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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรี ภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
รัฐได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึง่ ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รวมตลอดทั้งเพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิด
ความเป็น ธรรมแก่เจ้าของที่ถูกเวนคืน และให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ ใน
การสารวจและรังวัดได้ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๔ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เวนคืน ” หมายความว่า การให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่มิใช่ของรัฐ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ไม่รวมถึงการให้ได้มาโดยวิธีการซื้อขายตามมาตรา ๓๓
วรรคสอง มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ และหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
“อสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น หรือทรัพย์อย่างอื่น
อันติดอยู่กับที่ดินที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดผู้กระทาการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการเวนคืน
หรือควบคุมการเวนคืน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่และบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่แต่งตั้งให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผู้บริห ารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น แล้วแต่กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๘
หรือพระราชบัญญัติที่ออกตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๐
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้มิได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง
ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใด ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น
ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ
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ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบว่ า ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า ของหรื อ ไม่ ส ามารถส่ ง หนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของได้ การแจ้ ง ให้ ก ระท า
โดยวิธีการปิดประกาศไว้ในที่เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สิ บห้ าวั นก่ อนวั นเข้ าด าเนิ นการใด เมื่ อพ้ น ก าหนดเวลาดั งกล่ าวแล้ ว ให้ ถื อว่ าได้ แจ้ ง ยื่ น หรื อส่ ง
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน
ส่วนที่ ๑
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินที่จะเวนคืน
มาตรา ๗ เมื่อรัฐมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจาเป็นในกิจการสาธารณูปโภค
การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น หรือ
เพื่อนาไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมิได้ตกลง
ในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้เวนคืนตามหมวดนี้
ประโยชน์สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการผังเมือง การส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตร การปฏิรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถาน
และแหล่งทางประวัติศาสตร์ การอุตสาหกรรม และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มาตรา ๘ เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเวนคื น ที่ ดิ น ตามมาตรา ๗ และจ าเป็ น ต้ อ งส ารวจ
เพื่อให้ทราบถึงที่ดินที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยใน
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
(๒) ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา
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(๓) แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเท่าที่จาเป็น
(๔) ระยะเวลาการเริ่มต้นเข้าสารวจ
(๕) เจ้าหน้าที่เวนคืน
(๖) แผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
การกาหนดวัตถุประสงค์ตาม (๑) จะกาหนดหลายวัตถุประสงค์ตามความจาเป็นก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็น จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตาม (๑) ก็ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
แก้ไขเพิ่มเติม และต้องกระทาภายในกาหนดระยะเวลาตาม (๒)
ในการจัดทาแผนที่เพื่อกาหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ให้กรมที่ดินส่งสาเนาแผนที่ระวางที่ดิน
ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยให้เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
ที่เรียกเก็บตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของสานักงบประมาณจัดสรร
เงิน ค่าทดแทนที่จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้เสนอพร้อมกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎี ก าต่ อ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการดาเนินการที่เจ้าหน้าที่ได้จัดทา
ระยะเวลาการใช้ จ่า ยและตามกาลังเงิน ของแผ่ นดิน โดยให้นาเงินนอกงบประมาณหรือเงินรายได้
มาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๙ ระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒) ให้กาหนดเท่าที่จาเป็น
เพื่อการสารวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการรังวัดที่ดิน แต่จะกาหนดเกินห้าปีมิได้
มาตรา ๑๐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส ารวจเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ต้ อ งได้ ม า
โดยแน่ชัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒)
หากเจ้าหน้าที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง และยังประสงค์จะทาการสารวจเพื่อให้ทราบถึง
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดต่อไป ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นจะสิ้นผลใช้บังคับ
หากการดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จและมิได้มีการเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นใหม่ภายในกาหนดเวลา ถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐเป็นจานวนเท่าใด ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่ตัดอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่เ ผยแพร่ พ ระราชกฤษฎี กาตามมาตรา ๘ ให้ ป ระชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป โดยนอกจากต้องดาเนินการตามมาตรา ๕ แล้ว ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) ที่ทาการของเจ้าหน้าที่
(๒) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอหรือ
กิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
เฉพาะในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
(๓) สานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงานที่ดินอาเภอในท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
มาตรา ๑๒ ภายในกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน และกระทาการเท่าที่จาเป็น
เพื่อทาการสารวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของทราบถึง
กิจการที่จะกระทาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเข้าทาการสารวจ และต้องระมัดระวังมิให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าของ ในกรณีที่เกิด ความเสียหาย เจ้าของชอบที่จะได้รับเงินค่าชดเชยสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่กระทานั้น
มาตรา ๑๓ การกาหนดระยะเวลาการเริม่ ต้นเข้าสารวจตามมาตรา ๘ (๔) ให้กาหนดเท่าที่
