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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน (โดยวิธีเวนคืน)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การการจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่เกี่ยวกับการ
จัดหาที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้อง มีรูปแบบและเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ เพื่อให้ส านักกฎหมายและที่ดินมีคู่มือปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดของกระบวนงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร อันจะนาไปสู่การสร้างมาตรฐานของผลงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมาย และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
๑.๓ เพื่อ ใช้ เ ป็น เอกสารที่ แ สดงถึ ง วิธี ก ารที่ส ามารถถ่ า ยทอดสู่ บุ คลากรผู้ป ฏิ บั ติ งาน ให้มี ก รอบ
แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๑.๔ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่ดิน
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือ อันจะทาให้สามารถขอรับบริการได้ตรงตามความต้องการ

2. ขอบเขต
2.1 เนื่องจากกระบวนงานจัดหาที่ดินของสานักกฎหมายและที่ดินซึ่งใช้ อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
3 กระบวนการหลัก กล่าวคือ การเจรจาตกลงซื้อขาย การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยการตราพระราชกฤษฎีกา
และการจ่ายค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กรณีการขอใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐแต่มีราษฎรครอบครองอยู่อาศัย ทั้งนี้ การออกคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองนั้น จาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรองรับการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ และเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดหา
ที่ดินโดยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า การเจรจาทาความตกลงซื้อขายนั้นอยู่บนหลักพื้นฐานความ
สมัครใจของคู่สัญญา แม้ว่าสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างกรมชลประทานกับราษฎรที่ทาต่ อกันจะมีลักษณะเป็น
สัญญาทางปกครอง แต่การจะบังคับให้เป็นไปตามสัญญาก็โดยอาศัยการฟ้องคดีต่อศาลตามหลักการบังคับให้
เป็นไปตามสัญญาทางปกครอง ซึ่งรัฐมิได้มีอานาจในการออกคาสั่งหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการ
จัดหาที่ดินวิธีการนี้ได้แต่อย่างใด ส่วนการจ่ายเงินค่าทดแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.
2532 นั้น ในเบื้องต้นแม้จะมีกระบวนการที่เกี่ยวกับการออกคาสั่งทางปกครอง และอาจต้องใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองในการเข้าใช้พื้นที่ตามมา แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองย่อมต้องอาศัย
ฐานอานาจตามกฎหมายรองรับการกระทาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งลักษณะและเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวก็ยังมิอาจถือเป็นแหล่งที่มาของอานาจในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้น
เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ เกิดความชัดเจน มีเนื้อหาที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ ผู้ศึกษาได้จริง และมี
กฎหมายรองรับการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติ คณะทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานจึงได้จัดทาเนื้อหา
การจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกระบวนการจัดหาที่ดินด้วยวิธีการเวนคืน
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยนาเสนอขั้นตอนและวิธีการในการได้มา
ซึ่งที่ดินตามมาตรา 12 ไปจนถึงการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ด้วยมาตรการบังคับทางปกครองและออกคาสั่งให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
๑

2.2 เนื้อหาขอบเขตการปฏิบัติง านในการจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองในการจัดหาที่ดินด้วยวิธีการเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ในคู่มือ
การปฏิบัติงานฉบับนี้ จะนาเอาขั้นตอนและวิธีการตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้
ในกรณีที่ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องใดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มิได้
กาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวโดยเฉพาะ หรือมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการที่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในลักษณะ
คู่ขนานเพื่อให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบและเนื้อหา
ที่กฎหมายกาหนด
2.3 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาคาสั่งทางปกครอง
และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ดังนี้
2.3.1 การเข้าสารวจข้อเท็จจริงในอสังหาริมทรัพย์และพบที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
2.3.2 การเสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึง
ผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
2.3.3 คณะกรรมการพิจารณาสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และมีมติ
2.3.4 แจ้งผลการสอบสวนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ครอบครอง
2.3.5 การตกลงทาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
๒.3.6 เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีประกาศกาหนดให้การเวนคืนมีความจาเป็น โดย
เร่งด่วน
2.3.7 แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมคา
เตือนในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
2.3.8 การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ใช้กาลังเข้าดาเนินการรื้อถอนและขนย้าย
ทรัพย์สิน
2.3.9 แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริม ทรัพย์ชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรื้อถอน
และขนย้ายทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่
2.3.10 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้งให้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
2.3.11 ดาเนินมาตรการบังคับทางปกครอง

3. คาจากัดความ
3.1 รัฐมนตรี หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.2 เจ้าหน้าที่เวนคืน หมายถึง อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งมีอานาจในการเวนคืน หรือควบคุม
การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
3.3 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน
3.4 การจัดหาที่ดิน หมายถึง การให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ในกิจการชลประทาน โดยวิธีการตาม
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
3.5 หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หมายถึง โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า
“ได้ทาประโยชน์แล้ว ” หนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.) ใบจอง (น.ส. 2)
และใบไต่สวน (น.ส. 5) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
3.6 เงินค่าทดแทน หมายถึง ค่าทดแทนที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล รวมทั้ง
ค่าทดแทนอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒

3.7 เวนคื น หมายถึ ง การบั ง คั บ เวนคื น ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งอื่ น ตามเงื่ อ นไข
แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.8 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความว่าการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคาสั่ง ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดาเนินการใดๆ ในทางปกครองตามความหมายแห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.9 การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่าการเตรียมการและการดาเนินการของเจ้ าหน้าที่เพื่อ
จัดให้มีคาสั่งทางปกครอง ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.10 การอุทธรณ์ หมายถึง การโต้แย้งคาสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจทาคาสั่งทาง
ปกครอง
3.11 คาสั่งทางปกครอง หมายถึง การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติ
สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผล กระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน รวมทั้งการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่หมายความรวมถึงการ
ออกกฎ ทั้งนี้ ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.12 มาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง หมายถึ ง กระบวนการการใช้ อ านาจของฝ่ า ยปกครองโดย
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่มุ่งประสงค์ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามคาสั่งทางปกครองหรือเพื่อให้ มีการปฏิบัติเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รักษาการตาม
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายและ
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
4.2 กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่กาหนดแนวเขตที่ดิน และขอตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน
4.3 สานักงานชลประทาน สานักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่และกองพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง มี
หน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่สานักกฎหมายและที่ดิน ในการดาเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อ ใช้
ในกิจการชลประทาน
4.4 สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา มีหน้าที่สารวจปัก หลักเขต การจัดทาภาพถ่าย
ดาวเทียมแสดงขอบเขตของพื้นที่โครงการชลประทาน กรณีโครงการขนาดใหญ่ จัดทาเมื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
และภายใน 7 วันเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการขนาดกลางจัดทาเมื่อขอตั้งงบประมาณดาเนินการด้านจัดหา
ที่ดิน และภายใน 7 วันหลังประกาศเริ่มดาเนินการก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการสารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และ หรือเมื่อได้รับมอบหมายให้ดาเนินการแทนในฐานะผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย จากเจ้าหน้าที่ ให้มีหน้าที่รังวัดและจัดทาแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อ
ประกอบการจ่ายเงินค่าทดแทน
4.5 กองส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการประชุ ม ชี้ แ จงถึ ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลกระทบต่อส่วนได้เสียสาคัญของประชาชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินโครงการ
4.6 สานักกฎหมายและที่ดิน มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ดังนี้
๓

