดของกิจการ
คํานวณจากรายไดหักดวยตนทุนสินคาหรือบริการและคาใชจายดําเนินงาน แตไมนํารายไดอื่นที่ไมเกี่ยวเนื่องโดยตรง
กับการประกอบกิจการ เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา เปนตน และรายจายที่
ไมเกี่ยวเนื่องโ ดยตรงกับการประกอบกิจการ เชน ขาด ทุนจากการจําหนายทรัพยสิน ขาดทุนจาก การแลกเปลีย่ น
เงินตรา คาเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาเสื่อมราคาทรัพยสิน คาดอกเบี้ยเงินกู เปนตน มารวมคํานวณดวย
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3.5.4 การกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ใช
ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
ใหกําหนดคาเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ใชประกอบการคาขายหรือ
16
การงานอันชอบดวยกฎหมาย ดังนี้
15

กฎหมายใหม

1. คาเสียหายระหวางการจัดหาที่ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวย

1.1 รอยละ 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ที่ประกอบการ
คาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย สําหรับกรุงเทพมหานคร
1.2 รอยละ 2.5 – 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง อยางอื่น ที่
ประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย สําหรับจังหวัดอื่นๆ
2. คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวย
กฎหมาย โดยพิจารณาจาก
2.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินได ไมเกิน 3 ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯใชบังคับ
โดยพิจารณาจากผลตางระหวางรายไดและคาใชจายทั้งหมดของการประกอบกิจการคาขายหรือการงานอัน
ชอบดวยกฎหมายบนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนนั้น หรือหลักฐานอยางอื่นที่แสดงถึงการขาดรายได ไมเกิน
3 ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯใชบังคับ
๒.2 กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 2.1 ใหกําหนดในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาทตอเดือน
2.3 ในสวนของระยะเวลาที่จะไดรับคาเสียหายใหเปนไปตามตารางที่กําหนด
หมายเหตุ

1. คาเสียหายตามแนวทางขอ 1 จายใหทุกหลัง
2. การพิจารณา แบบแสดงรายการภาษีเงินไดกอนการเวนคืน ใหเปนดุลพินิจของผูมีหนาที่
ดําเนินการโดยไมจําเปนตองใชคาเฉลี่ย และในการพิจารณาผลตางระหวางรายไดและคาใชจายทั้งหมด ของ
กิจการ คํานวณจากรายไดหักดวยตนทุนสินคาหรือบริการและคาใชจายดําเนินงาน แตไมนําราย ไดอื่นที่ไม
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการ เชน กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน กําไรจากการแลกเปลี่ยน
เงินตรา เปนตน และรายจายที่ไมเกี่ยวเนื่องโ ดยตรงกับการประกอบกิจการ เชน ขาด ทุนจากการจําหนาย
ทรัพยสิน ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา คาเสียหายจากภัยธรรมชาติ คาเสื่อมราคาทรัพยสิน คาดอกเบี้ย
เงินกู เปนตน มารวมคํานวณดวย
16
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- 44 ประเภทกิจการและระยะเวลากําหนดคาเสียหายจากการขาดรายไดหรือหยุดประกอบกิจการ
ที่

ประเภทกิจการ

ระยะเวลากําหนด
คาเสียเสียหาย

1. กิจการคาขายและบริการทั่วไป เชน รานขายสินคาและการบริการ , มินิมารท ,
รานอาหาร, หองอาหาร ,บริการ Online อินเตอรเน็ตทคาเฟ , รานตัดเย็ บเสื้อผา ,
รายขายเสื้อผา,รานเสริมสวย,รานขายยา, คลินิก, รานขายเครื่องประดับ , รานทอง,
รานจิวลี่ , รานขายอุปกรณดานการเกษตรและอาหารสัตว , รักษาสัตว , รานขาย
อุปกรณไฟฟา- ประปา , รานขายวัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับงานกอสราง (ตึกแถว
หรือหองแถว ), รานรับซื้อ- ขายของเกา , รานรับซื้อ- ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต
จักรยานยนตมือสอง , รานประดับยน ต , รานซอมรถยนต หรือจักรยานยนต ,
บานเชาและหองแถว ใหเชา ฯลฯ

6 เดือน

2. กิจการคาขนาดกลาง เชน รานขายวัสดุและอุปกรณกอสราง (มีลักษณะเปนการ
ประกอบกิจการคาวัสดุกอสรางที่ครบวงจร เกี่ยวกับงานกอสราง ยกเวน รานขาย
วัสดุและอุปกรณเกี่ยวกับงานกอสรางที่เปนตึกแถว หรือหองแถว) ฯลฯ

8 เดือน

3. กิจการขนาดใหญกวาตามขอ ๒. เชน อพารทเมนต, คอนโดมิเนียม, ปมน้ํามัน,
ตลาด และโรงงาน ฯลฯ

12 เดือน

หมายเหตุ ๑. ในการพิจารณาประเภทกิจการใหคํานึงถึงขนาดของอาคารที่ใชประกอบกิจการดวย
๒. กรณีปรากฏขอเท็จจริงวาระยะเวลาในการกอสรางอาคารใหมทดแทนนอยกวาหรือมากกวา
ระยะเวลาขางตน เชน รานขายอาหารเล็กๆ ในหมูบานชนบท ฯลฯ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล,
โรงแรม ฯลฯ ใหพิจารณาตามขอเท็จจริงเปนรายๆไป
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3.5.5 การกําหนดคาเสียหายอื่นๆจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ให กําหนดคาทดแทนความเสียหายจากตองใชจายในการติดตอกับทางราชการ ที่เกี่ยวของกับ
การเวนคืน ใหกับบุคคลผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามมาตรา 18 โดยถือวาเปนคาเสียหายตามมาตรา 21 วรรค
ทายแหง พ .ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ.2530 และใหกําหนดในลักษณะเหมาจายเปนเงิน
๕,๐๐๐ - 10,000 บาทตอราย (กรรมสิทธิ์รวมถือเปนรายเดียว ) โดยประมาณการจากระยะเวลาที่ผูถูกเวนคืน
ตองติดตอกับทางราชการ คาทดแทนดังกลาว จายใหกับผูถูกเวนคืนในชั้นเบื้ องตนทุกรายไมวาจะถูกเวนคืนที่ดิน
สิ่งปลูกสราง และอื่นๆ หรือถูกเวนคืนเฉพาะที่ดิน หรือสิ่งปลูกสราง ฯลฯ ก็ตาม
ในกรณีที่มีความเสียหายอื่นๆ อีกซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับการเวนคืนโดยตรงและ ผูถูกเวนคืนสามารถ
พิสูจนได ก็ใหกําหนดเพิ่มเติมไดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม , คาทดแทนการจายคาชดเชยการเลิกจางตาม พ.ร.บ.คุม ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฯลฯ
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สวนที่ 4

แบบสรุปรายการการกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย
(Checklist )

- ๔๗ แบบสรุปรายการ
การกําหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย (Checklist)
ชื่อผูที่ไดรับคาทดแทนอสังหาริมทรัพย……………………………………………………………………………………..…………..
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……..….
ความเกี่ยวของกับทรัพยสินที่ถูกเวนคืนในฐานะ
 เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
 เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
 ผูเชาที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น
 เจาของตนไมยืนตน
 ผูเสียสิทธิในการใชทาง การวางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
 ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย................................................................................................................
 คาทดแทนรวมทั้งสิ้น …………………..…………………………….. บาท (…………………..……..….…………………..……..….)
โดยมีรายละเอียดคาทดแทนการเวนคืน ดังนี้
ก. ความเสียหายตอทรัพยสนิ
 ที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนและสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง
1. เจาของทีด่ นิ หรือผูค รอบครองทีด่ นิ โดยชอบดวยกฎหมาย
 ที่ดินโฉนดเลขที่..................................................................
.....................................................จํานวน .................แปลง
 ที่ดิน น.ส.3 ,น.ส.3 ก.,สค. 1 เลขที่ ................................
......................................................จํานวน .................แปลง
 ที่ดินครอบครองที่ไดสอบสวนสิทธิ์แลว จํานวน.........แปลง

คาทดแทน
 คาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน ………………….แปลง
เปนเงิน ....................................................... บาท
 คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลง...........แปลง
เปนเงิน……………………………………..บาท
รวมคาทดแทนที่ดินทั้งสิ้น .....................................บาท

2. เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่
 โรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ตั้งอยูในที่ดินโฉนด

เลขที่…………………..……..….ของ …………………..……..….

 คาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาอื่น เปนเงิน
...............................................................................บาท

จํานวน ....................รายการ
3. เจาของที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่
 ที่ดินโฉนดเลขที่ ………………………………………..…………….
พรอมโรงเรือนหรือ สิ่งปลูกสรางอยางอื่น จํานวน.....................

รายการ

 คาทดแทนที่ดินพรอมโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่น เปนเงิน .........................................................บาท
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 ตนไมยนื ตน จํานวน.......................ตน
 ตนไมยืนตนปลูกเปนอาชีพและเก็บผลิตผลไดแลวขณะ
ถูกเวนคืน จํานวน .......................... ตน

ข. ความเสียหายตอสิทธิในการใชประโยชนทรัพยสินที่ถูกเวนคืน

 คาทดแทนตนไมยืนตน .............................. บาท
 คาทดแทนตนไมยืนตนปลูกเปนอาชีพและเก็บผลิตผล ได
แลว ............................................. บาท
 คาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดจากการเก็บผลิตผล
รอยละ ๑๐ ของคาทดแทนตนไมยนื ตนปลูกเปนอาชีพหรือตาม
ขอเท็จจริง…………………………………… บาท

1. ผูเสียสิทธิการเชาจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยกอนสัญญา  คา ทดแทนการ เสียสิทธิการเชาจากการที่สัญญาเชาระงับ
เชาระงับ
กอนกําหนด .........................................................บาท
 ชื่อผูใหเชา...........................................................................
 คาทดแทนความเสียหายจากการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยตามมาตรา 21 วรรคทายเปนเงิน
 ระยะเวลาการเชา..........ป วันเริ่มตน ..............................
วันสิ้นสุดการเชา...........................เชาแลว..........ป.......เดือน.
............................................................ บาท
เหลือเวลาเชาอีก .........ป ................เดือน
 เงินคาเชาลวงหนาหรือเงินกินเปลา หรือเงินชวยคากอสราง
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ..........................................บาท.
2. ผูเ สียสิทธิในการใชทาง การวางทอน้าํ ทอระบายน้าํ
คาทดแทนการเสียสิทธิในการใชทาง การวางทอน้ํา
สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน เนือ่ งจากการเวนคืนทีด่ นิ
ทอระบายน้ํา สายไฟฟาหรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
............................................................. บาท
 ชื่อเจาของสิทธิในการใหใชที่ดินเปนทางผานวางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา ฯลฯ………………………………………..
3. เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอืน่ ที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูอาศัย
หรือประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมายและตองออกจากทีด่ นิ โรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสรางนัน้
 กรณีใชที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นเปนที่อยูอาศัย
 คา ทดแทนความ เสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัยใหม
รอยละ ........... ของคาทดแทนสิ่งปลูกสรางเดิมที่ถูกเวนคืน
เปนเงิน ............................................บาท
(กทม. รอยละ 5 จังหวัดอื่นๆ รอยละ 2.5 – 5 และจายให
หมายเหตุ
ทุกหลัง )
คาทดแทนความเสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัยใหม จายใหเจาของ  คา ทดแทนค วาม เสียหายจากการที่ตองออกจาก
หรือผูมีสวนในกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสรางเชน ผูเชาซื้อหรือผูเชาที่มี
สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยถูกเวนคืนหมด (จายใหหลังเดียวเฉพาะ
สัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาการเชาทั่วไป
ที่อยูอาศัยเปนภูมิลําเนา )
 100,000 บาท (กรณีคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ที่อยูอาศัยตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป )
 .................................บาท (เทากับคาทดแทนโรงเรือนหรือ
สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย กรณีคาทดแทนไมถึง 100,000
บาท แตไมนอยกวา 30,000 บาท )
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ประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
 ประเภทของกิจการ....................................................
.................................................................................................
หมายเหตุ
คา ทดแทนความ เสียหายระหวางจัดหาที่ประกอบการใหมจายให
เจาของหรือผูมีสวนในกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสราง เชน ผูเชาซื้อหรือ
ผูเชาที่มีสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาการเชาทั่วไป

 คา ทดแทนความ เสียหายระหวางการจัดหาที่
ประกอบการคาขายหรือที่ประกอบการงานใหม รอยละ
………….ของคาทดแทนที่ประกอบการเดิมที่ถูกเวนคืน
เปนเงิน .......................................บาท
(กทม.รอยละ 5 จังหวัดอื่นๆ รอยละ 2.5 – 5 และจาย
ทุกหลัง)
 คาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดจากการ
ประกอบการคาหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
 เหมาจาย 12,500 บาท/เดือน หรือ....................
บาท /เดือน เปนเวลา ................ ป ......... เดือน เปนเงิน
....................................บาท หรือ
 ตามหลักฐานแบบแสดงรายการภาษีเงินได หรือ
หลักฐานอยางอื่นที่แสดงถึงการขาดรายได เปนเวลา........ป
............เดือน เปนเงิน ...............................................บาท

 กรณีใชที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น เปนที่อยูอาศัย
และประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายดวย
 ประเภทของกิจการ............................................................
.................................................................................................
หมายเหตุ
คา ทดแทนความ เสียหายระหวางจัดหาที่อยูอาศัยหรือ
ที่ประกอบการใหมจายใหเจาของหรือผูมีสวนในกรรมสิทธิ์ของ
สิ่งปลูกสราง เชน ผูเชาซื้อหรือผูเชาที่มีสัญญาตางตอบแทนยิ่งกวา
การเชาทั่วไป

 คาทดแทนความเสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัย
หรือที่ประกอบการใหม เปนเงิน .................................บาท
 คาทดแทนความเสียหายจากการที่ตองออกจาก
สิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัยถูกเวนคืนหมดเปนเงิน ................
……………………………………………บาท
 คาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดจากการ
ประกอบการคาหรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย
 เหมาจาย 12,500 บาท/เดือน หรือ....................
บาท/เดือน เปนเวลา................ป.........เดือน เปนเงิน
....................................บาท หรือ
 ตามหลักฐานแบบแสดงรายการภาษีเงินได หรือ
หลักฐานอยางอื่นที่แสดงถึงการขาดรายได เปนเวลา ........
ป ............เดือน เปนเงิน ................................บาท

ค. ความเสียหายอยางอืน่
 คาทดแทนความเสียหายจากการที่ตองใชจายในการติดตอ
 เหมาจายเปนเงิน .............................................บาท
ราชการที่เกี่ยวของกับการเวนคืน
(เหมาจายอัตรา 5,000 - 10,000 บาทตอราย
และกรรมสิทธิ์รวมถือเปนรายเดียว ) หรือ
 คาทดแทนความเสียหายอยางอื่นซึ่งเปนผลโดยตรงจากการที่
ถูกเวนคืน
 ตามความเสียหายจริงเปนเงิน............................บาท
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สวนที่ 5
ภาคผนวก
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5.1 แผนภูมิสรุปขอกฎหมายในการจายเงินคาทดแทน
 ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน ( มาตรา 18 )

 จํานวนคาทดแทน

มาตรา 21 วรรคหนึง่

เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
มาตรา 18 (1)

เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่รื้อถอนไมได
มาตรา 18 (2)

มาตรา 21 วรรคหา
มาตรา
20

มาตรา 21
วรรคสอง

มาตรา มาตรา
21
22
วรรคสาม

มาตรา 21 วรรคหนึ่ง
มาตรา 21 วรรคหา
มาตรา 19

ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่น มาตรา 18 (3)

มาตรา 18(3)
มาตรา 21 วรรคหา

เจาของตนไมยืนตน
มาตรา 18 (4)

มาตรา 21 วรรคหนึ่ง
มาตรา 21 วรรคหา

เจาของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นที่รื้อถอนได
มาตรา 18 (5)

มาตรา 18(5)

ผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา
ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่ง
คลายกัน
มาตรา 18 (6)

มาตรา 19
มาตรา 21 วรรคหา
มาตรา 18 (6)

ตามจํานวนที่ผูเสียสิทธิฯจายคาทดแทน
แกเจาของที่ดิน
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5.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
5.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สวนที่ 5 สิทธิในทรัพยสิน
มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกัน
ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของ
ตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อ
ขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและ
ประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
กฎหมายเว นคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและกําหนด
ระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตอง
คืนใหเจาของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
5.2.2 พระราชบัญญัติวา ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒530
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พ.ศ. ๒๕๓๐