จาเป็นซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ
ในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
การขยายระยะเวลาตามวรรคสองให้ทาเป็นประกาศและต้องระบุเหตุผลการขยายระยะเวลาไว้ด้วย
และให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าทาการสารวจตามมาตรา ๑๒ ชี้แจง เผยแพร่ข้อมูล
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๑๕ ในระหว่างการดาเนินการสารวจ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงที่ดินที่จะเวนคืน
แปลงใดแล้ว ในกรณีที่จาเป็นต้องมีการรังวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการรังวัดที่ดินแปลงนั้นด้วย
แต่ต้องแจ้งกาหนดวันเวลาการรังวัดเป็นหนังสือให้เจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องทราบและมาชี้หรือระวังแนวเขต
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่มาชี้หรือระวังแนวเขต หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรอง
แนวเขต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการรังวัดต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการชี้หรือรับรองแนวเขต
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ในการรังวัดตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการรังวัดเองหรือขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทาการรังวัดให้ หรือมอบหมายให้ช่างรังวัดเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนทาการรังวัดก็ได้
และให้ถือว่าการรังวัดดังกล่าว เป็นการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินอานวยความสะดวกและ
ให้ความร่วมมือตามที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
การรังวัดตามมาตรานี้ ให้ น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้กรมที่ดินทราบ และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต้องแจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินนั้นทราบ
โดยให้ ห มายเหตุไ ว้ในหนั งสือแสดงสิทธิในที่ดินตามวิธีการที่อธิ บดีกรมที่ดินกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ เว้นแต่มีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
ใช้บังคับแล้ว ถ้าในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนนั้น
(๑) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจาก
การเป็นที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความยินยอมแล้ว หรือพลเมือง
ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น นั้ น อยู่ ห รื อ ยั ง ไม่ เ ปลี่ ย นสภาพจากการเป็ น ที่ ดิ น ส าหรั บ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ให้ ความยิน ยอมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย และเจ้าหน้าที่ได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลเป็นการถอนสภาพ
การเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสาหรับที่ดนิ เฉพาะแปลงหรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่ง
การเวนคืนดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้เจ้าหน้าที่
มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้
(๒) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการ
ของทางราชการ เมื่ อ กระทรวงการคลั ง ให้ ค วามยิ น ยอมหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ มี อ านาจในการหวงห้ า ม
ให้ความยินยอม และได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น
อยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินที่จะเวนคืนนัน้
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มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือถอนการหวงห้ามสาหรับที่ดินเฉพาะแปลง
หรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าว โดยมิต้องดาเนินการถอนสภาพหรือ
ถอนการหวงห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุหรือตามประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่กรณี และ
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
(๓) มี ที่ ดิ น แปลงใดหรื อส่ ว นใดที่ จ าเป็ นต้ องใช้ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ แห่ง การเวนคื นเป็นที่ดิน
รกร้ า งว่ า งเปล่ า หรื อ ที่ ดิ น ซึ่ ง มี ผู้ เ วนคื น หรื อ ทอดทิ้ ง หรื อ กลั บ มาเป็ น ของแผ่ น ดิ น โดยประการอื่ น
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อได้แจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
(๔) มีที่ดินแปลงใดหรือส่วนใดที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ขอความเห็ นชอบการใช้พื้นที่นั้นจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเมื่ออธิบดีกรมป่าไม้
ให้ ความเห็นชอบแล้ว ให้ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
เฉพาะแปลงหรือส่วนที่จาเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนดังกล่าวตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมป่าไม้
ให้ความเห็นชอบ โดยมิต้องดาเนินการเพิกถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และให้
เจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครอง ดูแล และใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามอัตรา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือที่หน่วยงาน
ของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้มาโดยการเวนคืน
และการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ทาให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเดิมต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง และ
วัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเป็นวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเหตุในการเวนคืนได้ ให้หน่วยงานของรัฐมีอานาจเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยทาความตกลงกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือที่มี
สิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
การกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
มาตรา ๑๙ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน นายอาเภอหรือ
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ผู้อานวยการเขต และผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและ
เงินค่าทดแทน
ในกรณีที่มีความจาเป็น เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานอื่นของรัฐเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย
ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ น ที่ เกี่ ยวข้ องตามวรรคหนึ่ ง หมายถึ งผู้ บริ ห ารท้ องถิ่ นขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในแนวเขตพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ถ้าแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน
ครอบคลุมพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อจะพิจารณากาหนดเงินค่าทดแทน
หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ ใ นเขตขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ใด
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ให้นาความในวรรคสามมาใช้บังคับกับกรณีที่แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนครอบคลุมท้องที่มากกว่า
หนึ่งอาเภอด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ การกาหนดราคาเบื้องต้นสาหรับที่ดินที่เวนคืน ให้คานึงถึงราคา สภาพ เหตุ
และวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ประกอบกัน
(๑) ราคาที่ ซื้ อ ขายกั น ตามปกติ ใ นท้ อ งตลาดของที่ ดิ น ในวั น ใช้ บั ง คั บ พระราชกฤษฎี ก า