4.6.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและ
คูน้า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.6.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งการให้คาปรึกษา วินิจฉัยและตีความข้อ
กฎหมาย
4.6.3 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
4.6.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการชลประทาน
4.6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
4.7 ส่วนจัดหาที่ดิน มีอานาจหน้าที่ตามคาสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 ลงวันที่ 7 เมษายน
2558 ดังนี้
4.7.1 วางแผน ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดิน
และจัดที่ดินอพยพ โดยชี้แนะหรือให้คาแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ติดตามและเร่งรัด เพื่อให้
การดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
4.7.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตีความ เสนอแนะ แนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบี ย บและค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขพร้ อ มหาทางออกที่ เ หมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
4.7.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.7.4 พิ จ ารณาวางแผน ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งมอบพื้นที่ให้กับโครงการก่อสร้างได้
ทันตามแผนงานที่กาหนดไว้
4.7.5 เป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อพิจารณาทบทวนความถูกต้อง เหมาะสมเป็น
ธรรม ของจานวนเงินค่าทดแทนนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วินิจฉัยอันเป็นข้อยุติในการ
ใช้อานาจของฝ่ายบริหารก่อนที่จะนาคดีขึ้นสู่ศาลปกครอง
4.7.6 รวมรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลด้านจัดหาที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ
ด้านจัดหาที่ดินและเป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านงบประมาณ
4.7.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ภารกิจของสานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
4.8 ฝ่ายจัดหาที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามคาสั่งกรมชลประทาน ที่ 86/2559 ลงวันที่
2 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
4.8.1 วางแผน ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านจัดหาที่ดินและ
จัดที่ดินอพยพ โดยชี้แนะหรือให้คาแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ติดตามและเร่งรัด เพื่อให้
การดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
4.8.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตีความ เสนอแนะ แนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบี ย บและค าสั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขพร้ อ มหาทางออกที่ เ หมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
๔

4.8.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการจั ดหาที่ดินให้เป็นไปตามระบบการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
4.8.4 พิจารณาวางแผนงาน ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งมอบพื้นที่ใ ห้กับโครงการก่อสร้างได้
ทันตามแผนงานที่กาหนดไว้
4.8.5 รวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลด้านจัดหาที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพ
ด้านจัดหาที่ดินและเป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านงบประมาณ
4.8.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ภารกิจของสานักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน หรือภารกิจอื่นที่ไ ด้รับมอบหมายประสบผลสาเร็จ ตาม
เป้าหมาย
4.9 คณะกรรมการเพื่อดาเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิ ทธิในอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่พิสูจน์
สอบสวนตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงบุคคลผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๕

สรุปกระบวนการ กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครอง
และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน
(กรณีการเวนคืนที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530)
กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ในการจัดหา
ที่ดินด้วยวิธีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยการดาเนินกระบวนงานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. การเข้าสารวจข้อเท็จจริงในอสังหาริมทรัพย์และพบที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
2. เสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมชลประทานเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนให้ท ราบถึงผู้มีสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์
3. คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และมีมติ
4. แจ้งผลการสอบสวนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ครอบครอง
5. การตกลงทาสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
6. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีประกาศกาหนดให้การเวนคืนมีความจาเป็น
โดยเร่งด่วน
7. แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์รื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมคา
เตือนในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
8. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยเจ้าหน้าทีใ่ ช้กาลังเข้าดาเนินการรื้อถอนและขนย้าย
ทรัพย์สิน
9. แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ชาระค่าใช้จ่ายในการรือ้ ถอน
และขนย้ายทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่
10. การแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดพร้อมแจ้งมาตรการในการบังคับทาง
ปกครอง
11. ดาเนินมาตรการบังคับทางปกครอง

๖

Work Flow กระบวนการจัดทาคาสั่งทางปกครองและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน (กรณีดาเนินการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐)
ผังกระบวนการ
เวลาวัน
ลาดับ

๑.

การเข้าสารวจข้อเท็จจริงพบว่ามีที่ดินไม่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓๐ วัน

๒.

เสนอเรื่องต่ออธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิ

๓๐ วัน

๓.

คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึง
ผู้มีสิทธิฯ พิจารณามีมติ

๔๕ วัน

๔.

แจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบสิทธิ

๑๕ วัน

ทาสัญญาซื้อขาย

ไม่ยอมทาสัญญา

๕.

เสนอให้มีประกาศสานักนายกฯ ให้
การเวนคืนมีความจาเป็นโดยเร่งด่วน

๑๒๐ วัน

๖.

จ่ายเงินหรือวางเงิน

๖๐ วัน

๗.

แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย
ทรัพย์สิน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการบังคับ
๗

๙๐ วัน

ผังกระบวนการ

เวลาวัน

ลาดับ
๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ใช้กาลังเข้ารื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน

๖๐ วัน

ทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ชาระ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรื้อถอน และขนย้ายทรัพย์สินแก่
เจ้าหน้าที่

๑๕ วัน

แจ้งเตือนให้ชาระเงินภายในกาหนดระยะเวลา

ดาเนินมาตรการบังคับทางปกครอง

รวมทั้งสิ้น ๕๐๒ วัน

๘

๗ วัน

๓๐ วัน

5. Work Flow
ชื่อกระบวนการ : กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครอง และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองทีเ่ กี่ยวกับการจัดหาที่ดิน (กรณีการเวนคืนทีด่ นิ ที่ไม่มีหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530)
ลาดับ

ผังกระบวนการ

1.

การเข้าสารวจข้อเท็จจริง
พบว่ามีที่ดินไม่มีหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน

2.

เ ส น อ เ รื่ อ ง ต่ อ อ ธิ บ ดี แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ
ถึงผู้มีสิทธิ

ระยะเวลา

30 วัน

30 วัน

รายละเอียดงาน
เมื่อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์พบที่ดินที่ไม่มี
หนังสือแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตรวจสอบให้ได้ความชัดเจนใน
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
เบื้องต้น โดยพิจารณาจากหลักฐาน จากเจ้าหน้าที่
เอกสารอื่นๆทีอ่ าจเกี่ยวข้อง เช่น
หลักฐานการเสียภาษีบารุงท้องที่
(ภบท.5) เอกสารแสดงสิทธิในการ
ครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการ
จัดที่ดินเพือ่ การครองชีพ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เสนอ เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรื่ อ งผ่ า นส านั ก กฎหมายและที่ ดิ น ถึ ง สอบสวนสิทธิไปพร้อมกับหนังสือนา
อธิบดีกรมชลประทานเพื่อขอให้มีคาสั่ง เรียนอธิบดีกรมชลประทาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ
ถึ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ถู ก
เวนคืน
๙

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้าฝ่ายจัดหา
ที่ดิน ในฐานะผูซ้ ึ่ง
ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่

ลาดับ

3.