ประกาศวา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เปนปที่ ๔๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
1
ตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เวนคืน” หมายความวา บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามเงื่อนไขแหง
พระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือ
บุคคลอื่นใดผูกระทําการเพื่อประโยชนของรัฐ ซึ่งมีอํานาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาตําบล สภากรุงเทพมหานคร
สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสุ ขาภิบาล หรือสภาอื่นใดที่ทําหนาที่บริหารทองถิ่นตามที่จะไดมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นแลวแตกรณี
หมวด ๑
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใดๆ อันจําเปน
เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนใน การปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
1

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๖๔ ฉบับพิเศษ หนา ๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐
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เวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้แทนก็ได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไวกอนก็ได
มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตองระบุ
(๑) ความประสงคของการเวนคืน
(๒) เจาหนาที่เวนคืน
(๓) กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทาที่จําเปน
ใหมีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยูใน
บริเวณที่ประเมินนั้น ติดไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกลาวใหถือเปนสวนหนึ่งแหงพระราช
กฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเชนวานี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน
พระราชกฤษฎีกานั้น แตตองไมเกินสี่ป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะตองเวนคืนนั้น
มาตรา ๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ปดประกาศสําเนาแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว พรอมทั้งแผนที่หรือแผนผัง
ทายพระราชกฤษฎีกาไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) ที่ทําการของเจาหนาที่
(๒) ศาลาว าการกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต และที่ทําการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบลและที่ทําการผูใหญบาน แลวแตกรณี แหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพย
ซึ่งจะตองเวนคืนนั้นตั้งอยู
(๓) สํานักงานที่ดินจังหวัด และที่ทําการที่ดินอําเภอ แหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยซึ่งจะตอง
เวนคืนนั้นตั้งอยู
มาตรา ๘ ภายในกําหนดอายุแหงพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ เจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่
เพื่อกระทํากิจการเท าที่เห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืนที่แนนอน แตตองแจงเปนหนังสือใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่ง
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ทราบถึงกิจการที่จะตองกระทําลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวั นกอนเริ่มกระทํากิจการ
นั้น และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพยดังกลาวชอบที่จะไดรับคา
ทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ตองกระทํานั้น
มาตรา ๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ใชบังคับแลวใหเจาหนาที่หรือผู ซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการสํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่
แนนอนใหเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันถาเปนการเวนคืนเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ทางรถไฟ ทางพิเศษ
คลองชลประทาน หรือกิจการที่คลายคลึงกันตองสํารวจใหแ ลวเสร็จภายในสองปนับแตวันใชบังคับพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว
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ให
เจาหนาที่เสนอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่สํารวจแลวเสร็จ ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาที่หนึ่งคน ผูแทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผูแทนของ
หนวยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน และผูแทนของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่กําหนดราคาเบื้องตนของ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน และจํานวนเงินคาทดแทนที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘
ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ผานเขตทองที่ใด ใหมีผูแทนของสภาทองถิ่น
นั้นแหงละหนึ่งคนเขารวมเปนกรรมการตามวรรคสองดวย
ในการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยและจํานวนเงินคาทดแทน ใหคณะกรรมการ
กําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ และดําเนินการใหแลว
เสร็จและประกาศราคาที่กําหนดไว ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
2
แตงตั้ง
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสี่
ได คณะกรรมการจะขอใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวขยายเวลาออกไปอีกก็ได แตตอง
3
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๑๐ ในระหวางใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจตกลงซื้อขาย และกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่
จะตองเวนคืนจากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อดําเนินการจัดซื้อและจายคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวตอไป แตจะใหราคาหรือคาท ดแทนอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินกวาราคาเบื้องตนที่
คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไมได
ในกรณีที่สามารถตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยที่จะถูกเวนคืนตามวรรคหนึ่งได แตไมอาจตก
ลงกันไดในเรื่องจํานวนเงินคาทดแทน หากเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายจะขอรับเงินค
า
ทดแทนตามราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กําหนดไวไปกอน โดยสงวนสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๕ ก็ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการทําสัญญา โดยมีเงื่อนไข
ดังกลาว แลวจายคาทดแทนไปกอนได
4

มาตรา ๑๐ ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรี ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖
เห็นวา เมื่อคณะกรรมการไดประกาศราคาเบื้องตนสําหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือบางสวนแลว ถาปรากฏ
วาราคาของที่ดินไดเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ และราคาของอสังหาริมทรัพยที่เจาหนาที่ไดจายใหแกผูถูกเวนคืนตาม
มาตรา ๑๐ หรือราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่คณะกรรมการไดกําหนดและประกาศไปแลวตามมาตรา ๙
กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให
2 และ 3

มาตรา 9 วรรคสีแ่ ละวรรคหา แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2534
4
มาตรา 10 ทวิ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่
44 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ พ.ศ.2534

- 56 คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหมตามหลักเกณฑในมาตรา ๙ แกไขราคาของ
อสังหาริมทรัพยหรือราคาเบื้องตนสําหรับที่ดินเสียใหมตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได
และใหถือวาราคาของอสังหาริมทรัพยที่แกไขแลวเปนราคาซื้อขายที่ตกลงกันใหมแทนราคาเ ดิม และราคา
เบื้องตนที่แกไขแลวเปนราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ แลวแตกรณี
ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแต
วันที่ประกาศแกไขแจงใหผูมีสิทธิมารับเงินซึ่งเปนราคาของอสังหาริมทรัพยส วนที่เพิ่มขึ้น และใหนํามาตรา ๒๘
วรรคสอง และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาการสั่งใหแกไขตามวรรคหนึ่งมีผลเปนคุณแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ บุคคลใดมาครั้งหนึ่ง
แลว จะสั่งใหแกไขใหมเพื่อบุคคลนั้นอีกไมได
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพยกันไดตามมาตรา ๑๐ ใหเจาหนาที่
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาอสังหาริมทรัพยดังกลาวทั้งหมดใหแกเจาของ หรือผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญาซื้อขาย
ในการทําสั ญญาซื้อขาย หากปรากฏวาอสังหาริมทรัพยที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินทราบและใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิทธิในที่ดิน
ทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว ณ สํานักงานที่ดิน ที่ทําการที่ดินอําเภอหรือที่ทําการที่ดินกิ่งอําเภอ และฉบับที่ผูมี
สิทธิในที่ดินยึดถือไวโดยใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและใหไดรับยกเวน
คาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป ทั้งนี้ ใหถือวาไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยดังกลาวนับแตวัน
ชําระเงินตามวรรคหนึ่ง
เพื่อประโยชนแกการทําทะเบียนใหถูกตอง ใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา
๗๑ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินมีอํานาจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ฉบับที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายยึดถือไว และทําการแกไขหลักฐานทางทะเบียนใหถูกตอง โดยเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นจะนําไปมอบตอพนักงานเจาหนาที่ดวยตนเอง หรือจะสงไปโดยทางไปรษณีย
ตอบรับก็ได
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อขายตามมาตรา ๑๐ ไมมหี นังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน ใหเจาหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแหงทองที่ที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยูหรือผูแทน พนักงานที่ดินอําเภอ หรือพนักงานที่ดิน
กิ่งอําเภอหรือผูแทน ผูใหญบา นในทองที่ที่อสังหาริมทรัพยดังกลาวตั้งอยู และผูแทนของเจาหนาที่ เพื่อ
ดําเนินการสอบสวนใหทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยดังกลาว เมื่อทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยแลว
จึงใหดําเนินการทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๑ ได
ในการสอบสวนเพื่อทราบถึงผูมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินมาใชบังคับโดยอนุโลม

- 57 มาตรา ๑๓ ถาเจาหนาที่เห็นวาการเวนคืนที่ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖
แลว หากเนิ่นชาไปจะเปนอุปสรรคอยางมากแก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชนของรัฐอันสําคัญ
อยางอื่น ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหการเวนคืนนั้นเปนกรณีที่มีความ
จําเปนโดยเรงดวนได
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ มีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นไดกอนที่จะมีการเวนคืน แตตองมีหนังสือแจงให
เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน และ
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ตองจัดใหมีการจ ายหรือวางเงินคาทดแทนที่กําหนดขึ้นตาม
มาตรา ๙ โดยใหจายเงินคาทดแทนที่ดินกอนการเขาครอบครองหรือใชที่ดิน ถาเปนอสังหาริมทรัพยอื่น และ
เปนกรณีที่สามารถตกลงกันไดใหจายตามราคาที่ไดตกลงกัน แตตองไมเกินราคาเบื้องตนที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๙ หากเปนกรณีที่ไมอาจตกลงกันได เมื่อเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
ไดวางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๓๑ แลว ใหมีอํานาจเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยนั้นได
ในกรณีที่มีความจําเปนตองรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสินหรือดําเนินการใดๆ
เกี่ยวกับกิจกา รที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น เมื่อไดจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนตามวรรคสอง
แลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขนยายทรัพยสิน หรือดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด แต
ตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไม
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการเชนวา
นั้นไดเอง โดยใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นเปนผูเสียคาใชจาย และ
ถามีความเสียหายเกิดขึ้นเปนพิเศษเนื่องจากการเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยโดยเรงดวนเชนนั้น ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ชดใชเงินคาทดแทน สําหรับความเสียหายสวนนี้ดวย ตาม
ความเปนธรรม
ในกรณีที่ไมสามารถสงหนังสือแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายได ให
แจงโดยวิธีปดประกาศแจงความไว ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ โดยระบุ
กําหนดเวลาที่เจาหนาที่หรือผู ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะเขาดําเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม
ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศแจงความ
เมื่อไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไดรับ
หนังสือแจงนั้นแลว
ในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจเก็บรักษาสิ่งปลูกสรางที่ถูกรื้ อถอนหรือทรัพยสินที่ถูกขนยายไว ณ สถานที่
ใดๆ โดยใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นเปนผูเสียคาใชจายในการเก็บ
รักษา แตถาสิ่งปลูกสรางหรือทรัพยสินเชนวานั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความ
เสียหาย หรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของสิ่งปลูกสรางหรือทรัพยสินเชนวานั้น ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ

- 58 มอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจที่จะขายไดทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควร แลวเก็บเงินสุทธิหลังจากหักคาใชจายไวแทนได
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายมิไดเรียกเอาสิ่งปลูกสราง ทรัพยสิน
หรือเงินที่เก็บไวแทนนั้น แลวแตกรณี ภายในหาปนับแตวันที่มีการรื้อถอนหรือขนยาย ใหสิ่งปลูกสราง
ทรัพยสิน หรือเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน
มาตรา ๑๕ เมื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนที่แนนอนแลว ให
ตราพระราชบัญญัติขึ้นเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยใหระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตอง
เวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนอยางชัดเจนไวทาย
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหถือวาแผนที่หรือแผนผังนั้นเปนสวนหนึ่งแหงพระราชบัญญัตินั้น
เขตอสังหาริมทรัพยนั้นตองปกหลักหมายเขตไวโดยชัดเจนกอนที่จะออกพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๖ ใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของเจาหนาที่นับแตวันที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ แตเจาหนาที่จะมีสิทธิเขาครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพยนั้นได ก็ตอเมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้แลว
ในกรณีที่มีจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่น เหนืออสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ให
จํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิเชนวานั้นเปนอันสิ้นสุดลง โดยผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผูรับ
ประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวยังคงมีสิ ทธิที่จะไดรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยนั้นอยูตอไป แตจะตองรองขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แลวแตกรณี
นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบังคับ ถาผูมีสิทธิใน
ทรัพยสินนั้นโอนสิทธิใหแกบุคคลภายนอก ผูรับโอนนั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองไดก็แตเฉพาะเงินคาทดแทนเทานั้น
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีที่วัดหรือที่ธรณีสงฆอยูในเขตบริเวณที่ดินที่ที่จะเวนคืนและมีความ
จําเปนที่จะตองไดมาซึ่งที่วัดหรือ ที่ธรณีสงฆดังกลาว เพื่อกิจการที่จะมีการเวนคืนนั้น ถาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ แลว ใหถือวาพระราชบัญญัตินั้นเปนพระราชบัญญัติ
โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆดวย
หมวด ๒
เงินคาทดแทน
มาตรา ๑๘ เงินคาทดแทนนั้น ใหกําหนดใหแกบุคคลดังตอไปนี้
(๑) เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ตองเวนคืน
(๒) เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนไมได ซึ่งมีอยูในที่ดินที่ตองเวนคืนนั้น
ในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือไดปลูกสรางขึ้นภายหลังโดยไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาที่

- 59 (๓) ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นในที่ดินที่ตองเวนคืน แตการเชานั้นตองมี
หลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือไดทําขึ้นภายหลัง
โดยไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ และการเชานั้นยังมิไดระงับไปในวันที่เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ไดเขาครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว แตเงินคาทดแทนในการเชานี้พึง
กําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหาย จริงโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวกอน
สัญญาเชาระงับ
(๔) เจาของตนไมยืนตนที่ขึ้นอยูในที่ดินในวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖
(๕) เจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่รื้อถอนได ซึ่งมีอยูในที่ดินที่ตองเวนคืนนั้น ใน
วันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แตตองไมเปนผูซึ่งจําตองรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวไปเมื่อไดรับแจงจากเจาของที่ดิน เงินคาทดแทนตาม (๕) นี้พึงกําหนดใหเฉพาะคารื้อถอน คาขนย าย
และคาปลูกสรางใหมเทานั้น
(๖) บุคคลผูเสียสิทธิในการใชทาง วางทอน้ํา ทอระบายน้ํา สายไฟฟา หรือสิ่งอื่นซึ่งคลายกัน
ผานที่ดินที่ตองเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใน
กรณีที่บุคคลเชนวานั้นไดจายคาทดแทนในการใชสิทธิดังกลาวใหแกเจาของที่ดินที่ตองเวนคืนแลว
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ตองเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นแตเพียงบางสวน
เจาของจะรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการไมไดแลวดวยก็ได
ถาเจาหนาที่ไมยอมเวนคืนตามคํารองขอของเจาข อง เจาของมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผู
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพยฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่ ทั้งนี้ ใ หรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
อุทธรณ มิฉะนั้นใหถือวารัฐมนตรีวินิจฉัยใหเจาหนาที่เวนคืนตามคํารองขอของเจาของ
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ตองเวนคืนที่ดินแปลงใดแตเพียงบางสวนถาเนื้อที่ดินสวนที่เหลืออยูนั้น
นอยกวายี่สิบหาตารางวา หรือดานหนึ่งดานใดนอยกวาหาวา และที่ดินสวนที่เหลืออยูนั้นมิไดติดตอเปนผืน
เดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจาของเดียวกัน หาก เจาของรองขอใหเจาหนาที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่
เหลือดวย
ในกรณีที่มีการจัดซื้อที่ดินใหนํามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๑ เงินคาทดแทนที่จะใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ นั้น ถามิได
บัญญัติไวเปนพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดโดยเฉพาะแลว ใหกําหนดโดยคํานึงถึง
(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนตามที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖
(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่

- 60 (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และ
(๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม
ถาการงานหรือกิจการอยางใดที่ทําไปในการเวนคืน ไดกระทําใหอสังหาริมทรัพยที่เหลืออยูนั้น
มีราคาสูงขึ้น ใหเอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินคาทดแทน แตไมใหถือวาราคาอสังหาริมทรัพยที่ทวีขึ้นนั้น
สูงไปกวาจํานวนเงินคาทดแทนเพื่อจะใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายกลับตองใชเงินใหอีก
ถาตองเวนคืนอสังหาริมทรัพยแตเพียงสวนหนึ่ง และสวนที่เหลือนั้นราคาลดลงใหกําหนดเงิน
คาทดแทนใหเฉพาะสําหรับสวนที่เหลืออันราคาลดลงนั้นดวย
การคํานวณวาอสังหาริมทรัพยใดมีราคาสูงขึ้นตามวรรคสอง หรือราคาลดลงตามวรรคสาม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรือการ
งานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนนั้น และบุคคลดังกลาวไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้น ใหกําหนดเงินคาทดแทนใหสําหรับความเสียหายนั้นดวย
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่เจาของไดที่ดินใดมาโดยมิไดใชอยูอาศัยหรือใชประกอบการทํามาหา
เลี้ยงชีพ หรือทําประโ ยชนในที่ดินนั้นอยางแทจริง ถาหากมีการเวนคืนที่ดินนั้นภายในหาปนับแตวันที่เจาของ
ไดที่ดินนั้นมาจะกําหนดเงินคาทดแทนใหต่ํากวาเงินคาทดแทนที่กําหนดตามมาตรา ๒๑ ก็ได แตตองไมนอย
กวาราคาที่ดินในขณะที่เจาของไดที่ดินนั้นมา
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕
โดยมิไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖ และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นมิได
กําหนดเรื่องเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่น ใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรั พย
ฉบับนั้นแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ภายในสามสิบวัน นับแตวันใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาว
ประกอบดวยผูแทนของเจาหนาที่หนึ่งคน ผูแทนกรมที่ดินหนึ่งคน ผูแทนของหนวยงานอื่นของรัฐหนึ่งคน และ
ผูแทนของสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่กําหนดราคาขอ งอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนและจํานวน
เงินคาทดแทนที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกําหนดเงินคาทดแทน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา
๒๑ โดยอนุโลม โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันไดรับแตงตั้งและใหนํามาตรา ๙
วรรคสาม และวรรคหา มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
คือ