ตามมาตรา ๘
(๒) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๔) สภาพและที่ตั้งของที่ดินนั้น และ
(๕) เหตุและวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
การก าหนดราคาเบื้ องต้ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นภายใน
แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ไม่อาจกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รัฐมนตรีอาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาตามวรรคสองได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยทาเป็นประกาศและระบุเหตุผลการขยายระยะเวลาไว้ดว้ ย และให้นาความในมาตรา ๑๑
มาใช้บังคับกับการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ บื้ อ งต้ น ที่ ค ณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
ได้กาหนดไว้ต่าหรือสูงเกินไป ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม รัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อกาหนด
ราคาใหม่ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นก็ได้ ราคาที่คณะรัฐมนตรีกาหนดดังกล่าวให้ถือว่าเป็นราคาอสังหาริมทรัพย์
เบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนด
มาตรา ๒๒ ถ้าการดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนได้กระทาให้ที่ดินที่เหลืออยู่
ในแปลงเดียวกันนั้นมีราคาสูงขึ้น ให้เอาราคาที่สูงขึ้นนั้นหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใดจะหักเกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าทดแทนมิได้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ ในกรณีที่เจ้าของมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่เรียกเก็บสาหรับที่ดิน
แปลงนั้นจากการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าทาให้ที่ดินในแปลงเดียวกันที่เหลืออยู่นั้นมีราคาลดลง ให้กาหนด
เงินค่าทดแทนให้สาหรับที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงนั้น
ในกรณีที่ที่ดินแปลงใดที่เจ้าของหรือผู้ค รอบครองได้กระทาอย่างใดให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไป
ในลั ก ษณะที่ จ ะท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรือ ไม่ เหมาะสมที่ จะใช้ป ระโยชน์ จ ากที่ดิน นั้น ให้ เ จ้ าของ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม หากเจ้าของไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าที่
หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดาเนิ น การออกจากค่ าที่ ดิ น แต่ ต้ อ งไม่ เกิ นราคาเบื้ องต้นส าหรั บ ที่ ดิน ที่เวนคืน
ตามมาตรา ๒๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขหรือปรับปรุงที่ดินนั้นประกอบด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราคาที่ดินที่เวนคืนมาสูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้สร้างหรือต่อเติมขึ้น การเพาะปลูก การทาให้ที่ดินเจริญขึ้น หรือการเช่า ที่ได้ทาขึ้นก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ โดยอุบายฉ้ อฉลเพื่อประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน หรือทาขึ้นภายหลัง
วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้กาหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นหรือเงินค่าทดแทนสาหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นเพราะทรัพย์สิน โรงเรือน หรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่เจ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบการทามา
หาเลี้ยงชีพ หรือทาประโยชน์ในที่ดนิ นัน้ อย่างแท้จริง ถ้าหากมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ จะกาหนดราคาต่ากว่า
ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๐ ก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ากว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินนั้นมา
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับที่ดินที่ได้มาโดยการยกให้หรือทางมรดก
ส่วนที่ ๓
การเจรจาตกลงซื้อขายและการเวนคืน
มาตรา ๒๕ ในระหว่างการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ เมื่อคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๙ ประกาศกาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการเจรจา
ตกลงซื้อขายและกาหนดเงินค่าทดแทนได้ในราคาที่ไม่เกินราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการ
ดังกล่าวกาหนด
หากเจ้าของตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาสัญญาซื้อขายกับเจ้าของ
โดยเร็วตามแบบที่เจ้าหน้าที่กาหนด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทาสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
นับแต่วันชาระเงิน
มาตรา ๒๖ ในการดาเนินการซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้นาความในมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ และส่วนที่ ๔ เงินค่าทดแทน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่เจ้าของตกลงซื้อขายตามมาตรา ๒๕ ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนอีกร้อยละสองของราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนด
การจ่ายเงินค่าทดแทนสาหรับที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นไม่ตัดสิทธิ
ในการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต ามมาตรา ๒๕ และการโอนที่ดินที่ ได้มาจาก
การเวนคืน ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าอากรแสตมป์ โดยให้
ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ เ จ้ า ของรายใดไม่ ต กลงซื้ อ ขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามมาตรา ๒๕
ให้ดาเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อไปโดยเร็ว
ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง และพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘ ยังมีผลใช้บังคับ ถ้ามีเหตุจาเป็นเร่งด่วนที่ถ้าปล่อยเนิ่นช้าไป จะเป็นอุปสรรคแก่
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐอันสาคัญอย่างอื่น เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีจะประกาศการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนการเวนคืนก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่
จะเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้ นได้ เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือ
วางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว
ประกาศตามวรรคสองต้องประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในประกาศ
ดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าเจ้าของมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน และในกรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทน
เจ้าหน้าที่จะวางเงินค่าทดแทนไว้ ณ ที่ใด การประกาศดังกล่าว นอกจากต้องแจ้งให้เจ้าของทราบแล้ว
ให้นาความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
เมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือวางเงินตามมาตรา ๔๖ แล้ว ก่อนเข้าครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งเจ้าของทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนหรือวางเงิน และกรณีที่มีความจาเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือขนย้ายทรัพย์สิน
ให้เจ้าของดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายทรัพย์สินนั้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
ถ้าเจ้าของไม่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการเช่นว่านั้นได้เอง โดยให้