4.

ผังกระบวนการ

คณะกรรมการ
ส อ บ ส ว น ใ ห้
ทราบถึงผู้มีสิทธิ
พิจารณามีมติ

แจ้ ง ผลการสอบสวนสิ ท ธิ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ทราบ

ระยะเวลา

45 วัน

15 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ดาเนินการสอบสวน
พิจารณา ข้อมูล รายละเอียดเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริง และมีมติ

ในการสอบสวนให้ทราบถึงผูม้ ีสิทธิ ให้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการนาเอาบทบัญญัติแห่ง สอบสวนสิทธิ
ประมวลกฎหมายที่ดินที่เกี่ยวกับการ
รังวัดที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อได้ข้อยุติในการสอบสวนแล้ว แจ้ง
ผลการสอบสวนสิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทราบเป็นหนังสือ
- กรณีเป็นผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ให้ดาเนินการทาสัญญาซื้อขายและ
จ่ายเงินค่าทดแทนต่อไป
- ก ร ณี ไ ม่ พ บ ผู้ มี สิ ท ธิ ห รื อ ผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ไม่
มี สิ ท ธิ ใ ห้ แ จ้ ง ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นั้ น ทราบเพื่ อ ใช้
สิทธิทางศาลต่อไป

การแจ้งผลการสอบสวนสิทธิไม่ว่า
คณะกรรมการ
กรณีผู้ครอบครองจะเป็นผู้มีสิทธิใน
สอบสวนสิทธิ
อสังหาริมทรัพย์นั้นหรือไม่ก็ตาม ถือ
เป็นการทาคาสั่งทางปกครองที่จะต้อง
นาเอาหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ทาคาสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มาปฏิบัติ

๑๐

ลาดับ

ผังกระบวนการ

5.

เสนอให้มีประกาศสานักนายกฯ
ให้การเวนคืนมีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน

6.

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินหรือวางเงินค่าทดแทน

7.

แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย
ทรัพย์สิน พร้อมแจ้งให้ทราบถึง
ก า ร ใ ช้ ม า ต ร ก า ร บั งคั บ ท า ง
ปกครองหากมี ก ารฝ่ า ฝื น ไม่
ปฏิบัติตามจะใช้มาตรการบังคับ
ปฏิบัติ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่
120 วัน ยินยอมทาสัญญาซื้อขาย ให้ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องเพื่อ
ขอให้มีประกาศกาหนดให้การเวนคืนมี
ความจาเป็นโดยเร่งด่วนตามาตรา 13

60 วัน

90 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

เสนอเรื่องตามลาดับขั้นตอน ผ่าน
สานักกฎหมายและที่ดิน อธิบดีกรม
ชลประทาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี

ผสญ. ผสก. ผคป.
หรือ ผคบ. ในฐานะผู้
ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่

ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแจ้ง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ด าเนิ น การจ่ า ยเงิ น หรื อ วางเงิ น ค่ า เข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่
ทดแทน
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ มี
หนั ง สื อ แจ้ ง เจ้ า ของหรื อผู้ ค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
และขนย้ า ยทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มแจ้ ง ให้
ทราบถึ ง การใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครองหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

๑๑

ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จะต้อง
ได้ทราบถึงการเข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์และการสั่งให้รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือ
ดาเนินการอย่างใดๆ เกี่ยวกับกิจการที่
จะต้องมีการเวนคืน รวมทั้งมาตรการ
บังคับทางปกครองที่เจ้าหน้าที่จะใช้
ดาเนินการในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการ
แจ้งเตือน โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง

ผสญ. ผสก. ผคป.
หรือ ผคบ. ในฐานะผู้
ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่

ลาดับ

8.

9.

ผังกระบวนการ
ใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทางปกครอง
โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ช้ ก า ลั ง เ ข้ า
ด าเนิ น การรื้ อ ถอน และขนย้ า ย
ทรัพย์สิน

ทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ช า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด าเนิ น การรื้ อ ถอน และขน
ย้ายทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่

ระยะเวลา

60 วัน

15 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่
เข้ า ด าเนิ น การรื้ อ ถอนและขนย้ า ย
ทรัพย์สินเอง

ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
เพื่อเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ ผู้ซึ่งได้รับ จากเจ้าหน้าที่
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องใช้
วิธีการตามที่กาหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
เตือน

การท าหนั ง สื อ แจ้ ง ให้ เ จ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ช าระ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรื้อถอนและขน
ย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ภ ายใน
เวลาทีก่ าหนด

แจ้งโดยทาเป็นหนังสือ ทั้งนี้ คาสัง่ ทาง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ปกครองที่ทาเป็นหนังสือ ตามพ.ร.บ. จากเจ้าหน้าที่
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 มาตรา 34 มาตรา 36 และ
มาตรา 37 จะต้องจัดให้มีการแสดง
เหตุผลประกอบคาสั่งทางปกครองซึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
- มีข้อเท็จจริงที่เป็นจริงอันเป็น
สาระสาคัญ
- ข้อกฎหมายอ้างอิง
- ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการ
ใช้ดุลพินิจ
- ระบุวัน เดือน ปี ที่ออกคาสั่ง ชื่อ
ตาแหน่งและลายมือชื่อของผู้ออก
คาสั่ง

๑๒

ลาดับ

ผังกระบวนการ

10.

แจ้งเตือนให้ชาระเงินภายใน
กาหนดระยะเวลา

11.

ดาเนินการบังคับทาง
ปกครอง

ระยะเวลา

7 วัน

30 วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

เมื่อถึงกาหนดชาระเงินตามวันที่ได้แจ้ง
ไปในหนั ง สื อ แล้ ว เจ้ า ของหรื อ ผู้
ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ม่ ย อม
ปฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง
ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทา
หนัง สือแจ้ง ให้ช าระเงิ นภายในเวลาที่
กาหนดอีกครั้งซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
พร้ อ มแจ้ ง มาตรการในการบั ง คั บ ทาง
ปกครอง

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่เวนคืน

หากยังไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่ง ให้ผู้ ซึ่ง
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่
ดาเนินการเพื่อใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยวิ ธี ก ารยึ ด หรื อ อายั ด
ทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดนา
เงินมาชาระ

ในการปฏิบัติให้นาวิธีการและขั้นตอน ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ในการยึ ด อายั ด และขายทอดตลาด จากเจ้าหน้าที่
ทรั พ ย์ สิ น ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม

๑๓

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครอง และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดนิ กรณีการ
เวนคืนที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
รายละเอียดงาน
1. การสารวจพบที่ดินที่ไม่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ถูก
เขตชลประทาน