มาตรา ๒๔ หามมิใหคิดเงินคาทดแทนสําหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพยสิน ดังตอไปนี้

(๑) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การทําใหที่ดิน
เจริญขึ้น หรือการเชา ที่ไดทําขึ้นภายหลังวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ โดยมิไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่ เวนแตการทํานา ทําไร หรือทําสวนตามที่จัดทําอยูตามปกติ

- 61 (๒) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่ไดสรางหรือตอเติมขึ้นใหม การเพาะปลูก การทําใหที่ดิน
เจริญขึ้น หรือการเชา ที่ปรากฏวาไดทําขึ้นกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ โดยอุบาย
ฉอฉลเพื่อประสงคที่จะไดรับเงินคาทดแทน
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มาตรา ๒๕
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๘ ผูใดไมพอใจในราคาของ
อสังหาริมทรัพยหรือจํานวนเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๓
หรือมาตรา ๒๘ วรรคสาม มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖
หรือรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพ ยฉบับนั้น ภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับ
หนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว
ในการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผูมีความรูความสา มารถในการตีราคาอสังหาริมทรัพย มีจํานวน
ทั้งหมดไมนอยกวาหาคน เปนผูพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จ
สิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
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มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนยังไมพอใจในคําวินิจฉั ยของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๒๕ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง
ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันที่พน
กําหนดเวลาดังกลาว แลวแตกรณี
การที่เจาของหรื อผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นอุทธรณตอ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง หรือฟองคดีตอศาลตามวรรคหนึ่งนั้น ไมเปนเหตุใหการครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพย การรื้อถอนสิ่งปลูกสราง การขนยายทรัพยสิน หรือการดําเนินการใดๆ ของเจาหนาที่ หรือ ผู
ซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เกี่ยวกับกิจการที่จะตองมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นตองสะดุดหยุดลง
ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชําระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือ
รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา
๑๕ เห็นวาราคาของ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนหรือจํานวนเงินคาทดแทนที่จะใหแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ ซึง่ คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๙ หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี ไดกําหนดไวนั้นสูงเกินไปโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีดังกลาวมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหคณะกรรมการดังกลาวพิจารณาทบทวนการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยหรือ
จํานวนเงินคาทดแทนเชนวานั้นใหม หรือ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมตามหลักเกณฑในมาตรา
๒๓ ใหปฏิบัติหนาที่แทน
คณะกรรมการชุดเดิม
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มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่
๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔

- 62 หมวด ๓
วิธีเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๒๘ เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ ใชบงั คับแลว ให
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ปดประกาศสําเนาแหงพระราชบัญญัติฉบับนั้น พรอมทั้งแผน
ที่หรือแผนผังทายพระราชบัญญัติและรายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่ง
อสั งหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๗ และ ณ ที่ชุมนุมชนอื่นตามควรแกกรณี
พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา
๑๘ มารับเงินคาทดแทนตามจํานวนที่
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายในระยะเ วลาที่กําหนด ซึ่งตองไม
เกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นใชบังคับสําหรับกรณีตามมาตรา
๑๕ หรือนับแตวันที่คณะกรรมการไดกําหนดเงินคาทดแทนแลวสําหรับกรณีตามมาตรา ๒๓ และใหนํามาตรา
๑๓ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดไมมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือในกรณีที่ไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดได เพราะมีปญหาเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน หรือมีปญหาเกี่ ยวกับการแบงสวนเงินคาทดแทนของ
ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตาม
มาตรา ๓๑ โดยพลัน
ในกรณีที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเห็นวา ราคาของ
ที่ดินไดเพิ่มสูงขึ้น และเ งินคาทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๒๓ ไดกําหนดไปแลวไมเปน
ธรรมแกบุคคลตามมาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งแกไขจํานวนเงินทดแทนเสียใหมได และใหนํามาตรา ๑๐
18
ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีการจํานอง บุริมสิทธิ หรือทรัพยสิทธิอยางอื่นเหนืออสังหาริมทรัพยที่
ตองเวนคืน ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูรับจํานอง ผูทรงบุริมสิทธิ
หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวมาขอรับชําระหนี้หรือรับชดใชจากเงินคาทดแทนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยนั้นภายในหกสิบวันนับแตวั นที่ไดรับแจง และในระหวางนั้นยังมิใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่ง
อสังหาริมทรัพยนั้น แตเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะจายเงินใหแกผูรับจํานอง ผูท รง
บุริมสิทธิ หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสิทธิดังกลาวได ก็ตอเมื่อคูกรณีตกลงกันไดแลว ถาคูกรณียังมีปญหา
โตแยงกันอยู ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่วางเงินคาทดแทนไวตามมาตรา ๓๑ โดยพลัน
และมีหนังสือแจงใหคูกรณีฟองคดีตอศาล
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มาตรา ๒๘ วรรคสาม เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔

๔๔

- 63 มาตรา ๓๐ ในการจะจายหรือวางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ถาเปน
อสังหาริมทรัพยที่อาจรื้อถอนออกไปได ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคาทดแทน
ใหสามในสี่กอน และแจงใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายรื้อถอนอสังหาริมทรัพยดั งกลาว
ออกไปภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายไมรื้อถอน
ออกไปภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีอํานาจเขารื้อถอนได
โดยหักคาใชจายเพื่อการนี้ออกจากเงินคาทดแทนที่ควรจะไดรับ แลวจึงจายหรือวางเงินคาทดแทนสวนที่เหลือ
ให และใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ถาจะตองมีการวางเงินคาทดแทนไมวาเนื่องใน
กรณีใดๆ ใหกระทําโดยการนําเงินไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินใ นชื่อ
ของผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนโดยแยกฝากเปนบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้น
เนื่องจากการฝากเงินนั้นใหตกเปนสิทธิแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนนั้นดวย
ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ใหผูซึ่งประสงคจะขอรับเงินแจงใหเจา หนาที่
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเพื่อเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จะไดดําเนินการ
เบิกจายให
หลักเกณฑและวิธีการในการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือ
ฝากไวกับธนาคารออมสิน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๒ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เมื่อไดจายหรือวางเงินคาทดแทนสําหรับ
อสังหาริมทรัพยที่เวนคืนรายใดแลว ใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่มีหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ และใหพนักงาน
เจาหนาที่ดังกลาวดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนโดยใหนํามาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เพื่อประโยชนในการบันทึกหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดินดวย
หมวด ๔
บทเบ็ดเสร็จ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่จายเงินคา
อสังหาริมทรัพยลาชากวากําหนดเวลาตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หรือจายเงินคาทดแทนลาชากวากําหนดเวลา
ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเ งินคาทดแทน ไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินในจํานวนเงินดังกลาว นับแตวันที่พน
กําหนดเวลาการจายเงินคาอสังหาริมทรัพยหรือเงินคาทดแทน
มาตรา ๓๔ การรองขอรับเงินที่วางไวตามมาตรา ๓๑ ใหรองขอรับภายในสิบปนับแตวันที่ มี
การวางเงิน ถาไมรองขอภายในกําหนดเวลาเชนวานั้น ใหเงินนั้นตกเปนของแผนดิน

- 64 มาตรา ๓๕ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๓๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ วา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๔๙๗ ใหคงใชบังคับไดตามอายุของ พระราชกฤษฎีกานั้น
การเวนคืนและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ไดปฏิบัติไปแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันใชได แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นแลว และอนุญาโตตุลาการยังมิไดชี้ขาดใหเปนอัน
ยกเลิกอนุญาโตตุลาการนั้น และใหคูกรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณตามมาตรา ๒๕ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะแจงใหคูกรณีทราบถึงการยกเลิกอนุญาโตตุลาการตามวรรค
สองภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว
าดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมานานแลวและมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไมเหมาะสม
สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเสียใหมเพื่อใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนไปไดโดยรวดเร็วและเปนธรรม
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔
ขอ ๕ บทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคสี่และวรรคหา มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๒๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญั ติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับแกการเวนคืนซึ่งการกําหนดราคา
เบื้องตน การจัดซื้อ การจายหรือการวางเงินคาทดแทน การอุทธรณหรือการฟองคดียังไมเสร็จเด็ดขาดในวันที่
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับนี้ใชบังคับดวย
เพื่อประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหถือวารัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา กําหนด
แนวทางหลวงที่จะสรางตามกฎหมายวาดวยทางหลวง หรือพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย บรรดาที่ยังใชบังคับอยู มีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยอนุโลม
19

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๓๗ ฉบับพิเศษ หนา ๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔

- 65 5.2.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนไปวางตอ
ศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย
หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ๒๕๓๒
---------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา
เงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสินตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การวางเงินคาทดแทน ” หมายความวา การนําเงินไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย
หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน เพื่อทดแทนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตามกฎหมายวาด วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนหรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย
ขอ ๔ ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การวางเงินคาทดแทน
---------------ขอ ๕ การวางเงินคาทดแทนตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๙ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีประกาศกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวน ให
เจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง
แจงใหทราบลวงห นาไมนอยกวาหกสิบวัน และใหแจงดวยวา หากไมติดตอรับเงินคาทดแทนภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว เจาหนาที่จะดําเนินการวางเงินคาทดแทน

- 66 (๒) ในกรณีที่ไดตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูมี
สิทธิไดรับเงินคาทดแทนมารับเงินคาทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับหรือนับแตวันที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๓ ไดกําหนด
เงินคาทดแทนแลว สําหรับในก รณีที่มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่ที่จะเวนคืนและใน
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับนั้นมิไดกําหนดเรื่องคาทดแทนไวเปนอยางอื่นแลวแตกรณี และให
แจงดวยวา หากไมติดตอขอรับเงินคาทดแทนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว เจาหนาที่จะดําเนินกา รวางเงิน
คาทดแทน
(๓) ในกรณีที่เจาหนาที่ไดมีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนมารับเงินคาทดแทน
ตาม (๑) หรือ (๒) แลว ปรากฏวาไมสามารถแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทราบไดใหเจาหนาที่แจงโดย
วิธีประกาศแจงความไว ณ ที่ซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตองอยูและสถานที่ตามมาตรา ๗ โดยระบุกําหนดเวลาที่
เจาหนาที่จะดําเนินการวางเงินคาทดแทนซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปดประกาศแจงความ
ขอ ๖ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๕ แลว ปรากฏวาผูมีสิทธิไดรับเงิ นคาทดแทนไมมารับเงินคา
ทดแทน หรือในกรณีที่ไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดไดตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ ใหเจาหนาที่วางเงินทดแทนโดยฝากไวกับธนาคารออมสินแหงทองที่ที่
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนตั้งอยู ในกรณีทอ งทีท่ี อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยูมีธนาคารออมสินหลายแหงใหฝาก
ไวกับธนาคารออมสินแหงใดแหงหนึ่งที่เห็นวาเปนการสะดวกแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน เวนแตในกรณีที่
เจาหนาที่เห็นวาการวางเงินคาทดแทนตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยที่มีเขตอํานาจตามกฎหมายจะเปน
ประโยชน แกการดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้นมากกวา หรือผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดแจงเปน
หนังสือภายในกําหนดเวลาตามขอ ๕ วาประสงคจํานําเงินคาทดแทนไปวางตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพย
ขอ ๗ ในการวางเงินคาทดแทน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในกรณีฝากไวกับธนาคารออมสินใหฝากไวในบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกโดยแยก
ฝากเปนบัญชีเฉพาะราย และระบุชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนและจํานวนเงินคาทดแทนที่แนนอน สําหรับ
กรณีการวางเงินคาทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ไมอาจจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนราย
ใดไดตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ ใหระบุจํานวนเงินคาทดแทนที่แนนอนและชื่อผูมีสิทธิไดรับคา
ทดแทนตลอดจนสิทธิของผูนั้นทุกคนใหชัดเจน เวนแตในกรณีที่ไมอาจทราบชื่อหรือสิทธิของผูนั้นได
(๒) ในกรณีวางเงินคาทดแทนตอศาลหรือสํานักงานวางแผนทรัพยใหระบุชื่อผูมีสิทธิไดรับ
เงินคาทดแทนและจํานวนเงินคาทดแทนที่แนนอนสําหรับกรณีการวางเงินคาทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ไมอาจ
จายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรั บเงินคาทดแทนรายใดไดตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙
นอกจากใหระบุจํานวนเงินคาทดแทนที่แนนอนและชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนแลวใหระบุสิทธิของผูนั้นทุก
คนใหชัดเจนดวย เวนแตในกรณีที่ไมอาจทราบชื่อหรือสิทธิของผูนั้นได พรอมทั้งระบุรายละเอียดเ กี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนและสิทธิอื่น ๆ ที่ไดรับเงินคาทดแทนเนื่องจากการเวนคืนดังกลาวดวย
ขอ ๘ เมื่อไดวางเงินคาทดแทนแลว ใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนทราบและใหแจงวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินคาทดแทนดังกลาวดวย

- 67 หมวด ๒
การรับเงินคาทดแทน
--------------ขอ ๙ ในกรณีวางเงินคาทดแทนโดยฝากไวกับธนาคารออมสินใหผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนซึ่งประสงคจะขอรับเงินแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน และ
เมื่อผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไดแสดงหลักฐานวาตนเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนในกรณีนั้นอยางชัดเจน
แลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการเบิกจายเงินคาทดแทนดังกลาวใหโดยไมชักชา เวนแตในกรณีที่เปนการวางเงินคา
ทดแทนเนื่องจากเจาหนาที่ไมอาจจายเงินคาทดแ ทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนรายใดไดตามมาตรา
๒๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙ เจาหนาที่จะดําเนินการเบิกจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนไดก็ตอเมื่อ
(๑) มีสัญญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเปนหนังสือมาแสดงในกรณีที่ผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนทุกคนตกลงกันได
(๒) มีคําพิพากษาถึงที่สุดมาแสดง ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนไมอาจตกลงกันได
ขอ ๑๐ ในกรณีวางเงินคาทดแทนตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยใหผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนซึ่งประสงคจะขอรับเงินยื่นคํารองขอตอศาลหรือสํานักงานวางทรัพยการรับจายเงินคาทดแทนที่วางไว
ใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการวางทรัพย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
นายกรัฐมนตรี
** ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖ ร.จ.๔ ตอนที่ ๔๖ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒
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5.3 ตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลฎีกากําหนดคาทีด่ นิ สวนทีเ่ หลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.52/2549 ที่ดินสวนที่เหลือของ
ผูฟองคดีแยกออกเปน 2 สวนไมติดกัน เปนผลใหผูฟองคดีไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติเหมือนเดิม
ประกอบกับที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีทางยกระดับบังดานหนาที่ดินตลอดแนวยอมทําใหทําเลที่ตั้ง ทัศน
วิสัย และสภาพแวดลอมมีสภาพดอยลง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ .124 /2549 ที่ดิน ของผูฟองคดี
มีเนื้อที่ 15-3-6 ไร เปนแปลงเดียวกันเมื่อถูกเวนคืนแลวทําใหที่ดินของผูฟองคดีเหลือเพียง 4 ไรเศษ และยัง
ถูกแบงออกเปน 2 ฝง และมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมซึ่งนับไดวาที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ .335 /2549 ที่ดินสวนที่เหลือ
ของผูฟองคดีถูกแบงออกเปน 2 แปลง มีลักษณะเรียวขนานไปกับแนวทางหลวงพิเศษมีความกวางสวนที่กวาง
ที่สุดประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 88 เมตร และ 95 เมตร โดยมีความกวางไมเทากันตลอดทั้งแปลง สวน
ที่แคบที่สุดประมาณ 1.5 เมตร เห็นวาลักษณะของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนทั้ง 2 แปลง ถูกจํากัดการใช
ประโยชนอยางมากยอมเปนเหตุใหที่ดินเสื่อมราคา ราคา ลดลง (ศาลกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจาก
การเวนคืนกึ่งหนึ่งของราคาที่ดินที่ถูกเวนคืน)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.155/2550 ที่ดินแปลงพิพาทมี
เนื้อที่ 1 ไร 2 งาน 22 ตารางวา ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข 118 แตภายหลังเมื่อไดเวนคืนและกอสราง
ถนนแลวเสร็จที่ดินของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนจํานวน 543 ตารางวา จะกลายเปนตั้งอยูบริเวณ
ทางขึ้นลงทางแยกตางระดับอยูในตําแหนงคับขันในการจราจรและไมสะดวกในการเขาออก กรณีจึงถือวา
ที่ดินของผูฟองคดีสวนที่เหลือจากการเวนคืนใชประโยชนจํากัด จึงตองถือวาที่ดินดังกลาวมีราคาลดลง
(ศาลกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีร าคาลดลงให ตารางวาละ 1,000 บาท)
หมายเหตุ ที่ดินที่ถูกเวนคืนไดรับคาทดแทนตารางวาละ 12,000 บาท)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ .192 /2550 การกําหนดคา
ทดแทนสําหรับที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงนี้ ตองพิจารณาจาก สวนตางของราคาที่ดินตามที่เปนอยูกอน
การเวนคืนกับราคาที่ดินที่เปนอยูภายหลังการเวนคืน โดยจํานวนเงินคาทดแทนสําหรับที่ดินดังกลาวจะมาก
หรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจํานวนเนื้อที่ของที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงเทานั้น เมื่อที่ดินสวนที่เหลือ
จํานวน 2 งาน 46 ตารางวา ของผูฟองคดีอยูติดทางคูขนานของทางหลวงพิเศษไมไดอยูติดถนนสุขสวัสดิ์และ
ซอยสงางามดังเดิม การเขาสูที่ดินตองเลยไปเขาทางซอยสุขสวัสดิ์ 70 และทางคูขนานซึ่งมีระยะทาง 3.9
กิโลเมตร แสดงวาที่ดินสวนที่เหลือของผูฟองคดีมีสภาพและที่ตั้งดอยกวาเดิม ทําใหมีราคาลดลง (ศาลเห็นวา
ที่ดินสวนที่เหลือจะมีราคาลดลงหนึ่งในหาของราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน)

- 69 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.417 /2550 ภายหลังการ
เวนคืนที่ดินแปลงพิพาทไดถูกแบงออกเปน 2 แปลง โดยมีรูปทรงเปลี่ยนไปเปนที่ดินสามเหลี่ยมสองแปลงมี
แนวเขตทางพิเศษเปนระบบทางยกระดับ ซึ่งผูฟองคดีไมสามารถใชประโยชนจากทางดังกลาวจากหนาที่ดิน
ของผูฟองคดีได ที่ดินของ ผูฟองคดีจึงมีสภาพแว ดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางดอยลง มูลคาของที่ดินยอม
ลดลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2786/2551 การพิจารณาวาที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีราคา
เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามมาตรา 21 วรรคสอง และวรรคสามหรือไมนั้น ตองพิจารณาจากที่ดินสวนที่เหลือจาก
การเวนคืนรวมทั้งหมดวาท ายสุดแลวผลจากการเวนคืนทําใหที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนทั้งหมดนั้นมีราคา
เพิ่มขึ้นหรือลดลง มิใชพิจารณาโดยแยกเปนสวนๆ กรณีนี้การเวนคืนทําใหที่ดินของโจทกสวนที่เหลือจากการ
เวนคืนเนื้อที่ 39 ไร 17 ตารางวา ถูกแบงออกเปนสองสวน สวนแรกมีเนื้อที่ 1 งาน 24 ตารางวา อยูติด
ทางหลวงในชวงสะพานสวนที่สองเนื้อที่ 38 ไร 2 งาน 93 ตารางวา อยูติดทางหลวงสวนหนึ่งเปนชวง
สะพานและอีกสวนหนึ่งเปนถนนพื้นราบ ทําใหที่ดินของโจทกสวนนี้สามารถเขาออกทางหลวงแผนดินสายนี้ได
โดยสะดวกยอมสงผลใหที่ดินดังกลาวมีศักยภาพที่จะใชป ระโยชนไดในกิจการหลายดาน โจทกเปนผูไดรับ
ประโยชนจาก ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน หาไดรับความเสียหายจากที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนอัน
ราคาลดลงไม
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.430/2551 ภายหลังการเวนคืน
ที่ดินสวนที่เหลือไมสามารถเขาออกสูถนนสุขสวัสดิ์ไดเหมือนเดิมประกอบกับบริเวณที่ดินดังกลาวมีรูปแบบการ
กอสรางเปนสะพานตางระดับลอมรอบที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ทําใหที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมี
สภาพและที่ตั้งถูกจํากัดการใชประโยช นอยางมาก กรณีถือไดวาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง
(ศาลกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือใหเทากับสวนตางระหวางราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนกับราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ ตามสภาพของที่ดินสวนที่เหลือ)
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดง ที่ 747/2550 เดิมที่ดินพิพาทมี
สภาพเปนรูปสี่เหลี่ยม เนื้อที่ 2 งาน 74.9 ตารางวา ใชถนนสวนบุคคลเปนทางเขา-ออกใชประโยชนเปนที่อยู
อาศัย ถือไดวาผูฟอง คดีสามารถใชประโยชนในที่ดินทั้งแปลงไดอยางเต็มศักยภาพ แตภายหลังการเวนคืน
ที่ดินมีเนื้อที่คงเหลือ 87.7 ตารางวา ตลอดจนตัวบานที่ใชอยูอาศัย ก็อยูในแนวเขตเวนคืนตองถูกรื้อถอนไป
ที่ดินจึงมีสภาพเปนที่วางสามารถใชประโยชนไดอยางจํากัดมี ลักษณะเปนที่ดินแคบยาว ประกอบกับการ
เวนคืนดังกลาวเปนการกอสรางทางยกระดับ การใชประโยชนในที่ดินสวนที่เหลือจึงเปนไปอยาง จํากัดและมี
ราคาลดนอยถอยลงเมื่อเทียบกับสภาพกอนการเวนคืน สมควรไดรับคาทดแทนกรณีที่ดินสวนที่เหลือมีราคา
ลดลง (ศาลกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงใหอัตรารอยละ 20 ของราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูก
เวนคืนที่ศาลกําหนดให)
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแ ดง ที่ อ.1998/2552 ที่ดินของผูฟองคดี
เดิมมีเนื้อที่ 100 ตารางวา ถูกเวนคืน 86.2 ตารางวา เหลือที่ดินเพียง 13.8 ตารางวา และเมื่อพิจารณารูป
แปลงที่ดินของผูฟองคดีในสวนที่เหลือจากการเวนคืนแลวจะมีดานลึกที่นอยกวา 5 เมตร ทั้ง 2 ดาน จึงไม
อาจใชประโยชนใ นการปลูกสรางที่อยูอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ ในที่ดินสวนที่เหลือได (ศาลกําหนดคา
ทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันมีราคาลดลงใหในอัตราตารางวาละประมาณกึ่งหนึ่งของที่ดินที่ถูกเวนคืน)
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5.4 ตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และศาลฎีกากําหนด
คาเสียหายจากการออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.21/2547 เงินคาทดแทนการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยไมใชเงินที่จะทดแทนความเสียหายตามความเปนจริงไดโดยสิ้นเชิง แตเปนเงินชดเชยที่
กําหนดให โดยคํานึงถึงความจําเปนของรัฐและความเสียหายของผูถูกเวนคืนในลักษณะที่เปนธรรมและ
เหมาะสมดวยกันทั้งสองฝาย การที่ผูฟองคดีซื้อที่ดินที่ถูกเวนคืนมาในราคาตามที่ตกลงกับผูขายเปนการซื้อ
ขายที่ดินเฉพาะรายระหวางเอกชนอันเกิดจากความพอใจดวยกันทั้งสองฝายไมใชราคา ซื้อขายกันตามปกติ
ในทองตลาดจึงไมอาจ นํามาเปรียบเทียบได และเมื่อผูฟองคดีซื้อที่ดินแปลงดังกลาวภายหลังจาก พ .ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ใชบังคับโดยรูอยูแลววาที่ดินอยูในแนวเขตที่จะเวนคืน แตซื้อเพราะ
คาดหวังประโยชนที่จะไดรับจากการเวนคืน จึงตองยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่ตนเองอาจจะไดรับจาก
การซื้อที่ดินแปลงดังกลาวดวย
เงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 21 วรรคหา
แหง พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ตองเปนกรณีความเสียหายที่
เปนผลสืบเนื่องโดยตรง
จากการที่ อสังหาริมทรัพยนั้นถูกเวนคืน และเปนคาเสียหายจากการขาดสถานที่ประกอบกิจการคาขายหรือ
ประกอบอาชีพที่ผูถูกเวนคืนใชทํามาหาเลี้ยงชีพมากอนที่จะมีการเวนคืนไมใชความเสียหายจากการคาดการณ
เกี่ยวกับประโยชนที่จะไดรับในอนาคตซึ่งยังไมแนนอน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ .123/2547 ในการพิจารณาถึง
ผลกระทบจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยนั้น มาตรา 21 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืน อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ไมไดบัญญัติใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ตองเวนคืนรองขอ
เงินคาทดแทน ความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย
แตบัญญัติใหเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ในการพิจารณา กําหนดคาทดแทนในสวนนี้ใหแกผูถูกเวนคืน โดยตองสํารวจใหไดขอเท็จจริงวา
ผูฟองคดี ไดรับความเสียหาย หรือไม เพียงใด การไมพิจารณาความเสียหายในสวนนี้ทั้งที่ผูฟองคดีไดกลาว
อางความเสียหายในอุทธรณแลว จึงไมชอบดวยกฎหมาย และขออางที่วาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ
ไดเพิ่มคาทดแทนใหแกผูฟองคดีถึงรอยละ 50 อันถือเปนการชดเชยความเสี ยหายแลวนั้นก็ไมอาจรับฟง
ได เนื่องจากคาทดแทนดังกลาว เปนคา ทดแทนที่ดินในสวนที่พิจารณาเพิ่มขึ้นเทานั้น โดยความเสียหาย
เนื่องจากการที่ ตองออกจากอสังหาริมทรัพย ที่ถูกเวนคืนนั้นเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับผูถูกเวนคืน
เปนการเฉพาะรายแตกตางกันไป ไมอาจกําหนดเปน อัตราที่แนนอนไดและเมื่อปรากฏวาผูฟองคดี ตองไป
จัดหาสถานที่แหงใหมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและมีทําเล เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจซอมแอรรถยนต และมี
คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร สงผลตอรายไดประจําของ ผูฟองคดีที่ตองหยุดลงชั่วคราว ดังนั้น การที่ศาล
ปกครองชั้นตนกําหนดคาทดแทนความเสียหายใหเทากับรายไดจากการประกอบอาชีพตามที่ปรากฏในหลักฐาน
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดในระยะเวลา 1 ป เปนจํานวนเงิน 600,000 บาท จึงเหมาะสมแลว
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.319/2549 การที่ผูฟองคดีอาง
วาตองรื้อถอนโกดังสินคา และตองเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณออกจากพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ทําใหการใชพื้นที่ในการ
วางอุปกรณสินคานอยลงทําใหขาดรายไดจากการประกอบธุรกิจ ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาที่ดินที่ผูฟองคดีใช

- 71 ประกอบธุรกิจมีทั้งหมด 55 แปลง และมีที่ดินที่ถูกเวนคืนจํานวน 22 แปลง บางแปลงไมไดถกู เวนคืนทัง้ หมด
และที่ดินสวนที่ติดแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนทาเทียบเรือสงสินคาถูกเวนคืนเพียงแปลงเดียวเทานั้น ที่ดินของ
ผูฟองคดีจึงถูกเวนคืน เพียงบางสวน และผูฟองคดีไมต องออกไปจากที่ดินผืนใหญที่ใชประกอบธุรกิจ และไม
จําเปนตองหยุดประกอบกิจการแตอยางใด การที่ผูฟองคดีอางวารายไดจากการประกอบธุรกิจจะลดลงรอยละ
25 นั้น เปนการคาดหมายของผูฟองคดีอันเปนเรื่องในอนาคตที่ไมมีความ แนนอน จึงไมอาจกําหนดเปนคา
ทดแทนใหผฟู อ งค ดีได อีกทั้ง ความเสียหายดังกลาวก็ไมใชความเสียหายโดยตรงจาการที่ตองออกจาก
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ผูฟองคดี จึงไมมีสิทธิไดรับคาเสียหายในสวนนี้
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.384/2549 การซื้อที่ดิน
ของธนาคารพาณิชย ซึ่งซื้อที่ดินไปเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานสาขา ธนาคารผูซื้อยอมจําเปนตองเจาะจงสภาพ
ทําเลที่ตั้ง ของที่ดินเปนสําคัญ ผูซื้อยอมตองเสนอราคาที่สูงมากเพื่อที่จะใหไดที่ดินมาโดยปราศจากคูแขง
ประกอบกับกําลัง ซื้อ หรือความสามารถในการสูราคาของผู ประกอบธุรกิจธนาคารคอนขางสูง ราคาซื้อขาย
ที่ดินดังกลาวจึงไมใชราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในทองตลาด หลังจากผูฟองคดีไดรับคาทดแทนที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางไปแลวผูฟองคดียังคงครอบครองอยูอาศัย และใชประโยชนอาคารดังกลาวประกอบอาชีพคาขาย
ตลอดมาเปนเวลาประมาณ 2 ป พิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีสมควรไดรับคาทดแทนในสวนนี้เพียงชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งที่ผูฟองคดีจะตองใชเวลาใน การกอสรางอาคาร หรือหาซื้ออาคารหลังใหมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย
และประกอบอาชีพดังเดิม การที่ผูฟองคดีอางวาไดประกอบกิจการคาขายในที่ดินและอา คารที่ถูกเวนคืนมา
ตั้งแตป พ .ศ. 2524 มีลูกคาประจํามากมาย การที่ ผูฟองคดีตองยายออกไปจากสถานประกอบการเดิมไป
ประกอบกิจการในสถานที่ใหมตองใชเวลาไมนอยกวา 2 ถึง 3 ป จึงจะมีลูกคาประจําไดเชนเดิมนั้น ไม
อาจรับฟงไดเพราะวาผูฟองคดียังไมไดยายออกไปทั
นทีที่ไดรับ คาทดแทน แตยังคงมีรายไดจากการ
ประกอบการคาขายและไดรับประโยชนจากการอยูอาศัยในอาคารที่ถูกเวนคื
เปนเวลา 2 ป นับแตวันที่ถูกเวนคืน
ยอมสามารถทําไดโดยไมเดือดรอนในเรื่องคาใชจายแตอยางใด แตอยางไรก็ตามการที่ผูฟองคดีถูกเวนคืนที่ดิน
และอาคารที่ใชประกอบกิจการคาขายตองยายไปอยูในสถานที่ใหม ยอมตองมีผลกระทบตอรายไดของผู
ฟองคดีอยางแนนอน ผูฟองคดียอมเปนผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายตาม มาตรา 21 วรรคทาย
แหง พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนฯ เมื่อสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครปฐมชี้แจงวา ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึงป พ.ศ.
2545 ผูฟองคดียื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินไดโดยแสดงรายรับทั้งป เปนเงิน 360,000 บาท
จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนความเสียหายในสวนนี้ใหผูฟองคดีเทากับรายรับจากการ
ประกอบการ
คาขายในระยะเวลาหนึ่งปเปนเงิน 360,000 บาท
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ .401/2550 คดีนี้ผูฟอง
คดีไดกลาวอางวา ในการประกอบกิจการ คาขายของผูฟองคดีไดกําไรตั้งแตวันละ 750 ถึง 1,000 บาท
โดยมิไดแสดงหลักฐานใดๆ เพื่อสนับสนุ นขออางดังกลาว อีกทั้งผูฟองคดีก็ไดใหถอยคําตอศาลวาไมเคยเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาภาษีการคา หรือภาษีคาเชา โรงเรือนแตอยางใด ประกอบกับคดีนี้ไดมีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตั้งแตป พ .ศ.2536 และผูฟองคดีไดทําการ รื้อถอนสิ่งปลูกสรางบนที่ดินแปลงที่ ถูกเวนคืน
ทั้งหมดเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2540 กรณีจึงตอถือวาผูฟองคดีเปนผูมีเงินไดสุทธิภายหลังจากหักคาใชจาย
และหักลดหยอนภรรยาและบุตรจํานวน 2 คนตามมาตรา 48 (1) แหงประมวลรัษฎากร แลวไดรับการยกเวน
ไมตองยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม หลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวล
รัษฎากรและกฎหมายที่เกี่ยวของ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีเปน เจาของหรือผูครอบครองโดย