เจ้าของเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
ในการเข้าครอบครองตามวรรคสอง ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการเข้า
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์นั้น ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินค่าทดแทนสาหรับความเสียหาย
ส่วนนี้เพิ่มขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
การประกาศตามวรรคสองไม่เป็นการตัดสิทธิของเจ้าของและอานาจของเจ้าหน้าที่ที่จะทาสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ แม้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ จะสิ้นอายุแล้วก็ตาม
แต่ต้องกระทาก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนั้นต่อสภาผู้แทนราษฎร และให้ถือว่า
การทาสัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๒๙ ในการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
(๒) ระยะเวลาการเข้าใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
(๓) เจ้าหน้าที่เวนคืน
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน
(๕) รายชื่อเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
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(๖) แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่เวนคืนอย่างชัดเจน
ในพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะกาหนดจานวนเงินค่าทดแทนสาหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีมีเหตุจาเป็น จะแก้ไขวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนก็ได้ แต่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวต้องกระทาไม่ช้ากว่าระยะเวลาตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ทราบรายละเอียดตามมาตรา ๒๙ (๔) (๕) และ (๖) แล้ว จะดาเนินการ
ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ก่อนก็ได้
มาตรา ๓๑ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สาหรับอสังหาริมทรัพย์ใดแล้ว
ให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ
แต่เจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้แล้ว
มาตรา ๓๒ ในกรณี ที่ ดิ น ที่ จ ะเวนคื น เป็ น ที่ วั ด ที่ ธ รณี ส งฆ์ หรื อ ที่ ศ าสนสมบั ติ ก ลาง
ถ้ามหาเถรสมาคมไม่ขัดข้อง และเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าผาติกรรมแล้ว ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
เป็นพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลางให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย และให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้น
โอนมาเป็นของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๓๓ ถ้าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ถูกเวนคืนนั้นมีบางส่วนอยู่บน
ที่ดินที่มิได้เวนคืน และเป็นโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเดียวกันโดยไม่อาจแบ่งแยกได้
เจ้าของจะขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นส่วนที่เหลือดังกล่าวด้วยก็ได้
ถ้าเจ้าของที่ดินที่มิได้ถูกเวนคืน แต่ผลแห่งการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง ทาให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของตนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ หรือไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
ที่ใช้อยู่เดิม หรืออาจเกิด อัน ตรายในการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ ถ้าเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่
ซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นนั้น ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจซื้อโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ทั้งนี้ การพิจารณาคาร้อง
ขอให้คานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย วัตถุประสงค์เดิมของการใช้สอยโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
โครงสร้างอาคาร และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของด้วยโดยให้
นาความในมาตรา ๓๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ มาใช้บังคับกับราคาซื้อขายดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
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โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่เวนคืนตามวรรคหนึง่ หรือที่ซื้อตามวรรคสอง
เจ้าหน้าที่มีอานาจรื้อถอนหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควรแม้จะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน
ก็ตาม
ให้นาความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มาใช้บังคับกับการซื้อ
ตามวรรคสองโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเนื้อที่ส่วนที่เหลืออยู่นั้น
น้อยกว่ายี่สิบห้าตารางวา หรือที่ดินที่เหลืออยู่ด้านใดด้านหนึ่งมีความยาวน้อยกว่าห้าวา แม้จะมีเนื้อที่
เหลืออยู่มากกว่ายี่สิบห้าตารางวาแต่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยหรือใช้ประโยชน์ได้ ถ้าเจ้าของ
ร้องขอให้เจ้าหน้าที่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย
ความในวรรคหนึ่ งมิใ ห้ ใ ช้บั งคับกั บกรณี ที่ที่ ดินส่วนที่เหลื ออยู่ นั้นติด ต่อเป็ นผืนเดียวกันกับ
ที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน และเมื่อรวมกับที่ดินแปลงอื่นดังกล่าวแล้วทาให้ไม่มีลักษณะอย่างหนึง่
อย่างใดตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้อที่ดนิ ตามวรรคหนึง่ ให้เจ้าหน้าที่ซอื้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น รวมทั้งต้นไม้ยนื ต้น
ที่มีอยู่ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีก าตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ไปในคราวเดียวกัน เว้นแต่เจ้าของจะแสดงเจตนาเป็นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ว่าไม่ประสงค์จะขาย ในกรณีเช่นนี้
เจ้าของมีหน้าที่ต้องรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือต้นไม้ยืนต้นนั้นออกไปภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
เจ้าของได้รับชาระราคา
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิการร้องขอให้เจ้าของที่ดินทราบเป็นหนังสือ และเจ้าของมีสิทธิยื่นคาร้องขอ
ตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาคาร้องขอให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับคาร้องขอ
ให้นาความในหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย มาใช้บังคับกับการซื้อ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ในการเวนคืนที่ดิน หากปรากฏว่าเจ้าของที่ดินที่ถู กเวนคืนไม่มีที่ดินเหลืออยู่
หรือมีเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพได้ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนาไปชดเชยที่ดินของเจ้าของผู้นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนแทนการจ่ายเงินค่าทดแทน
ก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่จะได้รับการชดเชยที่ดินดังกล่าว
ที่ดินที่จะดาเนินการให้ได้มาเพื่อการชดเชยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นที่ดินที่เจ้าของคนเดียวหรือ
หลายคนมีกรรมสิทธิ์คนละไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่สาหรับที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรม และไม่น้อยกว่าห้าไร่
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สาหรับที่ดินที่ใช้เพื่อการอื่น และจะเวนคืนเพื่อการนี้เกินร้อยละสิบของที่ดินที่ผู้นั้นมีอยู่ในแปลงนั้นไม่ได้
เว้นแต่เจ้าของจะยินยอมให้เวนคืนมากกว่านั้น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้าที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นของเจ้าของคนเดียวกัน