2. เสนอเรื่องเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ
ถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
ถูกเวนคืน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ขอเอกสารหลักฐานอื่นๆ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่เข้าสารวจข้อเท็จจริง เพิ่มเติมจากผู้ครอบครอง
เจ้าหน้าที่
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเข้า
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ หลักฐาน
รับคาขอรังวัดแบ่งขายที่ดินที่ถูก
การเสียภาษีบารุงท้องที่ (ภบท.
เขตชลประทานและพบที่ดินที่
5) เอกสารแสดงสิทธิในการ
ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ถูกเขต ครอบครองหรือทาประโยชน์ใน
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ หรือกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน ในฐานะ
หนังสือร่างคาสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินในเขต
รับผิดชอบเสนอเรื่องผ่านสานัก คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ ผู้ซ่งึ ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่
กฎหมายและที่ดินถึงอธิบดีกรม ถึงผูม้ ีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
ชลประทานเพื่อขอให้มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น คณะ
หนึ่ง ประกอบด้วยนายอาเภอ
หรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้า
๑๔

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
กรณีพบหลักฐานในที่ดินเป็น
เอกสารแสดงสิทธิในการ
ครอบครองหรือทาประโยชน์ใน
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ หรือกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ ไม่ต้องเสนอเรื่อง
เพื่อขอให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสิทธิ แต่
ให้ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม 2532
ตรวจสอบพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสานักงานที่ดินให้ถูกต้อง
ในกรณีพื้นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา การขอแต่งตั้ง
พนักงานที่ดินอาเภอ ควรหารือ

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ประจากิ่งอาเภอแห่งท้องที่ที่
อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ หรือ
ผู้แทน หรือพนักงานที่ดินอาเภอ
หรือพนักงานที่ดิน กิ่งอาเภอ
หรือผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านแห่ง
ท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
และผู้แทนของกรมชลประทาน

3. คณะกรรมการสอบสวนให้
ทราบถึงผู้มีสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง และมีมติ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
กับเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้การ
ปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทาง
ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท
0502.4/ว 20598 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2546 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน
กรณียุบเลิกสานักงานที่ดิน
อาเภอ

ดาเนินการสอบสวนให้ทราบถึง จัดทาเอกสารรายงานการ
ผู้มีสิทธิในที่ดิน โดยนาบัญญัติ ประชุม
ในประมวลกฎหมายที่ดิน ใน
หมวดการรังวัดที่ดิน มาใช้โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ในการสอบสวน
คณะกรรมการอาจใช้การนัด
ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายร่วมกัน

๑๕

คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบ การนัดประชุมเพื่อพิจารณา
สอบสวนสิทธิ ถือเป็นการ
ถึงผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
พิจารณาทางปกครองอย่างหนึ่ง
ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจาก
เป็นการดาเนินการเพื่อออก
คาสั่งทางปกครอง ดังนั้น ในการ
นัดประชุมคณะกรรมการจึงต้อง
ทาเป็นหนังสือและแจ้งให้
กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วัน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
(มาตรา 80) และจะต้องมี
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็น
องค์ประชุม (มาตรา 79)
การประชุมจะต้องจัดให้มี
รายงานการประชุมเป็นหนังสือ
(มาตรา 83)

4. แจ้งผลการสอบสวนสิทธิให้ผู้ หลังจากคณะกรรมการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ดาเนินการสอบสวนและได้
ทราบ
ทราบถึงสิทธิในที่ดินแล้ว
เตรียมการแจ้งให้ผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทราบเป็น
หนังสือ โดยคณะกรรมการซึง่
เป็นผู้แทนจากกรมชลประทาน
ดาเนินการร่างหนังสือให้
ประธานกรรมการลงนามเพื่อ
แจ้งให้ผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทราบในกรณี
ดังต่อไปนี้

หนังสือแจ้งผลการสอบสวนสิทธิ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ ในฐานะกรรมการ
ในอสังหาริมทรัพย์

๑๖

การแจ้งในกรณีนี้ถือเป็นการ
ออกคาสั่งทางปกครองซึ่งทาเป็น
หนังสือ จึงต้องดาเนินการตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ประกอบมาตรา 36, มาตรา
37, มาตรา 39 และ มาตรา
40 แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง คาสั่งทางปกครองที่ต้อง
ระบุเหตุผลไว้ในคาสั่งหรือใน
เอกสารแนบท้ายคาสั่ง ลงวันที่
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

รายละเอียดงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
- ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ให้แจ้งผู้ครอบครอง
และสัญญาตกลงค่าทดแทนรือ้
อสังหาริมทรัพย์ทราบ เพื่อมาทา
ย้ายสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ หรือไม้
สัญญาซื้อขายตามกฎหมาย
ผล และค่าทดแทนอย่างอื่น
- ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
เป็นผู้ไม่มีสทิ ธิในอสังหาริมทรัพย์
ให้แจ้งผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ทราบเพื่อใช้สิทธิ
ทางศาล (ฟ้องคดีต่อศาล
ปกครอง)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๑๗

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
การแจ้งผลการสอบสวนจึงควร
ทาเป็นหนังสือและจะต้องระบุ
1. ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เช่น
ระยะเวลาการครอบครอง
จานวนเนื้อที่ สถานะของที่ดิน
2. ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
ใช้อ้างอิงการพิจารณาสอบสวน
สิทธิ
3. ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับ
วิธีการ และระยะเวลาในการใช้
สิทธิโต้แย้ง ตาม พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 มาตรา 44 และ
มาตรา 48 ประกอบกับมาตรา
50 แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
เนือ่ งจากผู้พิจารณาทาคาสั่งใน
กรณีดังกล่าวเป็นคณะกรรมการ
ตามกฎหมายซึ่งคาสั่งที่ออกโดย
คณะกรรมการดังกล่าวถือเป็น
ที่สุด และไม่อาจอุทธรณ์ต่อไป
ได้

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
หากผู้ได้รับคาสั่งไม่เห็นด้วยจึง
ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ตามบทบัญญัติมาตรา 9
มาตรา 42 มาตรา 49 และ
มาตรา 72 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542

5. เสนอให้มีประกาศสานัก
นายกฯ ให้การเวนคืนมีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

ผสญ. ผสก. ผคป. หรือ ผคบ.
ในฐานะผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่

ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องตามลาดับ
ขั้ น ตอน เพื่ อ ขอให้ มี ป ระกาศ
ก าหนดให้ ก ารเวนคื น มี ค วาม
จ าเป็ น โดยเร่ ง ด่ ว นตามมาตรา
13 เพื่อที่จะสามารถดาเนินการ
วางเงิ น ค่ า ทดแทน และเข้ า ใช้
พื้นที่ เช่นเดียวกับกรณีที่ดินที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๑๘

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือแจ้งเข้าครอบครองหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ใช้อสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับ เจ้าหน้าที่
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ,ประกาศ

6. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ดาเนินการจ่ายเงิน
หรือวางเงินค่าทดแทน

ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ส า ห รั บ ผู้ ม า ท า สั ญ ญ า ต า ม
มาตรา 10 แต่ ส าหรั บ ผู้ ที่ ไ ม่
ยิ น ยอมท าสั ญ ญาให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย จ า ก เ จ้ า ห น้ า ที่
ด าเนิ น การวางเงิ น ค่ า ทดแทน
หลั ง จากมี ป ระกาศก าหนดให้
การเวนคื น มี ค วามจ าเป็ น โดย
เร่งด่วน