- 72 ชอบดวยกฎมายที่อยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย หรือการ งานอันชอบดวย กฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพย
ที่ตองเวนคืน จะตองสูญเสียทําเลทางการคาที่ดีรวมทั้งสูญเสียผลประโยชนที่ควรจะพึงไดในเวลาตอ ๆ มา
จึงถือวาผูฟองคดีไดรับความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูก เวนคืน ซึ่งชอบที่จะ
ไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายในสวนนี้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นตามมาตรา 21 วรรคหา แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เมื่อได พิจารณาจากสภาพ ทําเลที่ตั้งรานคา
ของผูฟองคดี ซึ่งอยูติดกับถนนสายบางขันธ - หนองเสือ และในพื้นที่บริเวณใกลเคียงเปนที่ตั้งของโรงไมและ
โรงขายวัสดุกอสรางจึงนาเชื่อวาผูฟองคดีไดรับประโยชนจากการประกอบกิจการคาขายและการใหเชาหองพัก
บนที่ดินของผูฟองคดีมีรายไดพอส มควรเพียงพอตอการดํารงชีพของครอบครัวแตการที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมกําหนดเงินคาทดแทนคาขาดรายไดใหแกผูฟองคดีวันละ 100 บาท ก็เปนจํานวนที่ต่ํา
เกินไป ซึ่งไมเหมาะสมและไมเปนธรรมกับผูฟองคดี ที่ศาลปกครองชั้นตนกําหนดคาทดแทนความ
เสียหายจากการ ขาดรายได จากการคาขายใหแกผูฟองคดีในอัตราวันละ 500 บาท นั้น เมื่อนําจํานวน
เงินคาทดแทนคาขาด รายไดจากการคาขายจํานวนดังกลาวมารวมกับเงินคาทดแทนความเสียหายจากการให
เชาหองพักจํานวน 5 หอง ในอัตราหองละ 750 บาท ตอเดือนแลวปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับการยกเวนไม
ตองยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนั้นที่ ศาลปกครองชั้นตนกําหนดคาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายได
จากการคาขายใหแกผูฟองคดีในอัตรา วันละ 500 บาท และกําหนดคาทดแทนความเสียหายจ ากการใหเชา
หองพักจํานวน 5 หอง ใหแกผูฟองคดีในอัตราหองละ 750 บาทตอเดือน จึงชอบแลว
คําพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ . 404/2550 ประเด็นที่
ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูถูก ฟองคดีที่ 2 (รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม) คิดคาเสียหายผิดวิธี เนื่องจากมิได
นําสภาพของที่ดินที่มีไว สําหรับใหเชา และมิไดนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีมาประกอบการพิจารณา
เพิ่มคาทดแทนใหแกผูฟองคดีอีกนั้นเห็นวามาตรา 18 (3) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนฯ บัญญัติวา
เงินคาทดแทนนั้นใหกําหนดใหแก ผูเชาที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นในที่ดินที่ตองเวนคืน แต
การเชานั้นตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ซึ่งไดทําไวกอนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6
หรือไดทําขึ้นภายหลังโดยไดรับอนุญาตจาก เจาหนาที่ และการเชานั้นยังมิไดระงับไปในวันที่เจาหนาทีหรื่ อผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดเขาครอบครองที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว แตเงินคาทดแทนใน
การเชานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริงโดยเหตุที่ตองออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวกอนสัญญาเชาระงับ ดังนั้น แ มขอเท็จจริงจะฟง ไดวาที่ดินของผูฟองคดีเปนที่อยูอาศัยชุมชน
หนาแนนที่ผูฟองคดีมีไวสําหรับใหเชาก็ตาม
แตผูที่จะมีสิทธิไดรับคาทดแทนคาความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขาดประโยชนที่เกิดจากสัญญาเชานั้น คือผูเชาแตฝายเดียวตาม
มาตรา 18 (3) แหง
พระราชบัญญัติดังกลาว หาไดตกอยูแก ผูฟองคดีดังที่ผูฟองอุทธรณไม เมื่อผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดนําสภาพและ
ที่ตั้งที่ดินของผูฟองคดีที่เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยยานชุมชนหนาแนนมาคิดคาทดแทนใหแลว อันเปนการ
พิจารณาตามหลักเกณฑของมาตรา 21 วรรคหนึ่งแหงพระรา ชบัญญัติเดียวกันกําหนดไว จึงไมอาจพิจารณา
เพิ่มคาทดแทนตามคําขอของผูฟองคดีไดอีก

- 73 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ
.214 /2551 เจาของหรือ
ผูครอบครองจะไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ตอง ออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน
ก็เฉพาะกรณีที่ เจาของหรือผูครอบครองโดย ชอบดวยกฎหมายอยูอาศัย หรือประกอบการคาขาย หรือ
การงานอันชอบดวย กฎหมาย อยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนเทานั้น เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวาผู
ฟองคดีทั้งสองไดนําอาคารทั้ งสามหลังใหบุคคลอื่นเชาเปนที่อยูอาศัยโดยยึดถือเปนอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ยอม
แสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีทั้งสองมิไดอยูอาศัยในอาคารทั้งสามหลังที่ตองถูกเวนคืนนั้น จึงมิใชบุคคลผูไดรับ
ความเสียหายเนื่องจากการที่ตอง ออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ดัง นั้น ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนแตเมื่อผูฟองคดีทั้ง
สองไดรับความเสียหายจากการขาดรายไดในการประกอบอาชีพและการใหเชาอาคารทั้งสามหลัง จึงมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนความเสี ยหาย เนื่องจากการ ขาดรายไดในการประกอบอาชีพ และการใหเชาอาคาร
ทั้งสามหลัง ตามมาตรา 21 วรรคหา เปนเงิน 350,690 บาท แตโดยที่ในทางพิจารณาคดีไดปรากฏ
ความวา ในการกําหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ ถูกเวนคืน คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯได
กําหนดราคาคาทดแ ทนที่ดินใหในราคาตารางวาละ 35,000 บาท และกําหนดคาทดแทนความเสียหาย
เนื่องจากการไดรับความเดือดรอนในการออกจากอสังหาริมทรัพย ใหแกผูฟองคดีที่ 1 เปนเงิน 300,000
บาท โดยผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณและฟองคดีเพื่อขอใหกําหนดเงิน คาทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น โดยมิไดโตแยง
การกําหนดคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการออกจากอสังหาริมทรัพย ในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏวาผู
ถูกฟองคดีที่ 2 (กรมทางหลวงชนบท )ไดเคยจายเงินคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการออกจาก
อสังหาริมทรัพยใหแกผูฟองคดีเปนเงินจํานวน 300,000 บาทและผู ฟองคดีที่ 1 ไดรับเงินจํานวนดังกลาวไป
แลว โดยไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนในสวนนี้ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลวขางตน ในสวนนี้ดังที่ไดวินิจฉัยไวแลว
ขางตน จึงใหนําเงินคาทดแทนจํานวนดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเงินคา ทดแทนความเสียหายจากการขาด
รายไดในการปร ะกอบอาชีพและการใหเชาอาคารทั้งสามหลังเปนเงิน 350,690 บาท ผูฟองคดีจึง มีสทิ ธิ
ไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายจากการขาดรายไดในการประกอบอาชีพและการใหเชาอาคารทั้งสามหลัง
เพิ่มอีกเปนเงิน 50,690 บาท
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๐๘/๒๕๕๑ ศาลปกครองสูงสุด
เห็นวา ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีฯขอเงินคาทดแทนเพิ่ม ดังนี้ (๑)........ ..... (๒) ผูฟองคดีมีรายได
จากการใหหจก. เอ็ม เจ เค ปโตรเลียมใชสิทธิดําเนินการสถานีบริการน้ํามันในอัตราเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
ซึ่งยังเหลือระยะเวลาที่ผูฟองคดีมีสิทธิเชาที่ดินและมีรายไดจากหจก.ดังกลาวอีก ๒๕ ป หรือ ๓๐๐ เดือน เปน
เงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ผูฟองคดีมีรายไดจากการใหบริษัท เอ็ม .บี.ซี แลนด จํากัด เชาอาคารเพื่อดําเนิน
กิจการคาปลีกเซเวนอีเลฟเวน โดยไดรับคาเชาอัตราเดือนละ ๙๖,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินถูกเวนคืนตองรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางยังเหลือระยะเวลาที่ผูฟองคดีจะไดคาเชาอีก ๒๕ ป ทําใหสูญเสียรายไดอีก ๒๘ ลานบาท รวม
เงินคาเสียหายที่เพิ่มขึ้น ๕๗,๒๖๐,๖๑๒ บาท อันเห็นไดวาในคําอุทธรณตอรัฐมนตรีมีอุทธรณในประเด็น
เกี่ยวกับคาเสียหายทาง ธุรกิจ อันเปนคาเสียหายที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๒๑ วรรคหา
พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.๒๕๓๐ แลว ศาลจึงสามารถพิจารณาและกําหนดคาทดแทนใน
ประเด็นคาเสียหายอันเกิดจากการที่ผูฟองคดีตองหาที่ประกอบธุรกิจใหมไดโดยไมจําตองเรียกรัฐมนต รีฯเขา
มาในคดีแตอยางใด เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดีมีฐานะเปนผูเชาที่มีสิทธิไดรับคาทดแทนตามมาตรา
๑๘(๓) แหง พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ผูฟองคดีจึงเปนผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย

- 74 ที่ประกอบกิจการคาขายหรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนนั้น และการ
เวนคืนดังกลาวเปนเหตุใหผูฟองคดีตองออกจากที่ดินและสถานี้บริการน้ํามันกอนครบกําหนดตามสัญญา
ผูฟองคดีจึงยอมไดรับความเสียหายโดยตรงจากการขาดรายไดหรือขาดประโ ยชนจากการประกอบการคาขาย
อันอยูในอสังหาริมทรัพยตามที่เคยไดรับอยูตามปกติทุเดือนและตองหาที่ประกอบกิจการใหม ซึ่งศาลปกครอง
สูงสุดเห็นวาคาความเสียหายดังกลาวเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับผูฟองคดี และผูฟองคดีตองไปจัดหา
สถานที่แหงใหมเพื่อประกอบธุรกิจการคาไดดังเดิม โดยผูฟองคดีมีอาชีพประกอบการคาเกี่ยวกับสถานีบริการ
น้ํามันซึ่งจําเปนตองอาศัยทําเลที่ตั้งใหอยูในสถานที่ที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก จึงมีคาใชจายในการ
ลงทุนสูงรวมไปถึงระยะเวลาในการจัดหาสถานที่ประกอบกิจการใหมดวย
การที่ศาลปกครองชั้นตน
กําหนดคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ตองถูกเวนคืนใหแกผูฟองคดี
เปนจํานวนรอยละ ๕ ของคากอสรางใหม (จํานวนเงิน ๑๑,๓๐๒,๖๗๖ บาท ) เปนเงิน ๕๖๕,๑๓๓.๘๐ บาท
นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเปนจํานวนเงินที่เหมาะสมแลว
คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ 360/2521 เงินกินเปลาที่โจทกไดจายใหจําเลยไปแลวนั้น ถือ
เปนสวนหนึ่งของคาเชาที่โจทกชําระลวงหนาใหแกจําเลยไป เมื่อขอเท็จจริงไดความวา โจทกทําสัญญาเชา
ตึกแถวพิพาทกับจําเลยมีกําหนด 8 ป แตโจทกก็ไดอยู 3 เดือนเศษ ไฟก็ไหมตึกแถวพิพาทเสียหายห มด
โดยมิใชความผิดของโจทก จําเลยจึงตองคืนเงินกินเปลาใหแกโจทกตามสวน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7094 /2542 พ.ร.บ.วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ ได
กําหนดบุคคลผูที่จะมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนอันเนื่องมาจากการดําเนินการเพื่อการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไว
ในมาตรา 18(1) ถึง (6) แยกไวตางหากจากกัน การดําเนินการเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพยรายการเดียวก็
อาจกอใหเกิด ผลกระทบตอบุคคลหลายฝาย อันเปนเหตุใหเกิดสิทธิแกบุคคลหลายคนที่จะไดรับเงินคา
ทดแทนแยกตางหากจาก กันได
โจทกเปนผูเชาที่ดินกอสรางตึกแถวและสิ่งป
ลูกสรางมีกําหนด 30 ป เพื่อนําไปให
บุคคล ภายนอกเชาชวงภายในกําหนดระยะเวลาที่เชา และโจทกมีหนาที่บํารุงรักษาตึกแถวและสิ่งปลูก
สรางดังกลาว เพื่อสงมอบใหแกเจาของที่ดินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาแลวขณะที่ พ .ร.ฎ.กําหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะ เวนคืนฯ มีผลใชบังคับโจทกคงเปนเจาของตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตามฟอง
จึง
จัดเปนบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคา ทดแทนตามมาตรา 18(2)
แมในขณะที่มีการดําเนินการเพื่อเวนคืนตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตามฟองยังไมไดตกเปน
เจาของที่ดิน เจาของที่ดินจึงไมใชบุคคลผูมีสิทธิไ ดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา 18(1) ถึง (6) ก็ตาม
แตเมื่อครบ กําหนด 30 ป ตามสัญญาเชาที่ดิน ตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตามฟองจะตกเปนของเจาของที่ดิน
ทันที จึงถือไดวาเจาของที่ดินเปนเจาหนี้โจทกในหนี้ที่โจทกจะตองสงมอบตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตามฟอง
ใหแกเ จาของที่ดิน เมื่อ ตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตามฟองถูกเวนคืนไปเสียกอนที่จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของ
ที่ดินอันเปนผลใหได เงินคาทดแทนมาจากการเวนคืน เงินคาทดแทนนี้จึงเปนทรัพยสินซึ่งเขาแทนที่ตึกแถวและ
สิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืนในฐานะนิตินัยอยางเดียวกันกับตึกแถวและสิ่งปลูกสรางตาม ป.พ.พ. มาตรา 226 วรรค
สอง และ 228 วรรคหนึ่ง จําเลยซึ่งมีหนาที่จายเงินคาทดแทนจึงตองแจงการกําหนดเงินคาทดแทนและ
การที่จะใชเงินคาทดแทนใหแก เจาของที่ดินทราบตาม ป .พ.พ. มาตรา 231 เมื่อเจาของที่ดินไมสามารถจะ
ตกลงกับโจทกได โจทกและเจาของที่ดินตางฝายตางมีสิทธิที่จะเรียกรองใหนําเงินจํานวนนั้นไปวางไว