ให้พิจารณาเสมือนหนึ่งว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน
ในการเข้าสารวจตามมาตรา ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและ
สอบถามความยินยอมของเจ้าของและทารายงานเสนอความเห็นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาด้วย
การดาเนินการเวนคืนที่ดนิ เพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาเท่าที่จาเป็นและเพียงพอให้เจ้าของ
สามารถอยู่อาศัย ประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ หรือทาประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบเจ้าของ
ที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเวนคืนเพื่อการนี้ จนเกิดความเดือดร้อนเกินสมควร ไม่สามารถทามาหาเลี้ยงชีพได้
หรือทาให้ที่ดินที่เหลืออยู่ด้อยค่าจนเกินสมควร
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป และปิดประกาศสาเนาของพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แผนที่ท้ายพระราชบัญญัติ
และรายชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนโดยเปิดเผย ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ และสถานที่อื่น
ตามควรแก่กรณี
ส่วนที่ ๔
เงินค่าทดแทน
มาตรา ๓๗ เงินค่าทดแทนสาหรับกรณีเวนคืนเฉพาะที่ดินให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่ารื้อถอน
ค่าขนย้าย ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน และ
ค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน
เงินค่าทดแทนสาหรับกรณีเวนคืนที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่ น
อันติดอยู่กับที่ดิน ให้ประกอบด้วยค่าที่ดิน ค่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับ
ที่ดิน และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน
ในการเวนคืนที่ดิน ถ้าเจ้าของประสงค์จะให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดินด้วย ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของ
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มาตรา ๓๘ หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๓๗ สาหรับค่าที่ดิน
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ นาหลักเกณฑ์การกาหนดราคาเบื้องต้นตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารก าหนดค่ า รื้ อ ถอน ค่ า ขนย้ า ย ค่ า โรงเรื อ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ
อสังหาริมทรัพย์อื่นอันติดอยู่กับที่ดิน ค่าปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่และอสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดิน ค่าเสียสิทธิจากการใช้อสังหาริมทรัพย์ และค่าเสียหายอื่นอันเกิดจากการที่เจ้าของ
ต้องออกจากที่ดินที่เวนคืนตามมาตรา ๓๗ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การกาหนดเงินค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐
หรือในกรณีที่มิไ ด้กาหนดเงิน ค่าทดแทนไว้ในพระราชบัญญัติ แม้พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
จะสิ้นอายุแล้วก็ตาม การคานวณเงินค่าทดแทนให้นาหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องคานึงถึงความเป็นธรรมและความทัดเทียมระหว่างผู้ที่ตกลงซื้อขายหรือยินยอมให้ทางราชการ
เข้าใช้ที่ดิน ไปก่อนหน้ ามีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด้วย
มาตรา ๓๙ ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในการรื้อถอนหรือย้ายโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ออกไปจากที่ดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนหรือวันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทน
โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนให้ แ ก่ เ จ้ า ของสามในสี่ ข องจ านวนเงิ น ค่ า ทดแทนทั้ ง หมดก่ อ น
ถ้าเจ้ าของรื้อถอนหรือย้ายภายในกาหนดเวลา ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินส่วนที่เหลือให้เจ้าของโดยพลัน
ถ้าเจ้าของไม่รื้อถอนออกไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจ
เข้ารื้อถอนได้โดยหักค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่ควรจะได้รับ แต่ต้องไม่เกินค่ารื้อถอน
และค่าขนย้ายที่กาหนดให้ และถ้ามีเงินเหลือ ให้เจ้าหน้าที่จ่ายหรือวางเงินส่วนที่เหลือให้แก่เจ้าของ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ทั้งนี้ หากการรื้อถอนดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น โดยมิใช่ ความผิด ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่จาต้องรับผิด ชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ในการเวนคืนตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ให้โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
อันติดอยู่กับที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิข์ องเจ้าหน้าที่พร้อมกับที่ดนิ และเมื่อเจ้าหน้าที่รื้อถอนแล้วให้มีอานาจ
จาหน่ายหรือทาลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๔๐ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กาหนดแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน
(๒) เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น
ในวั น ใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ห รื อ พระราชกฤษฎี ก าตามมาตรา ๘ หรื อ
ได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
(๓) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘
(๔) ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน
(๕) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้า ท่อระบายน้า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน
ผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๖) เจ้าของหรือบุคคลใดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมาย
ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที่ มี การเช่ าที่ ดิ นหรื ออสั งหาริ มทรั พย์ ที่ ตั้ งอยู่ บนที่ ดิ นที่ เวนคื น หากมี
หลักฐานเป็นหนังสือหรือแม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวจริง ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงแต่ละรายเป็นค่าขนย้าย และ
ค่าเสียหายอื่นที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ แต่สาหรับผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ให้จ่ายให้เฉพาะค่าขนย้าย
ในกรณีที่มีการเช่าที่ดินและผู้ เช่าหรือผู้เช่าช่วงเป็นผู้ลงทุนหรือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือ
มีข้อตกลงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือได้มีการชาระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าที่
จ่ายเงินค่าทดแทนเป็นค่าเสียสิทธิการเช่าจากการที่สัญญาเช่าต้องระงับก่อนกาหนด โดยคิดตามส่วนของ
ระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ นับแต่วันที่ตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๕ จนถึงวันที่สัญญาเช่า
สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้หักเงินค่าทดแทนที่จ่ายตามวรรคนี้ออกจากเงินค่าทดแทนที่จ่ายให้แก่เจ้าของด้วย
ในกรณีที่เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน มีสัญญากาหนด
ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เจ้าของที่ดินเมื่อครบระยะเวลาการเช่าที่ดิน ให้เจ้าของที่ดินมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนสาหรับโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริ มทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน โดยผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงมีสิทธิได้รับค่าเสียสิทธิใน