7. แจ้งผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ให้รื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สนิ
พร้อมแจ้งให้ทราบถึงการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง
หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก หนังสือแจ้ง, เอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ครอบครองอสั งหาริ มทรัพ ย์ ไ ด้
ทราบก่อนล่วงหน้าถึงการเข้าใช้
อสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 60
วัน นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้ง
โดยจะต้องมีเนื้อหาให้ผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
กระทาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
หรือขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
๑๙

ผสญ. ผสก. ผคป. หรือ ผคบ.
ในฐานะผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
การจ่ายเงินหรือวางเงินจะต้อง
ดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการ
แจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
ขนย้ายทรัพย์สนิ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
หลักประกันให้แก่ผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ดาเนินการรื้อ
ถอนทรัพย์สนิ โดยให้เวลา
ดาเนินการไมน้อยกว่า 60 วัน
นับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้ง โดย
จะต้องมีการวางเงินหรือจ่ายเงิน
ค่าทดแทนก่อน ทั้งนี้ โดย
อาศัยอานาจตามมาตรา 13
แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ที่ดิน รวมทั้งดาเนินการอย่าง
ใดๆ ตามที่ผู้ซงึ่ ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่เห็นควรเพียง
เท่าที่จาเป็นแก่การเข้า
ครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ทราบถึงการที่จะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา
58 มาตรา 59 มาตรา 60
และมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 การแจ้งจะต้องทา
เป็นหนังสือ โดยจะใช้วิธีการใดๆ
ตามที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 หมวด 4 เรื่องการ
แจ้ง โดย 1. การแจ้งโดยวิธีการ
ส่งไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่า
ได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันส่งสาหรับกรณี
ภายในประเทศหรือเมื่อครบ
กาหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง
สาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
(มาตรา 71)
2. การแจ้งโดยวิธีการนาหนังสือ
ไปส่งให้กับผู้รบั หากเจ้าหน้าที่
ได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรา 70
แล้ว ให้ถือว่าผู้รับหนังสือได้รับ
แจ้งแล้ว

*** หมายเหตุ การแจ้งเข้า
ครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์ และให้รื้อถอน
หรือขนย้ายทรัพย์สินตามมาตรา
13 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 นั้นคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้มี
ความเห็นในกรณีนี้ว่า เป็นเพียง
ขั้นตอนการบอกกล่าวให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ได้ทราบถึง
๒๐

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รบั ผิดชอบ

หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ขึ้นใหม่ จึงมิใช่คาสั่งทาง
ปกครอง (เรื่องเสร็จที่
748/2556)

8. ใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยเจ้าหน้าที่ใช้กาลัง
เข้าดาเนินการรื้อถอนและขน
ย้ายทรัพย์สิน

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ดาเนินการรื้อถอน
ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ทั้งนี้ ในการใช้กาลังเข้ารื้อถอน
ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเขต
ชลประทาน สิ่งที่ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้
ได้รับมอบอานาจในฐานะ
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
3. สาหรับการแจ้งด้วยวิธีการ
ปิดประกาศนั้น มีบทบัญญัติ
มาตรา 13 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
กาหนดวิธีการและขั้นตอนไว้
เป็นการเฉพาะ โดยให้ปิด
ประกาศไว้ ณ สถานที่ตามาตรา
7 และสถานทีท่ ี่อสังหาริมทรัพย์
นั้นตั้งอยู่ ในกรณีที่ไม่สามารถ
แจ้งด้วยวิธีการส่งหนังสือได้

บันทึกประจาวัน, คาสั่งแต่งตั้งผู้ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์

๒๑

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่จะต้องจะต้องจัดให้มี
การวางเงินหรือจ่ายเงินค่า
ทดแทนก่อน และจะต้องมี
หนังสือแจ้งเตือนไปยังเจ้าของ
ทรัพย์สินให้ทราบถึงการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง
ก่อนเข้าดาเนินการไม่น้อยกว่า
60 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถ
แจ้งด้วยวิธีการดังกล่าวได้ได้ ให้
แจ้งด้วยวิธีการปิดประกาศ โดย

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 ต้องถือปฏิบัติได้แก่1.
ต้องแสดงตัว พร้อมบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรประจาตัวประชาชน

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
ระบุวัน เวลาที่ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้า
ดาเนินการรื้อถอนและขนย้าย
ทรัพย์สินไว้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
75 วันนับแต่วันปิดประกาศ
ทั้งนี้ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการหรือขั้นตอนที่ระบุไว้
ในหนังสือแจ้ง หรือประกาศและ
จะต้องกระทาการเพียงเท่าที่
จาเป็นแก่การเข้าครอบครอง
หรือใช้อสังหาริมทรัพย์เท่านัน้

2. แสดงคาสั่งแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
3. พึงกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง เยี่ยงวิญญูชนกระทา
ต่อทรัพย์สินของตนเอง และ
พยายามมิให้ทรัพย์สินเสียหาย
หรือเสื่อมราคา เกินสมควร
4. การดาเนินการจะต้องกระทา
ในเวลากลางวัน (ตั้งแต่พระ
อาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตก
ตามประมวลกฎหมายอาญา)

๒๒

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้

ผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน

5. ขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ
เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผู้ปกครอง
ท้องที่ร่วมสังเกตการณ์ เป็น
พยาน
6. มีการใช้เครือ่ งบันทึกภาพ
ในขณะปฏิบัติงานเพื่อเป็น
หลักฐาน
9. ทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ชาระค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
และขนย้ายทรัพย์สินแก่
เจ้าหน้าที่

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
หลังจากผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
หนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่
จาก เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการรื้อ
ชาระค่าใช้จ่าย
ถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วให้คิด
คานวณค่าใช้จ่ายในการดังกล่าว
และทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของ
ทรัพย์สินทราบเพื่อชาระ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น ทั้งนี้ ผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
อาจแจ้งวิธีการ วัน เวลา หรือ
สถานที่ในการมาติดต่อ หรือมา
ชาระค่าใช้จ่ายไปพร้อมใน
หนังสือแจ้งเตือน
๒๓

การออกคาสั่งทางปกครองซึ่งทา
เป็นหนังสือ จะต้องดาเนินการ
ตาม พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2530
ประกอบมาตรา 36, มาตรา
37, มาตรา 39 และ มาตรา
40 แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
10. แจ้งเตือนเป็นหนังสือให้
หากภายหลังจากครบกาหนด หนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด ระยะเวลาตามหนังสือแจ้งเตือน ชาระค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่
พร้อมแจ้งมาตรการในการบังคับ ให้ชาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก
ทางปกครอง
การรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สิน
ตามข้อ 9. แล้ว เจ้าของ
ทรัพย์สินยังไม่ดาเนินการชาระ
ค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องตาม
หนังสือแจ้ง ให้ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มี
หนังสือแจ้งเตือนไปยังบุคคล
ดังกล่าวอีกครั้งเพื่อให้ชาระ
ค่าใช้จ่าย โดยให้เวลาตาม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒๔

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้ง
เตือนไปยังเจ้าของทรัพย์สินให้
ดาเนินการพร้อมระบุมาตรการ
ทางปกครองที่จะใช้ โดยอาจ
แจ้งการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไป
พร้อมกันกับหนังสือแจ้งเตือน