- 75 ณ สํานักงานวางทรัพยเพื่อประโยชนอันรวมกัน เวนแตโจทกจะหาประกันใหไวตามสมควรตาม ป .พ.พ. มาตรา
232 ดังนั้น ที่ฝายจําเลยใหโจทกกับเจาของที่ดินตกลงเรื่องจํานวนเงินคาทดแทนกันใหไดแลวจึงมีสิทธิที่จะ
ตกลงทําสัญญารับเงินทดแทนจากฝายจําเลยไดนั้นเปนการดําเนินที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเมื่อโจทกกับ
เจาของที่ดินตกลงกันไมได จึงถือไดวาเปนกรณีที่ไมอาจ จายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน
รายใดไดเพราะมีปญหาเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน ฝายจําเลยซึ่ง
เปนเจาหนาที่เวนคืนจึงวางเงินคาทดแทนไดตาม พ .ร.บ.วาดวยการ เวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ มาตรา 28
วรรคสอง กรณีเชนนี้ศาล ไมอาจพิพากษาใหโจทกไดรับเงินคาทดแทน ทั้งหมดไปเพียงผูเดียว
ผูเชาชวงซึ่งเปนผูเชาตึกแถวและสิ่งปลูกสรางจากโจทก จัดเปนบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินคา
ทดแทนตามมาตรา 18(3) และเปนบุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่
ตองเวนคืน อันมีสิทธิไดเงินคาทดแทนสําหรับความเสียหายนั้นตามมาตรา 21 วรรคทาย สิทธิของผูเชาตึกแถว
และสิ่งปลูกสรางดังกลาวแยกตางหากจากโจทกซึ่งเปนเจาของตึกแถวและสิ่งปลูกสราง และแยกตางหากจาก
เจาของที่ดิน ดังนั้น ที่ฝายจําเลยกําหนดเงินคาทดแทนเบื้องตนใหแ กผูเชาชวงรวมกันกับโจทกและเจาของ
ที่ดินเปนเงินจํานวนหนึ่งในลักษณะกรรมสิทธิ์รวม และนําเงินคาทดแทนเบื้องตนดังกลาวไปฝากไวตอธนาคาร
ออมสินในนามของโจทกกับเจาของที่ดินและผูเชาชวงรวมกันจึงไมถูกตอง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.91/๒๕๕5 ประเด็นคาเสียหายจาก
การเวนคืนที่ดินมีผลกระทบทําใหที่ดินที่เหลืออยูไมสามารถประกอบกิจการอูเคาะพนสีรถยนตไดดังเดิม นั้น
ศาลเห็นวากอนการเวนคืนที่ดินของผูฟองคดีมีเนื้อที่ 2 งาน 20.90 ตารางวา ใชเปนพื้นที่ประกอบธุรกิจอู
เคาะพนสี รถยนตประมาณ 764.81 ตารางเมตร และใชเปนบานพักอาศัยจํานวน 118.75 ตารางเมตร
แตสวนที่ใชประกอบธุรกิจถูกเวนคืนประมาณ 342.50 ตารางเมตร เหลือเนื้อที่ใชประกอบธุรกิจจํานวน
422.31 ตารางเมตร จึงเห็นไดวาที่ดินของผูฟองคดีไดมีขอจํากัดและเสื่อมคาในการประกอบ
กิจการ
ดังกลาว อีกทั้งที่ดินดานติดถนนเดิมยาวประมาณ 40 เมตร ถูกเวนคืนเหลือความยาวเพียง 10.33 เมตร
และยังเปนปากทางที่เปนหัวมุมโคง ดังนั้น หากจะยังใชเปนที่เขา- ออกรถยนตก็ยอมจะทําใหเกิดอันตรายได
กรณีจึงเห็นไดวาการเวนคืนทําใหที่ดินที่เหลืออยูมีเนื้ อที่คอนขางจํากัดโดยเมื่อสวนหนึ่งเปนที่ตั้งของบานพัก
อาศัยแลวยอมมีผลกระทบทําใหพื้นที่ที่เหลือหลังจากหักเปนที่ตั้งของบานพักแลวมีเนื้อที่ไมเพียงพอที่จะ
สามารถประกอบกิจการอูเคาะพนสีรถยนตในที่ดินที่เหลือไดดังเดิม และผูรองไดรองขอใหเวนคืนที่ดินส วนที่
เหลือและโรงเรือนสิ่งปลูกสรางทั้งหมดเพื่อนําเงินไปหาที่ดินผืนใหมก็ไมไดรับการพิจารณา จึงเปนกรณีที่
ผูฟองคดีไดรับความเสียหายจากการเวนคืนตามมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงควรมี
สิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนทําใหที่ดินที่ เหลืออยูไมสามารถประกอบกิจการไดดังเดิม
เมื่อการหาซื้อที่ดินเพื่อใชเปนทําเลที่ตั้งและกอสรางอูเคาะพนสีรถยนตแหงใหมอาจทําใหตองหยุดประกอบ
กิจการเปนระยะเวลาหนึ่งทําใหขาดรายไดนาจะใชเวลาไมเกินประมาณ 2 ป และผูฟองคดีมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการอูเคาะพนสีรถยนตหลังหักคาใชจายประมาณปละ 180,000 บาท ดังนั้น ผูฟองคดีจึงควร
ไดรับเงินคาทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนในกรณีนี้เปนเงิน 360,000 บาท
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5.5 กรณีตัวอยางการกําหนดคาทดแทนจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
คาเสียหายกรณีประกอบการคาขาย
ตัวอยางที่ 1 การคิดคาเสียหายใหบุคคลธรรมดาจาก ภงด.90, ภงด.94
นาง ก. ประกอบกิจการขายไมแปรรูป เครื่องอุปกรณกอสราง เครื่องสุขภัณฑ ฯลฯ ถูกเวนคืน
ป 2543 โดยนาง ก. สงหลักฐานการเสียภาษีระหวางป 2540-2543 เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ปภาษี

แบบภาษี

เงินไดพึงประเมิน (บาท)

2540
2541
2542
2543

ภงด.90
ภงด.90
ภงด.90
ภงด.90

3,311,892
2,565,700
2,034,207
1,093,796

วิธีคํานวณ

เงินไดหลังหักคาใชจาย
(บาท)
463,665
384,855
406,841
218,759

ภาษีตองชําระ (บาท)
20,681
11,802
18,374
3,751

โดยนํารายได 3 ปสุดทายกอนถูกเวนคืนมาคํานวณ ดังนี้
นําเงินไดหลังหักคาใชจาย
= เงินไดป 2541 + 2542 + 2543
3
= 384,855 + 406,841 + 218,759
3
จะไดคาเสียหายหลังหักคาใชจายตอปเฉลี่ย = 336,818 บาท
หารายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ
= 336,818 บาท
12
รายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ
= 28,000 บาท

นาง ก.ไดรับความเสียหายจากการขาดรายไดหรือตองหยุดประกอบการเปนเวลา 4 เดือน
กําหนดคาเสียหายให 4 เดือน = 28,000 X 4 = 112,000 บาท
กรณีดังกลาวหากนาง ก.ไมมีหลักการเสียภาษี หรือหลักฐานอื่นประกอบการพิจารณาก็จะ
กําหนดใหในอัตรา 12,500 บาท ตอเดือน เปนเงิน = 12,500 X 4 = 50,000 บาท
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รถไฟฟาสายสีมวง สายบางใหญ – ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ – บางซื่อ รายบริษัท ไมแดง จํากัด
1. พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ฯ ฉบับแรกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๗ ก ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๒๒ ตอนที่ ๓๗ ก ลงวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๕๒
2. บริษัท ไมแดง จํากัด มีหนังสืออุทธรณยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
2.1 ขอคารื้อถอน คาขนยาย และคาติดตั้งเครื่องจักรใหม เปนเงิน 2,000,000
บาท แตไดรับคาทดแทนแลว จํานวน 155,100 บาท จึงขอเพิ่มอีก 1,844,900 บาท เนื่องจากไดวาจาง
ชางใหทําการรื้อถอนอาคาร ขนยาย รวมทั้งการติดตั้งเครื่ องจักร และรายการอื่นอีกหลายรายการ เปนเงิน
จํานวน 2,000,000 บาท
2.2 ขอคิดคาเสียหายจากการประกอบธุรกิจปละ500,000 บาท เปนเวลา 15 ป คิด
เปนเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท แตคณะกรรมการกํา หนดราคาเบื้องตนไดกําหนด ใหแลว 75,000 บาท จึง
ขอเพิ่มอีกเปนเงิน 7,425,000 บาท โดยแจงวาไดทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสราง จากวัดกู เกียรติวรวิหาร
เปนเวลา 30 ป ยังเหลือระยะเวลาเชาอีก 15 ป เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อยมีรายไดหลังหักคาใชจายแลว
ประมาณปละ 1,000,000 บาท
3. บริษัท ไมแดง จํากัด เปนผูเชาที่ดิ นและสิ่งปลูกสรางจากวัดกู เกียรติวรวิหาร ตามหนังสือ
สัญญาแบงเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 1530 ลงวันที่ 13 กันยายน 2539 มีกําหนดการเชา 30 ป ตอไปนี้
3.1 เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 1530 เพียงบางสวน เนื้อที่ประมาณ 7 – 2 – 57 ไร ตั้งแต
วันที่ 13 กันยายน 2539 มีกําหนด 30 ป นับแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 ซึ่งตามสัญญาเชาเดิมฉบับลง
วันที่ 14 มีนาคม 2518 ไดสิ้นสุดลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 โดยคูสัญญาไดตกลงทําสัญญาเชากันใหม
(๑) ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน 19,519,000 บาท
(๒) สิ่ งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่ใหเชา ประกอบดวย อาคาร 3 ชั้นครึ่ง 1 หลัง ,
โรงงาน 1 หลัง, โกดังเก็บไม 2 หลัง, บานพักคนงาน 2 ชั้น 1 หลัง ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ใหเชา
ดวย โดยผูเชายอมใหกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสรางทั้งหมดในที่เช า ตกเปนกรรมสิทธิ์ของวัดกู เกียรติวรวิหาร โดยให
สิ่งปลูกสรางนั้นตกเปนสวนควบของที่ดิน นับแตวันทําสัญญาเชาเปนตนไป
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ชําระในวันทําสัญญาเชา เปนเงิน 2,000,000 บาท และ เงินบํารุงวัดสวนที่เหลืออีกจํานวน 5,000,000
บาท ผูเชาจะแบงชําระเปนงวดๆ ละ 500 ,000 บาท หกเดือนตองวด โดยเริ่มชําระงวดแรกวันที่ 20
มกราคม 2539
4. ที่ดิ นโฉนดเลขที่ 1530 ของวั ดกู เกียรติวรวิหาร มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 – 1 – 24 ไร ถูก
เวนคืน 1 – 1 – 52.20 ไร คงเหลือ 13 – 3 – 71.80 ไร คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดคา
ทดแทนที่ดิน ตารางวาละ 70,590 บาท เปนเงิน 38,979,798 บาท
5. คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดคาทดแ ทนสิ่งปลูกสรางใหกับวัดกู เกียรติ
วรวิหาร รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13,174,216.38 บาท
ตามเอกสารหลักฐาน ขอมูลรายไดกําไรสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย คาสึกหรอ และคาเสื่อม
ราคาของทรัพยสินจากหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.
50 ) ปรากฏดังนี้
- ป 2551 มีกําไรสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย คาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
เปนเงิน 3,815,619.84 บาท
- ป 2552 มีกําไรสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย คาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของท รัพยสิน
เปนเงิน 2,440,598.02 บาท
- ป 2553 ขาดทุนสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย คาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
เปนเงิน 5,317,866.43 บาท
การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ คณะที่ 4
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ คณะที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 17/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 555 ไดพิจารณาเห็นวา ผูอุทธรณไดใชอาคารที่ถูกเวนคืนประกอบกิจการโรงเลื่อยตามที่กลาวอาง
จริง เมื่อถูกเวนคืนทําใหตองหยุดประกอบกิจการในระหวางการจัดหาอาคารใหมเพื่อใชประกอบการและขาด
รายไดจากการประกอบกิจการดังกลาว ถือเปน ความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืน จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนคาขาดรายไดจากการประกอบกิจการตามขอมูลรายไดหลังหักคาใชจาย
จากหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัทหรือ หางหุนสวนนิติบุคคล โดยไมนําคาดอกเบี้ย คา
สึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสินซึ่งไมเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินกิจการ
ตามแนวทางการกําหนดคาทดแทนในเรื่องดังกลาว จะนําขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป เพื่อ
หาคาเฉลี่ยและกําหนดเปนคาทดแทนใหกับผูไดรับความเสียหาย แตเนื่องจากจํานวนรายไดในแตละปมีความ
แตกตางกันพอสมควร โดยเฉพาะป 2553 ซึ่งเปนปที่ผูอุทธรณตองยายเครื่องจักรและทรัพยสินออกจากอาคาร
ที่ถูกเวนคืนอาจจะประกอบกิจการไดไมเต็มที่ ทําใหขาดทุนสุทธิ เปนเงิน 5,317,866.43 บาท หากนําขอมูล
ของการประกอบการในปดังกลาวมารวมคํานวณเพื่อหาคาเฉลี่ยของผลประกอบการ จะทําใหเกิดความเบี่ยงเบน
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และใหไดคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกับขอเท็จจริง
ของผลประกอบการของปลาสุดตามหลักฐานที่สงใหพิจารณา เห็นควร
ใชขอมูลเงินไดกําไรสุทธิของป2551 และ
2552 มาเฉลี่ยกําหนดคาทดแทนใหกับผูอุทธรณ โดยป2551 มีกําไรสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย คาสึกหรอ
และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เปนเงิน3,815,619.84 บาท และป 2552 มีกําไรสุทธิ กรณีไมรวมคาดอกเบี้ย
คาสึกหรอ และคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน เปนเงิน 2,440,598.02 บาท จะมีรายไดหลังหักคาใชจายเฉลี่ย
ปละ 3,128,108.93 บาท หรือเดือนละ 260,675.74 บาท และเห็นวาระยะเวลาที่ใชในการจัดหาหรือเชา
อาคารใหม และขนยายเครื่องจักรพรอมติดตั้งจนสามารถใชอาคารประกอบกิจการตอไปได ประมาณ 6 เดือน
จึงเห็นควรกําหนดคาทดแทนความเสียหายจากการประกอบธุรกิจให 6 เดือน เปนเงิน 1,564,054.44 บาท
(260,675.74 x 6) และเนื่องจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดพิจารณา กําหนดคาทดแทนความ
เสียหายจากการประกอบธุรกิจใหแลวเปนเงิน 75,000 บาท จึงเห็นควรเพิ่มคาทดแทนความเสียหาย ให
อีก เปนเงิน 1,489,054.44 บาท (1,564,054.44 – 75,000)
หมายเหตุ เปนตัวอยางแนวคิดในการพิจารณาใหความเปนธรรมในการกําหนดคาเสียหายจากการประกอบกิจการ
คาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมาย

- 81 ตัวอยางที่ 3 โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 กับสรางและขยายถนน
ตอเชื่อม
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนพิจารณาขอเท็จจริงแลว เห็นวาราคาซื้อขาย
ที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรและราคาจํ
ี
านองของธนาคารจะต่ํากวาราคาประเมินทุนทรัพฯย
ป 2547- 2550 จึงไดนําราคาเสนอขายในรัศมี 2 กิโลเมตรจากแนวเวนคืนมาประกอบการพิจารณา
ซึ่งราคาซื้อขายหลังจากตอรองแลวจะมีราคาสูงกวาราคาประเมินทุนทรัพยฯ ประมาณ
10- 100 %
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนจึ งวางหลักเกณฑการกําหนดราคาคาทดแทน ดังนี้
1. กําหนดฐานราคาที่ดิน ดังนี้
1.1 ปรับฐานราคาที่ดินบริเวณใกลกับสวนเฉลิมพระเกียรติ แปลง ท.88-ท.110, ท.112,
ท.113 และ ท.127 เปนราคาตารางวาละ 12,000 บาท (เทียบเคียงกับราคาซื้อขายในป 2548)
1.2 ปรับฐานราคาที่ดินพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยูอาศัยแปลง .146,
ท ท.151-ท.154,
ท.160, ท.164-ท.167, ท.175, ท.178, ท.187, ท.189/1 และ ท.193 จากตารางวาละ 5,000 บาท
เปนตารางวาละ6,500 บาท (เปนที่อยูอาศัยบริเวณติดคลองบางศรีเมืองราคาประเมินตารางวาละ5,000 บาท
ซึ่งสามารถเขาออกโดยเดินบนสะพานคอนกรีตไดเหมือนกับที่ดินที่ไมติดคลองที่มีราคาประเมินตารางวาละ
6,500 บาท)
1.3 ที่ดินแปลงอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 1.1 และขอ 1.2 ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยฯ
ป 2547-2550 เปนฐานราคา
2. เพิ่มราคาจากฐานราคาดวยเปอรเซ็นตามประเภทของที่ดิน ดังนี้
ประเภทที่ดิน อาคารพาณิชย
เพิ่ม 100%
ประเภทที่ดิน ที่อยูอาศัย
เพิ่ม 71%
ประเภทที่ดิน เกษตรกรรม
เพิ่ม 57%
ประเภทที่ดิน วางเปลา
เพิ่ม 43%
3. กําหนดราคาคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งแปลง หรือถูกเวนคืนมากกวา 50% และ
เหลือที่ดินนอยกวา 40 ตารางวา เพิ่มขึ้นอีก 30% จากขอ 1 และขอ 2
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ คณะที่ 5 ไดพิจารณาจากขอกฎหมาย ขอเท็จจริง
และขอมูลตางๆ แลว มีความเห็นดังนี้
1) คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดนําราคาซื้อขายและราคาเสนอขายที่ดินในทําเล
ใกลเคียงกับที่ดินที่ถูกเวนคืนมาประกอบการพิจารณา และกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในโครงการนี้
เพิ่มจากราคาประเมินฯ ตั้งแต
43-100เปอรเซ็นต ตามลักษณะและสภาพการใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งเห็นวาเปนราคา