การใช้ที่ดินและโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น โดยคานวณตามส่วน
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ของระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ ค่าขนย้าย และค่าเสียหายอื่น สาหรับค่าเสียสิทธิในการใช้ที่ดินให้หักออกจาก
เงินค่าทดแทนที่เจ้าของได้รับ
ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ใช้บังคับกับการเช่าซึ่งได้ทาไว้ก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับ หรือได้ทาขึ้น
ภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครอง
ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ในกรณี ต ามวรรคสองหรือวรรคสาม หากผู้เ ช่าหรือ ผู้เ ช่าช่ วงหรือเจ้าของมีข้อโต้แย้งหรือ
ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าว และคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ หรือไม่สามารถจ่ายเงิน
ค่าทดแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนทั้งหมดไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้ง ให้
คู่กรณีทราบเพื่อดาเนินการต่อไป ในการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือสานักงานวางทรัพย์
แล้วแต่กรณี ทราบถึงการเช่าที่มีสัญญาต่อกันด้วย
มาตรา ๔๒ ผู้ซึ่งจะมีสิทธิไ ด้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ (๕) จะต้องเป็นผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการเวนคืน
มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีการจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิอย่างอื่ นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจานอง
ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดงั กล่าวตกลงกันเป็นหนังสือกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
เกี่ยวกับสิทธิของแต่ละฝ่ายในเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนด และให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ให้แก่คู่กรณีตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าคู่กรณียังตกลงกันไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่
วางเงินค่าทดแทนไว้โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีทราบเพื่อดาเนินการต่อไป ในการวางเงิน
ค่าทดแทนดังกล่าวให้แจ้งให้ศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ แล้วแต่กรณี ทราบถึงการจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้การจานอง บุริมสิทธิ
หรือทรัพยสิทธิเช่นว่านั้นเป็นอันสิ้นสุดลง แต่ไม่ตัดสิทธิผู้รั บจานอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์
จากทรัพยสิทธิ ที่จะใช้สิทธิในฐานะผู้รับจานอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิ
ได้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โอนสิทธิการรับเงินค่าทดแทนนั้นให้แก่บุคคลอื่น ถ้าผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนและผู้รับโอนทาหนังสือร่วมกันแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้กับ
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ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้รับโอนได้ และ
ให้ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับเงินค่าทดแทนแล้ว
มาตรา ๔๔ ในการรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นตามมาตรา ๓๙
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา แต่ถ้าทรัพ ย์สินเช่นว่านั้นเป็นของเสียง่าย
หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินเช่นว่านั้น
ให้เจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะขายได้ทันที โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร แล้วเก็บ
เงินสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนได้
ในกรณีที่เจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินที่เก็บไว้แทนนั้น แล้วแต่กรณี ภายในห้าปี
นับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้ทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และให้นาความใน
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใช้บังคับกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในการจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทน ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยแจ้งให้เจ้าของนาหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับเจ้าของมาส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมทั้ งแจ้งให้ทราบด้วยว่าหากเจ้าของไม่มารับเงิน
ภายในกาหนดเวลา เจ้าหน้าที่จะดาเนินการวางเงินค่าทดแทน
การจ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทนให้กระทาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นใช้บังคับ
มาตรา ๔๖ ในการวางเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระทาโดยการนาเงินไปวาง
ต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
โดยแยกฝากเป็น บัญชีเฉพาะราย ในการฝากดังกล่าวถ้ามีด อกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิด ขึ้นเนื่อ งจาก
การฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย เว้นแต่การวางเงินตามมาตรา ๔๑
วรรคห้า หรือมาตรา ๔๓ จะนาไปฝากไว้กับธนาคารออมสินมิได้
เมื่อเจ้าหน้าที่วางเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่วางเงิน
การขอรับเงินฝากจากธนาคารออมสิน ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดาเนินการเบิกจ่ายให้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้
กับธนาคารออมสิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๔๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของได้ภายใน
กาหนดเวลาตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือไม่สามารถวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
โดยมิใช่ความผิดของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องจ่ายจนถึงวันที่จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน
เงินค่าดอกเบี้ยดังกล่าว เมื่อชาระแล้วให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
มาตรา ๔๘ เงิ น ค่ า ทดแทนที่ว างไว้ ถ้ า ผู้ มี สิ ท ธิไ ม่ไ ปขอรับ เงิ นภายในสิ บปี นับแต่วันที่มี
หนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๔๙ ผู้มีสิทธิไ ด้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่
กาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
เงินค่าทดแทนที่ได้รับหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือรับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี
การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ ให้รัฐมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์จานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์
และให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้คณะกรรมการเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องเสนอ
ต่อรัฐมนตรีก่อนสิ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง และรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ขยายครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้แต่เมื่อรวมเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง
ในการดาเนินการตามวรรคสอง รัฐมนตรีจะวางระเบียบกาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนก็ได้
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่เจ้าของไม่พอใจคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๙ หรือเมื่อ
พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้ว เจ้าของยังไม่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้มีสิทธิ
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ฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ให้เจ้ าของมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นับแต่
วันที่จ่ายเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง หรือวันที่จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘
วรรคสอง จนถึงวันที่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ เพิ่มขึ้น ในกรณีที่เจ้าของไม่มารับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น
ตามกาหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่วางเงินนั้นตามมาตรา ๔๖ ในกรณีเช่นนั้น
การคานวณดอกเบี้ยให้คิดถึงวันที่เจ้าหน้าที่กาหนดให้เจ้าของมารับเงินค่าทดแทนนั้น
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระตามวรรคสอง ถ้าเป็นกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือรัฐมนตรี
มิได้เสนอความเห็นหรือสั่งการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มิได้ดาเนินการภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม เมื่อชาระให้เจ้าของแล้วให้ดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หมวด ๒
การใช้ประโยชน์ในทีด่ ินทีไ่ ด้จากการเวนคืน
มาตรา ๕๑ ที่ดินที่ดาเนินการให้ได้มาโดยวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการได้มา
ตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันพ้นกาหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ (๒)
หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ในกรณีเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง หรือกิจการสาธารณประโยชน์อื่น
ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร การเริ่มดาเนินการโครงการในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว ให้ถือว่า
ได้มีการเริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตลอดเส้นทางแล้ว สาหรับกรณีอื่นเมื่อได้เริ่ม
ดาเนินการและใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว ให้ถือว่าได้เริ่มดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
หมวด ๓
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
มาตรา ๕๒ การคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้
จากการซื้อขายตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
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ความในวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับที่ดินที่ได้จากการซื้อขายตามมาตรา ๓๔ ด้วยโดยอนุโลม
เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๕๓ ที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ หรือเหลือจากการใช้ประโยชน์ ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
มีสิทธิขอคืนที่ดินนั้น และในกรณีที่เจ้าของเดิมหรือทายาทมีที่ดินที่มีการซื้อขายตามมาตรา ๓๔ รวมเป็น
แปลงเดียวกันกับที่ดินที่ข อคืน และเจ้าหน้าที่ยังมิได้นาที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ ให้มีสิทธิขอคืนที่ดิน
ดังกล่าวได้ด้วย
การขอคืนตามวรรคหนึ่ง เจ้าของเดิมหรือทายาทต้องยื่นคาร้องขอคืนต่อเจ้าหน้าที่ภายในสามปี
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทไี่ ด้เริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
จนพ้นกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่ายังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนั้น
ระยะเวลาตามวรรคสองให้นับแต่วันที่การดาเนินการแล้วเสร็จ
ที่ดินที่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว หากในภายหลังหมดความจาเป็นในการใช้
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือเมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคสองแล้ว เจ้าของเดิมหรือทายาทไม่มีสิทธิขอคืน
มาตรา ๕๔ เจ้าของเดิมหรือทายาทซึ่งร้องขอคืนที่ดิน ต้องคืนเงินค่าทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ที่ดินที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ค่าทดแทนหรือนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนจนถึงวันที่ยื่นคาร้องขอคืน เว้นแต่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาทจะพิสูจน์ได้ว่า เงินค่าทดแทนที่จะต้องคืนเมื่อรวมกับดอกเบี้ยแล้วจะสูงกว่าราคาในท้องตลาดของทีด่ นิ
ที่ขอคืน ในกรณีเช่นนั้น ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทคืนเงินเท่าที่ไม่เกินราคาในท้องตลาดของที่ดินนั้น
ทั้งนี้ โดยใช้ราคา ณ วันที่ยื่นคาร้องขอคืน
มาตรา ๕๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอคืนที่ดินตามมาตรา ๕๓ ให้เจ้าหน้าที่
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เวนคืนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมที่ดิน และผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็น กรรมการ เพื่อทาหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้เจ้าหน้าที่
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ
ในกรณีมีเหตุจาเป็นรัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ออกไปอีกได้ไม่เกินหกสิบวัน และให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบการขยายระยะเวลาด้วย
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ในกรณีที่จะต้องคืนที่ดินให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของเดิ มหรือ
ทายาททราบถึงจานวนเงินค่าทดแทนพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะต้องคืนและแจ้งให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
กาหนดวันขอรับโอนที่ดินและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ แต่ในกรณีมีเ หตุจาเป็นเจ้าของเดิมหรือทายาท
จะขอขยายระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันออกไปอีกก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกาหนดเวลา
และเมื่อรวมเวลาที่ขอขยายแล้วต้องไม่เกินสามร้อยหกสิบวัน
การโอนที่ดินคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทให้กระทาได้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าทดแทนและ
ดอกเบี้ยแล้ว และให้เจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และได้รับการยกเว้นค่าอากรแสตมป์โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ดินที่จะโอนนั้นตกเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ให้โอนได้โดยไม่ตอ้ งดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ราชพัสดุ
เจ้าของเดิมหรือทายาทผู้ใดไม่ไปรับโอนพร้อมทั้งชาระคืนเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ยตามวันเวลา
ที่ตนกาหนดหรือไม่แจ้งกาหนดวันขอรับโอนตามวรรคสาม ให้ถือว่าเจ้าของเดิมหรือทายาทสละสิทธิ
ที่จะขอคืนที่ดินนั้น
มาตรา ๕๖ เจ้ า ของเดิม หรือ ทายาทซึ่งยื่ นคาร้อ งขอคืนที่ ดินผู้ ใ ดไม่ พ อใจคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๕๕ หรื อ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมิ ไ ด้ ด าเนิ น การภายในก าหนดเวลา
ตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง หรือระยะเวลาที่ขยายตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ให้เจ้าของเดิมหรือ
ทายาทมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งตามมาตรา ๕๕
วรรคหนึ่ง หรือนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาที่ต้องดาเนินการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๗ สิทธิการขอคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้แก่บุคคลอื่นมิได้
