
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๑๑/๒๕๖๕ 



 
ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 

ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และเสนอให้
วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กันยำยน ๒๕๖๕ 
 
 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธกิารวฒุิสภา 

 นายทศพร  แยม้วงษ ์ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศวิณัฐภรณ ์ นันทะมา นิติกรปฏิบตัิการ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 
 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้เข้าสู่ 
การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)  
ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้มาเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แถลงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน มีอ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง) 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูล
ผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้า ๖ และหน้า ๗. 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

(๒) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมารับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ 
รื้อถอนคืนไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการขายทรัพย์สินที่รื้อถอนนั้น  
แล้วน าเงินส่งคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔) 

(๓) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ถอนเงินค่าทดแทนที่วางไว้ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ 
หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพ่ือส่งคืนคลัง เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด โดยไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่จะยื่นค าร้องขอรับเงินค่าทดแทนคืนภายหลัง 
จากพ้นระยะเวลาที่ก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๘) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล และมีสิทธิ
ได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕o) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่ พิจารณาการคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง) 

เหตุผล 
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้การร้องขอรับเงินค่าทดแทนที่วางไว้ ให้ร้องขอรับภายในสิบปี
นับแต่วันที่มีการวางเงิน ถ้าไม่ร้องขอภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้นให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ขัดหรือแย้ง
ต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติเช่นเดียวกับกรณีที่ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราในพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ 
อีกทั้งคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิ มหรือทายาท 
มีองค์ประกอบมาจากผู้แทนหลายหน่วยงาน ท าให้การพิจารณาคืนอสังหาริมทรัพย์ขาดความคล่องตัว 
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติที่ยังไม่สอดคล้องกับการบงัคับใช้ในทางปฏิบัตใินคราวเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

สาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน มีอ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ ได้ โดยก าหนดให้ขยายได้เท่าที่จ าเป็นแต่ต้องไม่เกิน  ๑๘๐ วัน  
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑ วรรคสอง) 

๒. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมารับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ 
รื้อถอนคืนไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการขายทรัพย์สินที่รื้อถอนนั้น  
แล้วน าเงินส่งคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินได้ (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 

๓. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ถอนเงินค่าทดแทนที่วางไว้ต่อศาลหรือส านักงาน 
วางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน เพ่ือส่งคืนคลัง เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่จะยื่นค าร้องขอรับเงนิคา่ทดแทนคนื
ภายหลังจากพน้ระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๘) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล และมีสิทธิ
ได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๐) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่ พิจารณาการคืน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยตัดผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ออก (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง) 

๖. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับกับทรัพย์สิน 
หรือเงินที่เก็บไว้แทนตามมาตรา ๔๔ และเงินที่วางไว้ตามมาตรา ๔๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ เว้นแต่ระยะเวลา ๕ ปีที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘) 

๗. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้การด าเนินการของคณะกรรมการตามมาตรา ๕๕  
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลเป็นอันใช้ได้  ส่วนการด าเนินการ 
ต่อไปให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๕  



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๙) 

๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 

โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่า มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่บัญญัติให้การร้องขอรับเงินค่าทดแทนที่วางไว้ ให้ร้องขอรับภายใน  
๑๐ ปี นับแต่วันที่มีการวางเงิน ถ้าไม่ร้องขอภายในก าหนดเวลาเช่นว่านั้นให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  
ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติ
เช่นเดียวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยดังกล่าว ประกอบกับบทบัญญัติบางมาตราใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่สอดคล้องกับ 
การบังคับใช้ในทางปฏิบัติ อีกทั้งคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่  
เจ้าของเดิมหรือทายาท มีองค์ประกอบมาจากผู้แทนหลายหน่วยงานท าให้การพิจารณาคืน
อสังหาริมทรัพย์ขาดความคล่องตัว สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญข้างต้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ยังไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ  
ในคราวเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคนืและการไดม้า
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๔ คน ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้  

  ๒.๑ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายโดยสรุปได้ว่า  
การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ ที่ก าหนดหลักการว่า การตรา
กฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิ หรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดหลักการว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สิน
และการสืบมรดก การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่
เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน และเป็นการแก้ไของค์ประกอบ
ของคณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่พิจารณาการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท โดยตัด



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
พิจารณา ซึ่งในอนาคตหากมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้อง
พิจารณาให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ดินดิจิทัล (virtual land) ประกอบด้วย 

  ๒.๒ นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายโดยสรุปได้ว่า 
การปรับปรุงมาตรา ๔๘ แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการคุ้มครองและไม่ตัดสิทธิของผู้ถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนจากรัฐ แม้พ้นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่รัฐวางเงินทดแทนไว้
ต่อศาลหรือส านักงานวางทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรซึ่งมีอ านาจ 
ริเริ่มด าเนินการเวนคืนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงท าให้กระบวนการด าเนินการเวนคืนของประเทศไทย
เกิดปัญหาคอขวด มีความล่าช้า ซึ่งแตกต่างจากการเวนคืนในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อังกฤษ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเป็นผูร้ิเริ่มด าเนินการเวนคืนโดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น  

  ๒.๓ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายโดยสรุปได้ว่า  
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ควรค านึงถึงความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และควรมุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นประกอบกับการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับผลกระทบรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเวนคืนและการรับ
เงินค่าทดแทน   

  ๒.๔ นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายโดยสรุปได้ว่า สภาพปัญหา
ส าคัญของการด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ คือ ปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพ้ืนที่  
และปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงานของรัฐและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง  

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ   ธนาคมานุสรณ์)  
ได้ตอบชี้แจง ดังนี ้

  ๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิของผู้ถูก
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้ได้รับเงินค่าทดแทนจากรัฐ โดยไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่จะ
ได้รับเงินค่าทดแทนนั้น แม้จะพ้นก าหนดระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่วางเงินค่าทดแทนไว้ต่อศาลหรือ
ส านักงานวางทรัพย์  



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

  ๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีการปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากกลไกของรัฐในปัจจุบันยังสามารถด าเนินการได้ 

  ๓.๓ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินการ
เวนคืนได้ เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นเจ้าพนักงานเวนคืน 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ด้วยคะแนนเสียง ๒๗๕ เสียง  
ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดการแปรญัตติภายใน 
๑๕ วัน 

 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการเวนคนืและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/599237 

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
(อ.พ. ๑๒/๒๕๖๕ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งทีห่นึง่)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/600035 

 

๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10418&mid=4419  
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ร่างพระราชบญัญตัิว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report
/main_warehouse_dll_x.php?aid=10415&mid=4419 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 
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