- 82 ที่เหมาะสมและเปนธรรมพอสมควรแลว โดยเฉพาะกับที่ดินที่ไดรับประโยชนหรือไมเสียประโยชนจากการเวนคืน
สําหรับราคาซื้อขายที่ปรากฏเพิ่มเติมในชั้นการพิจารณาอุทธรณจํานวน 4 แปลง ไดแก ราคาซื้อขายที่ดิน
โฉนดเลขที่ 37929, 193092, 3633 และ 3634 นั้น จากการตรวจสอบปรากฏวาราคาซื้อขายที่ดินโฉนด
เลขที่ 193092 ซื้อขายต่ํากวาราคาคาทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดใหแกผูถูกเวนคืน
สวนราคาซื้อขายที่ดินอีก 3 แปลง ที่ซื้อขายสูงกวาราคาคาทดแทนนั้น เห็นวาไมใชราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในทองตลาดเชนเดียวกับความเห็นของฝายเลขานุการ จึงเห็นควรไมนําราคาซื้อขายที่ดินทั้ง 4 แปลงดังกลาว
มาประกอบการพิจารณากําหนดคาทดแทน
2) คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดกําหนดคาทดแทนโดยใชราคาประเมิน ฯ เปนฐาน
ราคา ซึ่งราคาประเมินฯ ที่ดินแตละแปลงมีมูลคาไมเทากัน เนื่องจากสํานักประเมินราคาทรัพยสินได ประเมิน
ราคาโดยวิเคราะหจากราคาซื้อขาย ราคาจํานอง ราคาเสนอขาย ความลึก รูปราง และขนาดของที่ดิน รวมถึง
ปจจัยดานสาธารณูปโภค การใชประโยชน การเขาถึง และอื่นๆ ซึ่งเห็นวาราคาประเมินฯ นาจะเปน ราคาที่
เหมาะสมกับสภาพของที่ดินแตละแปลงแลว หากจะปรับราคาใหเทากันตามคําขอของผูอุทธรณบางรายอาจไม
เปนธรรม เนื่องจากราคาประเมินฯ ที่ดินแปลงใหญมักจะต่ํากวาที่ดินแปลงเล็ก หากปรับราคา ที่ดินแปลงใหญ
ใหเทากับราคาประเมินฯ ทีดิ่ นแปลงเล็กจะทําใหมูลคารวมของที่ดินแปลงใหญมีราคาสูงมาก ดังนั้น การไมปรับ
ฐานราคาประเมินฯ จะเปนธรรมแกผูอุทธรณมากกวา
3) สภาพและที่ตั้งของที่ดินที่ถูกเวนคืนมีทั้งเปนที่ดินที่ติดถนนอยูเดิม ที่ดินติดแมน้ําเจาพระยา
และที่สวนไมติดถนนหรือแมน้ํา และ รูปแบบการกอสรางทางสายนี้เปนสะพานและทางยกระดับ เปนการขยาย
เขตทางเดิม รวมทั้งเปนการสรางทางใหมบางสวน จึงมีผลทําใหที่ดินเสียประโยชนหรือไดรับประโยชนจากการ
เวนคืนแตกตางกัน กลาวคือหากที่ดินอยูติดทางที่สรางใหมและเปนทางพื้นราบยอมไดรับประโยชน จากการ
เวนคืน โดยเฉพาะที่ดินซึ่งเดิมไมมีทางออกสูถนนสาธารณะ เนื่องจากภายหลังจากการเวนคืนที่ดินสวทนี่เหลือจะ
อยูติดถนน ซึ่งมีความกวาง6 ชองจราจร สงผลใหที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงกวาเดิมาก
ม จึงไมควร
เพิ่มคาทดแทนใหอีก ทั้งนี้รวมไปถึงที่ดินแ ปลงใหญซึ่งถูกเวนคืนเพื่อขยายเขตทางเดิมดวย โดยเฉพาะ
ที่ดินที่อยูติดถนนทาน้ํานนท-วัดโบสถ ซึ่งเปนถนนขนาดเล็กมีความกวาง 2 ชองจราจร เมื่อถนน ถูกขยายเปน
6 ชองจราจร และเปนถนนที่ตอเชื่อมสะพานขามแมน้ําเจาพระยายอมทําใหที่ดินในกลุมนี้มี ศักยภาพดีขึ้น
กว าเดิม และถือวาไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชนจากการเวนคืน จึงไมมีเหตุที่จะเพิ่ม คาทดแทนให
เชนเดียวกัน แตอยางไรก็ดีหากเปนที่ดินแปลงเล็กที่ถูกเวนคืนแลวสวนที่เหลือใชประโยชน ไดจํากัดถือวา
ไมไดรับประโยชนหรือเสียประโยชนจากการเวนคืน เห็นควรเพิ่มคาทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายใหตาม
ความเหมาะสม เวนแตไดมีการชดเชยความเสียหายโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไวเหมาะสมและ
เปนธรรมเพียงพอตอการชดเชยความเสียหายตางๆ แลว
นอกจากนี้ที่ดินกลุมที่อยูใกลสวนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสวนใหญเปนที่สว นและที่รกราง
มีราคาประเมินฯ เพียงตารางวาละ 5,000 - 6,500 บาท แตคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดปรับฐาน
ราคาประเมินฯ เพิ่มเปนตารางวาละ12,000 บาท กอนเพิ่มคาทดแทนตามลักษณะและสภาพการใชประโยชน
ในที่ดินใหอีกสวนหนึ่ง ซึ่งที่ดินในกลุมนี้เดิมเขาออก สูถนนซอยโดยใชทางเดินปูนยกสูงขนาดกวางประมาณ
1 เมตร จึงเห็นวาราคาคาทดแทนที่ดินในกลุมนี้เปนราคาที่สูงพอสมควรแลว และรูปแบบการ กอสรางใน