ระเบียบ เอกสาร บันทึก
ผู้รับผิดชอบ
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้
11. ดาเนินการมาตรการบังคับ หากเจ้าของทรัพย์สินยังไม่ชาระ 1. ท าบั น ทึ ก การใช้ ม าตรการ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ทางปกครอง
เงิน ให้ผซู้ ึ่งได้รับมอบหมายจาก บังคับทางปกครอง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ ดาเนินการเพื่อใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดย 2. บันทึกประจาวัน
การ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้นั้นเพื่อขายทอดตลาดนาเงิน
มาชาระ
ทั้งนี้ อานาจหน้าที่และการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองใน
กรณีน้ี ให้ถือปฏิบตั ติ ามความ
ในมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ประกอบ
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2542) และกฎกระทรวงฉบับที่
9 (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

๒๕

เงื่อนไขการปฏิบตั ิงาน
การจะใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองได้ก็ต่อเมื่อ
1. ระยะเวลาที่กาหนดให้ชาระ
เงินตามหนังสือแจ้งเตือนต้องไม่
น้อยกว่า 7 วัน
2. ครบกาหนดระยะเวลาให้
ชาระเงินตามที่แจ้งแล้วแต่ยังไม่
มีการชาระเงิน
3. ใช้วิธีการในการปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งโดยอนุโลม
ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ได้
ออกคาสั่งให้ชาระเงิน

7. ระบบติดตามประเมินผล : กระบวนงานการจัดทาคาสั่งทางปกครอง และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน กรณีการ
เวนคืนที่ดินที่ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

1. การเข้ า ส ารวจข้ อ เท็ จ จริ ง ใน มี ก ารตรวจสอบสถานะของที่ ดิ น เบื้ อ งต้ น ก่ อ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละพบที่ ดิ น ที่ ไ ม่ มี เสนอคณะกรรมการอย่างละเอียด ตลอดจนขอ
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ หลักฐานการ
เสียภาษีบารุงท้องที่ (ภบท.5) เอกสารแสดงสิทธิ
ในการครอบครองหรือทาประโยชน์ในที่ดิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ
หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้
ครอบครองที่ดิน ผู้ปกครอง
ท้องที่ หรือสานักงานที่ดินที่
เกี่ยวข้อง

2. เสนอเรื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง มี อ งค์ ป ระกอบและการก าหนดต าแหน่ ง ของ อธิบดีลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มี คณะกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด และมีการประกาศตามขั้นตอน
โดยถูกต้อง
สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
โดยอาจก าหนดจ านวนคณะกรรมการผู้ ม า
ประชุมที่จะถือว่าครบองค์ประชุมไว้ในคาสั่งด้วย
๒๖

ผู้ติดตาม/
ข้อเสนอแนะ
ประเมินผล
ผู้ซึ่งได้รับ
ในกรณีพบที่ดนิ ที่มีเอกสาร
มอบหมาย
แสดงสิทธิในการ
จากเจ้าหน้าที่ ครอบครองหรือทา
ประโยชน์ในที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายว่าด้วยการจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ให้ดาเนินกระบวนการตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2532
ต่อไป โดยไม่ต้องเสนอเรื่อง
เพื่อตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน
หัวหน้าฝ่าย
จัดหาที่ดิน ใน
ฐานะผู้ซึ่ง
ได้รับ

ปัจจุบันตาแหน่งพนักงาน
ที่ดินอาเภอสาหรับอาเภอ
เมือง และอาเภอซึ่งเป็น
ที่ตั้งของสานักงานที่ดิน

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ก็ ไ ด้ รวมทั้ ง อาจให้ เ สนอให้ ค ณะกรรมการมี
อานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลื อ
การปฏิบัติงานได้

3. ประชุ ม คณะกรรม สอบสวนให้ คณะกรรมการสอบสวนให้ ท ราบถึ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ น มีการจดบันทึกและจัดทา
ทราบถึ ง ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ อสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 12 ประชุมร่วมกัน รายงานการประชุมไว้เป็น
เพื่อให้ได้ข้อยุติ
เพื่อ พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่าง หลักฐาน
ละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง โดยกรรมการแต่ละคน
จะต้องไม่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถทาการพิจารณา
ทางปกครองเกี่ยวกับการสอบสวนสวนสิ ทธิไ ด้
๒๗

ผู้ติดตาม/
ข้อเสนอแนะ
ประเมินผล
มอบหมาย
จังหวัดสาขา ได้ถูกยุบเลิก
จากเจ้าหน้าที่ และตัดโอนไปขึ้นอยู่ในกลุ่ม
งานวิชาการสานักงานที่ดิน
จังหวัด (กรณีอาเภอเมือง)
และ อยู่ในฝ่ายอานวยการ
ประจาสานักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา (กรณีอาเภอ
อันเป็นที่ตั้งของสานักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา) ตาม
หนังสือกรมที่ดนิ ที่ มท
0502.4/ว 20598
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2546 แจ้งเวียนผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงานกรณียุบเลิก
สานักงานที่ดินอาเภอ
เพื่อให้การดาเนินการ
เลขานุการ
คณะกรรมการ สอบสวนสิทธิเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดความ
ซ้าซ้อน ควรรวบรวม
จานวนแปลงที่ดินที่ไม่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
โดยคานึงถึงความเหมาะสม

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ตามมาตรา 13 แห่ ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบั ติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

๒๘

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
จึงดาเนินการนัดหมายเพื่อ
ประชุม
การนัดประชุม
คณะกรรมการจะต้องทา
เป็นหนังสือและแจ้งให้
กรรมการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
เว้นแต่จะได้มีการแจ้งวัน
ประชุมไว้แล้วในการ
ประชุมคราวก่อน โดยใน
การประชุมจะต้องมี
กรรมการมาประชุมอย่าง
น้อยกึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์
ประชุม ทั้งนี้ ตามมาตรา 3
มาตรา 79 และมาตรา 80
แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
ตรวจสอบเนื้อหาสาระให้
คณะกรรมการ
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม , ผู้ซึ่งได้รับ
รูปแบบและเนือ้ หาที่กาหนดใน มอบหมาย
มาตรา 36 มาตรา 37 และ
จากเจ้าหน้าที่
มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 โดยผู้มีอานาจลง
นามในคาสั่งเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ เนื่องจากการแจ้งผลการ
สอบสวนสิทธิถือเป็นคาสั่งทาง
ปกครอง
วิธีการติดตามประเมินผล