หมวด ๔
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย
มาตรา ๕๘ ความในหมวดนี้ไม่มีผลเป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะดาเนินการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๙ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หากเจ้าหน้าที่
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ม าซึ่งอสั ง หาริม ทรั พ ย์ เ พื่ อ ใช้ ประโยชน์อั นเกี่ย วเนื่ อ งกั บกิ จ การของเจ้าหน้าที่
แต่ กิ จการนั้ น มิ ใช่ กิ จการอั น อาจเวนคื น ได้ ต ามมาตรา ๗ ให้ เจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจด าเนิ นการซื้ อขาย
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อสังหาริมทรัพย์ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ได้ โดยมิต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการซื้อขายตามหมวดนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่
หรือกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี และจะนาไปใช้เพื่อการใดอันอยู่ในขอบวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และ
อานาจของเจ้าหน้าที่ และภายใต้บังคับแห่งกฎหมายจะโอนให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐก็ได้
มาตรา ๖๐ ก่อนดาเนินการจัดซื้อ ให้เจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
เพื่อกาหนดราคากลางของอสังหาริมทรัพย์ที่จะซื้อโดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดตามมาตรา ๒๐
(๑) (๒) (๓) และ (๔)
ในกรณีที่เจ้าของยินยอมขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นและดาเนินการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นมาเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
กระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณีโดยเร็ว
ให้ น าความในมาตรา ๒๗ มาใช้ บั งคั บกั บการซื้อ ขายอสั งหาริ มทรัพ ย์ ต ามวรรคสองด้ว ย
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่เจ้าของเสนอราคาอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคากลางที่กาหนดตามมาตรา ๖๐
ไม่เกินร้อยละสองของราคากลาง และเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
โดยอนุมัติของรัฐมนตรีจะซื้อตามราคาที่เจ้าของเสนอก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าเจ้าของเสนอราคาอสังหาริมทรัพย์สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสอง
แต่ไม่เกินร้อยละห้า เจ้าหน้าที่จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อซื้อตามราคาที่เจ้าของเสนอก็ได้
การซื้อขายตามวรรคหนึ่งให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์โดยให้ดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลรัษฎากร
หมวด ๕
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
มาตรา ๖๒ เมื่อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๙ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขหลักฐานทางทะเบียนหรือดาเนินการโอนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินให้ถูกต้องตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รังวัดตามมาตรา ๑๕
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เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของเจ้าหน้าที่เป็นคาขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือเพื่อให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายอาเภอหรือผู้อานวยการเขตแห่งท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ ผู้แทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และผู้แทนของเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการสอบสวน
ให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว หากผลการสอบสวนปรากฏว่า ที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐและทราบถึง
ผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น ให้ดาเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ การได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์โดยการเวนคืน ต่อไป
หากผลการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินนั้น ให้คณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร และให้ปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสคัดค้าน
เป็นเวลาเก้าสิบวัน ณ สถานที่ตามมาตรา ๑๑ หากไม่มีผู้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้นาความ
ในมาตรา ๑๗ (๓) และวรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ อ สั งหาริ มทรัพ ย์ อ ยู่ใ นที่ดิ นของรั ฐ หากเป็ นผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ กาหนดเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว แต่หากบุคคลดังกล่าว
ไม่สามารถแสดงได้ว่าตนเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙
กาหนดเงินค่าชดเชย เป็นค่าต้นไม้ยืนต้นและพืชล้มลุก ค่ารื้อย้ายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และค่าขนย้าย
ให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต่อไป แต่ต้องไม่สูงกว่าราคาที่กาหนดตามมาตรา ๒๐
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๔ เมื่ อ พนั ก งานเจ้า หน้า ที่ห รือเจ้า หน้า ที่ไ ด้ปฏิ บัติ ต ามขั้นตอนตามที่บัญญัติไ ว้
ในมาตรา ๑๒ มาตรา ๒๘ วรรคสี่ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตามมาตราดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๕ พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินและประกาศสานักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ตามระยะเวลาการบังคับใช้ของพระราชกฤษฎีกานั้น
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การดาเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ เ ป็ น อั น ใช้ ไ ด้ ส่ ว นการด าเนิ น การต่ อ ไปให้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ บรรดาระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสั งหาริ มทรั พย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๖๗ ให้นาหมวด ๒ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และหมวด ๓
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท มาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม แต่ระยะเวลาห้าปีหรือระยะเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๕๑ และระยะเวลาสามปีตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง เฉพาะกรณีที่เหลือจากการใช้ประโยชน์
ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๘ บทบั ญ ญัติแ ห่ งกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้ อ บั งคับ ประกาศ ค าสั่ ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดอ้างถึงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ ห้ ก ระท าเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ การอั น เป็ น สาธารณู ป โภค
การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รวมตลอดทั้ง
เพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ในกรณี
ที่หน่วยงานที่เวนคืนไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในกาหนดระยะเวลาหรือมีที่ดินเหลือ
จากการใช้ประโยชน์ หากเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ต้องคืนให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยระยะเวลา
การขอคืน การคืน และการเรียกคืนค่าทดแทนให้เป็นไปตามที่ กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังมีบทบัญญัติไม่ครบถ้วน จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