- 83 บริเวณนี้แมจะเปนทางยกระดับแตไดมีการกอสรางทางคูขนานและทางกลับรถใตทางยกระดับเพื่อเปน
ทางเขา-ออก สําหรับที่ดินที่อยูใตทางยกระดับดวย ทําใหที่ดินในกลุมนี้มีทางเขาออก
- หรืออยูใกลทางสาธารณะ
มากขึ้น การคมนาคมในบริเวณนี้จึงมีความสะดวกมากขึ้นกวาเดิม ไดรับประโยชนจากการเวนคืน เห็นควร
ไมเพิ่มคาทดแทนใหเชนเดียวกัน
สําหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนซึ่งอยูใ นบริเวณที่กอสรางทางแยกตางระดับบริเวณจุดตนทางและ
จุดปลายทางโครงการนั้น เห็นวาที่ดินสวนที่เหลือไมไดรับประโยชนจากการเวนคืน เนื่องจากที่ดินสวนที่เหลือ
ใชประโยชนไดจํากัด และหากที่ดินสวนที่เหลืออยูบริเวณทางขึ้นลงยอมไมไดรับความสะดวกในการ เขาออก
นอกจากนี้ที่ดินบางแปลงเมื่อถูกเวนคืนแลวที่ดินสวนที่เหลือไมไดอยูติดถนนสายหลักดังเดิม จึงเห็นวาที่ดิน
ในกลุมนี้เสียประโยชนจากการเวนคืนเห็นควรเพิ่มคาทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายใหตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากขนาด สภาพทําเล ลักษณะการใชประโยชน รวมถึงความ เสียหายที่ไดรับจากการเวนคืน
เวนแตไดมีการชดเชยความเสียหายโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไวเหมาะสมและเปนธรรมเพียงพอ
ตอการชดเชยความเสียหายตางๆ แลว
ในการชดเชยความเสียหายใหแกที่ดินที่เสียประโยชนจากการเวนคืนนั้น เห็นวาเนื่องจาก
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดกําหนดคาทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนในโครงการนี้ไวสูงพอสมควรแลว
และไมปรากฏราคาซื้อขายที่สูงกวาราคาคาทดแทนดังกลาว จึงเห็นควรชดเชยความเสียหายใหแกที่ดินที่
เสียประโยชนจากการเวนคืนอีกไมเกินรอยละ 30 ของราคาคาทดแทนเบือ้ งตน (เชนเดียวกับที่ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดชดเชยความเสียหายใหกับที่ดินที่ถูกเวนคืนหมดทั้งแปลง หรือถูกเวนคืนเกินครึและที
่ง ่ดิน
สวนที่เหลือมีเนื้อที่นอยกวา 40 ตารางวา) และในกรณีที่ผูถูกเวนคืนรายใดมีที่ดินหลายแปลงอยูติดตอกัน เห็น
ควรรวมพิจารณาโดยถือวาเปนที่ดินแปลงเดียวกันแลว จึงชดเชยความเสียหายใหตามความเหมาะสม
สําหรับผูอุทธรณที่ขอคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลงตามมาตรา 21 วรรคสาม
มาในคําขออุทธรณดวยนั้น เนื่องจากยังไมมีพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑสําหรับคํานวณวา
อสังหาริมทรัพย ใดมีราคาเพิ่มหรือลดลงเทาใด แตศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยไวใน
คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.192/2550 วาการกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลืออันราคาลดลงนี้ตองพิจารณา
จากสวนตางของราคาที่ดินตามที่เปนอยูกอนการเวนคืนกับราคาที่ดินตามที่เปนอยูภาย หลังการเวนคืน ซึ่งที่
ประชุมเห็นวาขณะนี้ราคาประเมินฯ ป 2551-2554 ไดประกาศใชแลว จึงเห็นควรเปรียบเทียบราคาประเมิน
ทุนทรัพยฯ ที่ประกาศใชในขณะที่กําหนดราคาเบื้องตน (ราคาประเมินทุนทรัพยป 2547- 2550 ) กับ
ราคาประเมินฯ ปปจจุบันของที่ดินแปลงที่ขอคาทดแทนทีด่ ินสวนที่เหลือมีราคาลดลง ซึ่งจากการเปรียบเทียบ
ปรากฏวาที่ดินดังกลาวมีราคาประเมินฯ สูงขึ้น และเทาเดิมจึงเห็นวาไมมีเหตุที่ตองกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่
เหลือมีราคาลดลงตามมาตรา 21 วรรคสาม ใหแกผูอุทธรณอีก และเห็นวาแมจะไมไดกําหนดคาทดแทนในสวน
นี้ใหกับผูอุทธรณ แตหากปรากฏวาที่ดินสวนที่เหลือแปลงใดไดรับความเสียหาย คณะกรรมการก็ไดพิจารณา
อุทธรณโดยคํานึงถึงความเสียหายของที่ดินสวนที่เหลือดังกลาว และไดเพิ่มคาทดแทนใหกับที่ดินสวนที่
ถูกเวนคืน ซึ่งถือวาไดมีการเยียวยาความเสียหายใหแกผูอุทธรณแลว
จากขอพิจารณาดังกลาวที่ประชุมจึงเห็นควรวางแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. ที่ดินที่ไดรับ ประโยชนหรือไมเสียประโยชนจากการเวนคืน หรือที่ดินที่ไดรับคาทดแทน
เบื้องตนเหมาะสมและเปนธรรมเพียงพอตอการชดเชยความเสียหายตางๆ แลว เห็นควรยืนราคา
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จํากัด หรือที่ดินสวนที่เหลืออยูบริเวณทางแยกตางระดับ และยังไมไดรับการชดเชยความเสียหาย เห็นควรเพิ่ม
คาทดแทนความเสียหายใหอีกไมเกินรอยละ 30 ของราคาคาทดแทนเบื้องต น แตทั้งนี้ไมเกินกวาที่ผูอุทธรณ มี
คําขอ
3. ที่ดินนอกจากขอ 1. และขอ 2. ใหพิจารณาเปนรายๆ ไป
แนวคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ในโครงการนี้ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาไปแลวรวม 17 คดี โดยพิพากษายกฟอง
จํานวน 11 คดี และพิพากษาใหเพิ่มคาทดแทน จํานวน 6 คดี โดยศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหเพิ่มคา
ทดแทนที่ดินดวยเหตุผลตางๆกัน ดังนี้
1. เพิ่มคาทดแทนใหเทากับที่ดินแปลงที่มีสภาพและทําเลที่ตั้งเหมือนกัน
2. เพิ่มคาทดแทนใหตรงตามประเภทที่ดิน เนื่องจากคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
กําหนดใหที่ดินของผูฟองคดี เปนประเภทที่ดินวางเปลา แตขอเท็จจริงที่ดินของผูฟองคดีมีการปลูกสรางอาคาร
เก็บสินคาพรอมสํานักงานอยูบนที่ดินดังกลาว ศาลจึงถือวาเปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยจึงใหคาทดแทนเพิ่มเปน
รอยละ 71 ของราคาประเมินฯ
3. เพิ่มคาทดแทนเนื่องจากที่ดินถูกเวนคืนม ากกวารอยละ 50 และที่ดินสวนที่เหลือใช
ประโยชนไดจํากัดอยางยิ่ง เพราะมีดานลึกเพียง12 เมตรเศษ และ 10 เมตรเศษ
4. เพิ่มคาทดแทนใหเทากับที่ดินแปลงติดตอกัน และเปนเจาของเดียวกัน
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1. การกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน
เขตสายไหม และเขตคลองสามวา มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินฯใชบังคับวันที่ 7 พฤษภาคม 2548
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันจันทรที่ 27 มิถุนายน 2548,
เขตสายไหม ประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548, และเขตสายไหม ประชุมครั้งที่
1/2548 เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2548 ไดมีมติกําหนดคาทดแทนที่ดิน โดยใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียสินทธิและนิติกรรมที่ใชอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาฯ ใชบังคับใน
ป พ.ศ.2547- 2550 กําหนดคาทดแทน สิ่งปลูกสราง โดยใชวิธีสํารวจประมาณราคาจากขอเท็จจริงของสิ่ง
ปลูกสรางที่มีอยู ซึ่งประกอบดวยคารื้อถอน และขนยายคาวัสดุกอสรางที่เสียหายจากการรื้อถอน คาแรงงาน
กอสรางใหม คาดําเนินการ กําไร และภาษี คาออกแบบ และควบคุมงาน คาเสื่อมราคา และคาใชจายอื่นๆ
โดยมี การปรับดัชนีราคาสินคา วัสดุกอสรางใหเปนไปตามดัชนี ณ วันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนฯ
กําหนดคาทดแทน คาทดแทนไมยืนตนไดใชราคาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรุงเทพมหานครเปน
เกณฑเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายในทองตลาด หากราคาใดสูงกวาใหใชราคานั้น และ
มีการกําหนดคา
ทดแทนผูเชาและคาเสียหาย เนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 21 วรรคทาย
2. การประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการจายคาทดแทน
กระทรวงคมนาคมไดขอใหกระทรวงการคลัง
โดยกรมธนารักษประเมินมูลคาที่ดิน เพื่อ
ประกอบการพิจารณากําหนดคาทดแทนที่เปนธรรมแกผูถูกเวนคืน กระทรวงการคลังจึงไดจัดทําโครงการ
ประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการเวนคืน ตามคําสั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 617/2548 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับโครงการประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการเวนคืน ฯ โดยมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
หลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนการเวนคืนที่เปนธรรม ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ.2530 กอนสงใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯใชประกอบการพิจารณา
อุทธรณตอไป
3. การดําเนินการ กรมธนารักษ โดยสํานักประเมินราคาทรัพยสิน ไดดําเนินการโดยการ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
โดยมีขอพิจารณา ดังนี้
3.1 หลักเกณฑการประเมินมูลคาที่ดินเพื่อการเวนคืน แบงออกเปน 2 กรณี คือ
( 1 ) คาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน (Land Taken) กําหนดคาทดแทนตามมาตรา
21 วรรคหนึ่ง โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายปกติในทองตลาด (Market Value) ราคาปานกลางภาษีบํารุงทองที่
(Medium Price) ราคาประเมินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(Assessed Value) สภาพและที่ตั้งอสังหาริมทรัพย
ที่ถูกเวนคืน เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
( 2 ) คาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน (Severance Damage) กําหนดโดยใช
หลักเกณฑตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541
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คัดเลือกขอมูลราคาซื้อขายเชื่อถือไดจากฐานขอมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยของ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน กอนวันพระราชกฤษฎีกาใชบังคับในบริเวณใกลเคียงกับแนวเวนคืนรัศมี
ไมเกิน 2 กิโลเมตร จํานวนขอมูลซื้อขายทั้งหมด7,544 แปลง คัดเลือกโดยใช A/S Ratio ขอมูลที่เชื่อถือได
3,562 แปลง
A/S Ratio คือ อัตราสวนระหวางราคาประเมินกับราคาซื้อขาย
A/S Ratio = 1 ผูซื้อผูขายแจงราคาซื้อขายเทาราคาประเมิน
A/S Ratio < 1 ผูซื้อขายแจงสูงกวาราคาประเมิน
A/S Ratio > 1 ผูซื้อขายแจงต่ํากวาราคาประเมิน
สมมุติฐานที่ตั้งไววา A/S Ratio ระหวาง 0.2 - 0.8 ถือวาเปนราคาซื้อขายที่เชื่อไดวาเปน
ราคาซื้อขายที่แทจริง
การวิเคราะหราคาซื้อขาย (Sales Analysis) โดยประเมินมูลคาสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ซื้อขาย
ดวยวิธีคากอสรางใหม หักคาเสื่อม (Replacement New Loss Depreciation) โดยใชตนทุนคากอสรางใหม
และอัตราคาเสื่อมตามมาตรฐานของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน แลวนําไปหักออกจากราคาซื้อขายใหได
ราคาที่ดิน ราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาดเปนราคาที่เกิดขึ้นทังในอดี
้ ตและปจจุบัน จึงไดทําการวิเคราะห
Trend Anslysis ไดอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินรอยละ 0.17 ตอเดือน หลังจากนั้นจึงไดปรับราคาใน
อดีตใหเปนราคาซื้อขายปกติในทองตลาด ณ วันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2548)
เมื่อไดออกสํารวจขอมูลตัวแปรที่มีผลตอราคาที่ดินของแปลงที่ดินที่ไดกําหนดวาเปนราคาซื้อขายปกติใน
ทองตลาดแลว และที่ดินแปลงที่อุทธรณคาทดแทนการเวนคืน ตัวแปรที่จัดเก็บเบื้องตน จํานวน 44 ตัวแปร
แลวทําการวิเคราะหตัวแปรเพื่อจัดกลุมปจจัยโดยวิธี Factor Analysis ไดปจจัยที่มีผลตอราคาที่ดิน จํานวน
4 ปจจัย คือ (1) ปจจัยการพัฒนาพื้นที่ (2) ปจจัยการใชประโยชนที่ดินและถนน (3) ปจจัยที่ดิน (4) ปจจัย
การเขาถึง
3.3 การกําหนดน้ําหนักปจจัยโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regrssion
Analysis) เพื่อหาคาประสิทธิ์ที่เปนคามาตรฐาน (Standardize co-efficients) ของแตละปจจัยเพื่อคํานวณ
เปนคาน้ําหนักปจจัย ดังนี้
(1) ปจจัยการพัฒนาพื้นที่
น้ําหนักรอยละ 42.77
(2) ปจจัยการใชประโยชนที่ดินและถนน
น้ําหนัก
23.22
(3) ปจจัยที่ดิน
น้ําหนักรอยละ 21.33
(4) ปจจัยการเขาถึง
น้ําหนักรอยละ 12.68
รวม
100.00
ปจจัยดานการพัฒนาพื้นที่ มีน้ําหนักความสําคัญรอยละ 42.77 ประกอบดวยตัวแปรรักษา
ความปลอดภัยคุณภาพพื้นที่สวนกลาง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ดินต่ํากวาถนน เปอรเซ็นตการพัฒนา
เปอรเซ็นตการใชประโยชนที่ดิน คุณภาพสิ่งปลูกสราง รั้ว ความสามารถในการจอดรถ ที่ทิ้งขยะ และน้ํา
ทวมขัง
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การใชประโยชนเปนพาณิชย เปนที่อยูอาศัยและที่วาง ความกวางเขตทาง จํานวนชองการจราจร ความ
พลุกพลานของรถยนต และความพลุกพลานของประชากร
ปจจัยที่ดิน มีน้ําหนักความสําคัญรอยละ 21.33 ประกอบดวยตัวแปรด านไฟฟา
ประปา โทรศัพท ทอระบายน้ํา รูปแปลงปกติ ถนนหลัก การเขาออกแปลงที่ดิน
เนื้อที่ดิน หนากวางของ
แปลง และความลึกของแปลงทีด่ นิ
ปจจัยการเขาถึง มีน้ําหนักความสําคัญรอยละ 12.68 ประกอบดวยตัวแปรระยะหาง
จากสวนสาธารณะระยะหางจากมหาวิทยาลัย ระยะหางทางเขา ถนนวงแหวนรามอินทรา ระยะหาง
ทางเขาถนนวงแหวนลําลูกกา ระยะหางจากจุดขึ้นทางดวน ระยะหางโรงเรียน ระยะหางตลาด ระยะหาง
โรงพยาบาล ระยะหางสรรพสินคา และรถสองแถวรับจาง
3.4 การประเมินมูลคาที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน (Land Taken)
ประเมินดวยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยใชเทคนิคการใหคะแนนคุณภาพถวง
น้ําหนัก (Weighted Quality Score: WQS) กําหนดใหเปรียบเทียบกับขอมูลราคาตลาด ที่มีสภาพและ
ทําเลที่ตั้ง คลายคลึงกับที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน จํานวน3 แปลง เพื่อกําหนดมูลคาที่ดินที่ความลึกมาตรฐาน
(Street Value) แลวประเมินมูลคาที่ดินแปลงที่อุทธรณโดยใชสูตร
มูลคาที่ดินตอตารางวา = มูลคาถนน x DrbD x Shape Modification Ratio
• ความลึกมาตรฐานในพื้นที่โครงการ มี 16, 20, 30 และ 40 เมตร
• Shape Modification Ratio คือ อัตราสวนปรับแกรูปแปลงตามมาตรฐาน ของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
มูลคาตลาดของที่ดินที่อุทธรณที่ประเมินเสร็จแลว จํานวน 97 แปลง สูงกวาราคาประเมิน
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือ ราคาเบื้องตน เฉลี่ยรอยละ 159
3.5 การประเมินมูลคาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน
ที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนราคาลดลง ไดพิจารณากําหนดโดยอาศัยหลักเกณฑคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 290/2541 เรื่อง แนวทางเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทนตามมาตรา 21 และ
หลักเกณฑตามมาตรฐานการประเมินมูลคาที่ดินรายแปลงของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน และไ ดกําหนด
หลักเกณฑสําหรับโครงการนี้
(1) ที่ดินสวนที่เหลือราคาลดลงเนื่องจากกอนเวนคืนที่ความลึกเกินมาตรฐาน แตหลัง
จากถูกเวนคืน มีความลึกที่เหลืออยูนอยกวามาตรฐานรูปรางแปลงที่ดินคงเดิม จึงกําหนดราคาที่ลดลง
(2) ที่ดินสวนที่เหลือเปลี่ยนแปลงจากรูปสี่เหลี่ยมเปนรูปสามเหลี่ยม มีหลายกรณี โดย
กําหนดตามประเภทรูปแปลงสามเหลี่ยมฐานติดถนน ยอดติดถนน จํานวนเนื้อที่ดินสวนที่เหลือ และความ
ลึกมาตรฐานของแตละถนน โดยกําหนดราคาตามอัตราสวนมูลคาที่ดินตอตารางวาของที่ดินรูปสามเหลี่ยม
เมื่อเทียบกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความลึกมาตรฐาน 20 เมตร 30 เมตร และ 40 เมตร
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โครงการนี้ ดังนี้
1. คาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืน
1.1 กําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่ถูกเวนคืนตามที่กรมธนารักษประเมินได
1.2 ปรับราคาคาทดแทนที่ดิน ในบริเวณหมูบานประยูรทอง, ที่ดินติดซอยวัดศิริพงษ
ธรรมนิมิต และที่ดินจัดสรรใกลกับหมูบานมอนเทอรเร ที่มีสภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินเปนที่ดิน จัดสรร อยูใน
บริเวณเดียวกัน ไดรับคาทดแทนเบื้องตนเทากัน แตกรมธนารักษประเมินราคาใหลดหลั่นไมเทากัน เห็นควร
กําหนดคาทดแทนใหในราคาที่เทากัน
2. กรณีที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง
2.1 กรณีกรมธนารักษประเมินมูลคาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน ใหกําหนดคา
ทดแทนที่ดินสวนที่เหลือฯตามที่กรมธนารักษประเมินได
2.2 กรณีกรมธนารักษประเมินมูลคาที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืน เนื่องจากผูอุทธรณ
ไมไดมีคําขออุทธรณคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลง แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาที่ดินถูกเวนคืนแลว
ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน ใหพิจารณากําหนดคาทดแทนความเสียหายใหเปนรายๆ ไป
กรณีผูอุทธรณไดรับการกําหนดคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลง หากเจาของที่ดิน
(ผูอุทธรณ) ไดรอ งขอใหการทางพิเศษแหงประเทศไทยเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือจากการเวนคืนตาม
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2530 เพื่อมิใหการจายเงินคาทดแทนที่ดินสวน
ดังกลาวมีความซ้ําซอน ใหนําจํานวนเงินคาทดแทนที่ดินสวนที่เหลือที่มีราคาลดลงหักออกจากจํานวนเงินคา
ทดแทนที่ดินที่จะมีการเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินสวนที่เหลือกอนจายใหแกผูอุทธรณรายนั้น ๆ
หมายเหตุ เปนตัวอยางแนวคิดในการกําหนดคาทดแทนที่ดิน
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สวนใหญศาลปกครองชั้นตนมีคําพิพากษาไปในทํานองเดียวกันกับการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณเงินคาทดแทน และคําวินิจฉัย อุทธรณ ของรัฐมนตรีวากา รกระทรวงคมนาคม แตมีคดี ที่ศาลปกครอง
กลางมีคําพิพากษาแตกตางจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ และการวินิจฉัยอุ ทธรณ ซึ่ง
ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ .594/2555 พิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน คดี
หมายเลขแดงที่ 1700/2552 ระหวาง พันจาอากาศโท สมบูรณ แสงแกว ผูฟองคดี การทางพิเศษแหง
ประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผูถูกฟองคดี
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน

กก.เบื้องตน
กําหนด

รวค. วินิจฉัยอุทธรณ

ศาลปกครองกลาง
พิพากษา

ที่ดินโฉนดเลขที่
วา2ละ 17,700 บาท วา2ละ 27,300 บาท วา2ละ 30,000 บาท
156521
( ตามราคาประเมินทุน ( ตามที่กรมธนารักษ ( เปรียบเทียบกับราคา
แขวงทาแรง
ทรัพยฯ )
ประเมินได )
ซื้อขายทีด่ ินแปลงขางเคียง )
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
(เนื้อที่ 18 ตารางวา
ถูกเวนคืน 7 ตารางวา
ตอมา กทพ.จัดซื้อ
สวนที่เหลือทั้งหมด)

ศาลปกครองสูงสุด
พิพากษา
พิพากษายืน
ตามคําพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นตน

ศาลปกครอง กลาง วินิจฉัย วา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนไดกําหนดเงินคาทดแทน
ที่ดินใหแกผูฟองคดี โดยใชราคาประเมินทุนทรัพยฯ ป พ .ศ.2547 – 2550 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3)
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ .ศ.2530 เพียงประการเดียว โดยไมมีการตรวจสอบ
ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด จึงไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูฟองคดี สวนผลการวินิจฉัย
อุทธรณ ไดอาศัยขอมูลการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความรูและเชี่ยวชาญ
ในการประเมินราคาที่ดิน โดยมีการนําราคาซื้อขายจดทะเบียนกอนการใชบังคับพระ
ราชกฤษฎีกาฯ มา
เปรียบเทียบโดยวิธีการวิเคราะหตามหลักวิชาการ ถือไดวาไดคํานึงถึงหลักเกณฑตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง
วรรคสามและวรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ
.ศ.2530 แลว
แตจากการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลเพิ่มเติปรากฏมี
ม
ราคาซื้อขายที่ดินกอนมีพระราชกฤษฎีกาฯ
มีสภาพทําเลที่ตั้ง
เหมือนกัน และอยูบริเวณใกลเคียงกันกับที่ดินของผูฟองคดี จึงควรนําราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกลาวนี้มา
พิจารณาเปรียบเทียบแลวกําหนดคาทดแทนที่ดินใหแกผูฟองคดีเพิ่มขึ้นอีกตามราคาซื้อขาย
ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืน
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5.6 คณะกรรมการจัดทําคูม อื การกําหนดเงินคาทดแทนตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 ของกระทรวงคมนาคม
1. ดร.จุฬา สุขมานพ
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
2. นายพงษศักดิ์ สมใจ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
3. ผูแ ทนกรมทางหลวง
1.นางนภาภรณ สดชื่น
รักษาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.นายวิศิษฎ ทวีทอง
นักวิชาการจัดหาที่ดินชํานาญการพิเศษ
4. ผูแ ทนกรมทางหลวงชนบท
4.1 นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ
ผูอํานวยการกลุมนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.2 นางเนื้อนอง เจริญทรง
นิติกรชํานาญการ
5. ผูแ ทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย
5.1 ผูอํานวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(นายดําเกิง ปานขํา )
5.2 นางปยะฉัตร ลิ้มนุสนธิ์
หัวหนาแผนกสอบสวนสิทธิ์
5.3 นายพายัพ เฉลยถอย
หัวหนาแผนกสํารวจและรังวัด
5.4 นายทินกร ลิ้มศริ
หัวหนาแผนกอุทธรณและรองทุกข
5.5 นายพรพันธ นิลเจียม
หัวหนาแผนกประเมินราคา
6. ผูแ ทนการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
6.1 นายปานเทพ ศรีไสว
ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6.2 นายชัยยศ ณ นคร
หัวหนาแผนกสอบสวนสิทธิ์ ๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- 91 7. นายกิจจา แกวปานกัน
ผูอํานวยการสํานักอุทธรณเงินคาทดแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
8. เจาหนาที่สํานักอุทธรณเงินคาทดแทน
8.1 นายสุวิทย สังขแกว
หัวหนาสวนพิจารณาอุทธรณ ๑
8.2 นางสาววันทนา เสาวดี
หัวหนากลุมงานวิชาการ
8.3 นายอนันต เมืองแกน
หัวหนาสวนคํานวณสิ่งกอสรางและทรัพยสิน

ฝายเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1. นายกิจจา แกวปานกัน
ผูอํานวยการสํานักอุทธรณเงินคาทดแทน

ภาพรวมทัง้ หมด

2. นายสุวิทย สังขแกว
หัวหนาสวนพิจารณาอุทธรณ ๑

คาเสียหาย Checklist คําพิพากษากําหนด
คาเสียหาย ตัวอยางการกําหนดคาทดแทน
แบบปก และรูปเลม

3. นางสาววันทนา เสาวดี
หัวหนากลุมงานวิชาการ

คาที่ดิน และคาเสียสิทธิในการใชทางจําเปน
วางทอน้ํา สายไฟฟาฯ คําพิพากษากําหนดคา
ทดแทนที่ดิน ที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลง
ตัวอยางการกําหนดคาทดแทน

4. นายอนันต เมืองแกน
หัวหนาสวนคํานวณสิ่งกอสรางและทรัพยสิน

คาสิ่งปลูกสรางและคาตนไมยืนตน
และตัวอยางการกําหนดคาทดแทน

5. นายสมพิธ สาชํานาญ
ตัวอยางการกําหนดคาทดแทน
หัวหนาสวนพิจารณาอุทธรณ ๒
6. นางดวงรัตน รัตนวรางค
ตัวอยางการกําหนดคาทดแทน
หัวหนาสวนพิจารณาอุทธรณ 3
7. ผูประสานงานและจัดทําเลม
7.1 นายสุระศักดิ์ ปลอดใหม นิติกรปฏิบัติการ
7.2 นายอัครัชญ พวงแสง นิติกรปฏิบัติการ
8. ผูจัดพิมพ
(1) วาที่ ร.ต.หญิง โศจิรัตน แกวเนิน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(๒) นางสาวดารามิล ขันธะริตร
พนักงานบันทึกขอมูล