4. แจ้ ง ผลการสอบสวนสิ ท ธิ ใ น เมื่ อ ได้ ผ ลสรุ ป การสอบสวนสิ ท ธิ แ ล้ ว จั ด ท า
อสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ครอบครอง
หนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบ
โดยระบุวันที่ทาคาสั่ง ชื่อและตาแหน่งของผู้ออก
ค าสั่ ง พร้ อ มอธิ บ ายข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล
ประกอบข้อกฎหมายให้ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ลงนามในหนั ง สื อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ านาจในการ
ออกคาสั่งทางปกครอง (เป็นคณะกรรมการ) หรือ
ในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่แทน
จะต้ อ งด าเนิ น การโดยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*** ในกรณีที่มีการแจ้งว่าผู้ครอบครองเป็นผู้
ไม่มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่ จะต้องแจ้งขั้นตอนและวิธีการใน
การฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองให้ ผู้ ค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ได้ทราบ โดยเฉพาะระยะเวลาใน
การใช้สิทธิฟ้องคดีซึ่งต้องกระทาภายใน 90 วัน
นับแต่วันทราบผลการพิจารณาสอบสวนสิทธิของ
คณะกรรมการ

๒๙

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากผู้พิจารณาทา
คาสั่งในกรณีนเี้ ป็น
คณะกรรมการตาม
กฎหมายซึ่งไม่อาจอุทธรณ์
ต่อไปได้ หากผู้ได้รับคาสั่ง
ไม่เห็นด้วยจึงต้องฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง ตาม
บทบัญญัติมาตรา 9
มาตรา 42 มาตรา 49
และมาตรา 72 แห่ง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542
แม้ผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการจะสรุปได้ว่า
ผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ไม่มี
สิทธิ แต่เจ้าหน้าที่จัดหา
ที่ดินยังสามารถดาเนินการ
พิจารณาตรวจสอบสิทธิใน
การได้รับเงินค่าทดแทน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม
2532 ต่อไปได้

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล
5.
เสนอให้ มี ป ระกาศส านั ก มี ป ระกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ก าหนดให้ ก าร ติดตาม ติดต่อประสานงานกับ ผสญ. ผสก.
นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ ก ารเวนคื น มี ค วาม เวนคื น มี ค วามจ าเป็ น โดยเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ที่ จ ะ หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ ผคป. หรือ
จาเป็นโดยเร่งด่วน
สามารถดาเนินการวางเงินค่าทดแทน และเข้าใช้ ออกประกาศ
ผคบ. ในฐานะ
พื้นทีไ่ ด้ทันตามกาหนดเวลา
ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย
จากเจ้าหน้าที
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

6. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
ดาเนินการวางเงินค่าทดแทน หลังจาก
มีประกาศกาหนดให้การเวนคืนมีความ
จาเป็นโดยเร่งด่วน

มีการวางเงินตามขั้นตอน วิธีการที่กาหนดไว้ใน ตรวจสอบกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมาย
มาตรา 31 แห่ ง พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น การเงินผู้รับผิดชอบ
จากเจ้าหน้าที่
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2530 โดยครบถ้ ว น
ถูกต้อง

7. แจ้งผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้าย
ทรัพย์สิน พร้อมแจ้งการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครอง

ต้องจัดทาเป็นหนังสือแจ้ง โดยระบุวันที่ทาคาสั่ง
ชื่อและตาแหน่งของผู้ออกคาสั่งตาม ข้อเท็จจริง
และเหตุผลประกอบข้อกฎหมาย และมาตรการ
ทางปกครองที่จะใช้ดาเนินการให้ชัดเจน ส่งทาง
ไปรษณีย์ ตอบรับ หรือโดยการนาหนังสือไปส่ง
ให้กับผู้รับ หรือโดยการปิดประกาศตามมาตรา
1 3 ว ร ร ค สี่ พ . ร . บ . ว่ า ด้ ว ย ก า ร เ ว น คื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
๓๐

การแจ้งผลทางไปรษณีย์ตอบรับ ผู้ซึ่งได้รับ
กรณี ก ารส่ งท างไปรษณี ย์ , มอบหมาย
หลั ก ฐานการลงชื่ อ รั บ หนั ง สื อ จากเจ้าหน้าที่
ก ร ณี ใ ห้ บุ ค ค ล น า ไ ป ส่ ง ,
หลั ก ฐานการปิด ประกาศกรณี
การปิดประกาศ

ข้อเสนอแนะ

ผู้ติดตาม/
ข้อเสนอแนะ
ประเมินผล
8. ใช้ม าตรการบัง คับ ทางปกครอง ด าเนิ น การตามขั้ น ตอน วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ตรวจสอบว่ า ผู้ ค รอบครอง ผู้ซึ่งได้รับ
- ต้องแสดงตัว พร้อมบัตร
โดยเจ้าหน้าที่ใช้กาลังเข้าดาเนินการรื้อ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบในหนังสือ และ อสังหาริมทรัพย์รื้อถอนและขน มอบหมาย
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถอนและขนย้ายทรัพย์สิน
กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นแก่การเข้าครอบครอง ย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดิน จากเจ้าหน้าที่ หรือบัตรประจาตัว
หรือใช้อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
แล้วหรือไม่
ประชาชน
กรมชลประทานสามารถเข้าใช้
- แสดงคาสั่งแต่งตั้งผู้ซึ่ง
หรือครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ได้รับมอบหมายจาก
เพื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งได้ ทั น
เจ้าหน้าที่เวนคืน
ตามกาหนดเวลา
อสังหาริมทรัพย์
- พึงกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง เยี่ยงวิญญูชน
กระทาต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง และพยายามมิให้
ทรัพย์สินเสียหายหรือเสื่อม
ราคา เกินสมควร
- การดาเนินการจะต้อง
กระทาในเวลากลางวัน
(ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึง
พระอาทิตย์ตก ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา)
- อาจขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของ
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

๓๑

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

ผู้ติดตาม/
ประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
รัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ
หรือผู้ปกครองท้องที่ร่วม
สังเกตการณ์ เป็นพยาน
- มีการใช้เครื่องบันทึกภาพ
ในขณะปฏิบัติงานเพื่อเป็น
หลักฐาน

9. การทาหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ช าระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรื้ อ ถอนและขนย้ า ย
ทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่

ด าเนิ น การตาม พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งใน ผู้ซึ่งได้รับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 13 หนังสือแจ้งเตือนทั้งเนื้อหา และ มอบหมาย
ประกอบมาตรา 36, มาตรา 37, มาตรา 39 รูปแบบที่กฎหมายกาหนด
จากเจ้าหน้าที่
และ มาตรา 40 แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539

10. การแจ้ ง เตื อ นเป็ น หนั ง สื อ ให้
ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดพร้อม
แ จ้ งม าตรก าร ใ น ก าร บั ง คั บท า ง
ปกครอง

หากจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผูซ้ ึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้ง
เตือนไปยังเจ้าของทรัพย์สินให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่น้อย
กว่า 7 วัน และในการดาเนินการดังกล่าวให้
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งโดยอนุโลม
๓๒

ติ ด ต่ อ เ จ้ า ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น , ผู้ซึ่งได้รับ
เจ้าของทรัพย์สินชาระค่าใช้จ่าย
มอบหมาย
ครบถ้วน ถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที่

ผู้ติดตาม/
ข้อเสนอแนะ
ประเมินผล
11. ด าเนิ น การใช้ ม าตรการบัง คั บ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีคาสั่ง ตรวจสอบคว ามถู ก ต้ อ งใน ผู้ซึ่งได้รับ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ควรประสานงาน
ทางปกครองที่กาหนดให้ชาระเงินโดยการยึดหรือ วิธี ก ารและขั้ นตอนที่ ก ฎหมาย มอบหมาย
กาหนด
จากเจ้าหน้าที่ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อายัดทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทาง
เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ช า ร ะ
ได้แก่ ส่วนคดี สานัก
ปกครองและขายทอดตลาด จะต้องกระทาเท่าที่
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรื้อถอน
กฎหมายและที่ดิน กรม
จาเป็นเพียงเพื่อให้การชาระค่าใช้จ่ายประสบ
ทรัพย์สิน
บังคับคดี รวมทั้งหน่วยงาน
ผลสาเร็จเท่านัน้ และปฏิบัติตามประมวล
อื่นๆ เพื่อการดาเนินงานที่
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันทีไ่ ด้ออกคาสั่งให้
ชาระเงิน
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

วิธีการติดตามประเมินผล

๓๓

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
8.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
8.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
8.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
8.5 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
8.6 ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คาสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคาสั่ง หรือใน
เอกสารแนบท้ายคาสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
8.7 หนังสือกรมที่ดินที่ มท 0502.4/ว 20598 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติงานกรณียุบเลิกสานักงานที่ดินอาเภอ
8.8 บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะทางกฎหมายของหนังสือแจ้งให้รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกจากเขตที่ดินที่จะเวนคืน ตามมาตรา 13 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (เรื่องเสร็จที่ 748/2556)
8.9 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแจ้งสิทธิฟ้อง
คดีปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 684/2545)
8.10 บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอหารือวิธีปฏิบัติใน
การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 509/2544)
8.11 บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายึดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชาระเงินตามาตรา
57 แห่งพระราชบัญ ญั ติวิ ธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (เรื่องเสร็ จที่ 94 95 /2545)

9. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเวนคืน (กรณีไม่มีสัญญาซื้อขายแต่มี
ประกาศเวนคืนเร่งด่วน)
9.2 แบบหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเวนคืน
9.3 แบบหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
9.4 แบบประกาศแจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
9.5 แบบหนังสือแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่
จะต้องเวนคืน (กรณีมีสัญญาตกลงรับเงินค่าทดแทน)
9.6 แบบหนังสือแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่
จะต้องเวนคืน (กรณีวางเงินค่าทดแทน)
9.7 แบบประกาศแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับกิจการที่
จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
๓๔

ภาคผนวก

๓๕

(กรณีไม่มีสัญญาซื้อขายแต่มีประกาศเวนคืนเร่งด่วน)

ที่

ฝ่ายจัดหาที่ดิน
วันที่

เรื่อง แจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สนิ ที่ถูกเขตเวนคืน
เรียน
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่.....................พ.ศ
.....................ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม.............ตอนที่...............ลงวันที่........................ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศสาเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว นั้น
คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวนเงินค่า
ทดแทน ได้กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจานวนเงินค่าทดแทนให้แก่ท่าน เป็นค่าที่ดินโฉนด/นส.3 ก เลขที่
.................ต าบล........................อ าเภอ....................จั ง หวั ด .........................ถู ก เขตเวนคื น บริ เ วณ
............................เนื้อที่.....................ไร่ เป็นเงิน..................บาท ค่ารื้อย้ายต้นไม้ เป็นเงิน ......................บาท
ค่ารื้อย้ายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน....................บาท และค่าทดแทน(อื่นๆ) .....................เป็นเงิน
................บาท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น ...........บาท (....................................................................) โดยได้ปิดประกาศ
แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอแจ้งให้ท่านมารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ในวันที่ (เมื่อพ้นหกสิบวัน).......................................
เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ที่ ท าการฝ่ า ยจั ด หาที่ ดิ น ....................ส านั ก ชลประทานที่
................................................ทั้งนี้ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือจานวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้
เนื่องจากได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี กาหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน อาศัยอานาจตามความใน มาตรา๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้ กับธนาคาร
ออมสิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ หากท่านไม่มารับเงินค่าทดแทนภายใน
ก าหนดผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ จ ะวางเงิ น ค่ า ทดแทนโดยฝากไว้ กั บ ธนาคารออมสิ น
........................................เมื่อท่านมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนที่ได้วางไว้แล้วนั้น จะต้องทาเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

โทร. โทรสาร

(..............................................)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน..........................
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
๓๖

ประกาศ ฝ่ายจัดหาที่ดิน ....................
เรื่อง แจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเวนคืน
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่...........................
พ.ศ..................ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม.......ตอนที่............ลงวันที่................ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศสาเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว นั้น
คณะกรรมการกาหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจานวนเงินค่า
ทดแทน ได้กาหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจานวนเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตเวนคืน โครงการ .......................................................... .ท้องที่ ตาบล
............................อาเภอ................... จังหวัด.............................................. โดยได้ปดิ ประกาศแล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแนบท้ายประกาศฉบับนี้มาติดต่อ
ขอรับเงินค่าทดแทน ในวันที่ (เมื่อพ้นเจ็ดสิบห้าวัน).......................................เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ที่
ทาการฝ่ายจัดหาที่ดิน....................สานักชลประทานที่ ................................................ทั้งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ราคา
อสังหาริมทรัพย์หรือจานวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในเจ็ดสิบ ห้าวัน
นับแต่วันปิดประกาศฉบับนี้ (ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นสิบห้าวัน+หกสิบวัน)
เนื่องจากได้มีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี กาหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดย
เร่งด่วน อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสานักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๒ หากท่านไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในกาหนดผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะวางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน........................................
เมื่อท่านมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าทดแทนที่ได้วางไว้แล้วนั้ น จะต้องทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(............................................................)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน .............
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

๓๗

ที่

ชื่อ ที่อยู่ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
วันที่

เรื่อง แจ้งเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
เรียน
อ้างถึง (หนังสือแจ้งการวางเงินค่าทดแทน)
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล.................
อาเภอ.......................จังหวัด..........................พ.ศ....เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้าง.................
ตามโครงการ....................... และคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม... ตอนที่..... ลงวันที่...........
กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตาบล.............อาเภอ................จังหวัด.................ตาม พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วนแล้ว นั้น
กรมชลประทาน โดยโครงการ........................ขอแจ้งว่าที่ดินซึ่งมีชื่อท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง คือ โฉนดที่ดิน/น.ส. ๓ ก เลขที่..... เลขที่ดิน..... ตาบล.........อาเภอ..............จังหวัด............อยู่ในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว.....(บางส่วน/ทั้งหมด)...... ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีความ
จาเป็นจะต้องเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว เพื่อก่อสร้าง........................ตามโครงการ.....................
และในการนี้ ได้วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารออมสินสาชา...................และแจ้งการวางเงินดังกล่าวให้ท่านทราบ
ตามที่อ้างถึงแล้ว ดังนี้
๑. ค่าที่ดิน โฉนด/น.ส. ๓ ก เลขที่.....เลขที่ดิน.......ตาบล...................อาเภอ...................จังหวัด..............ถูก
เวนคืนเนื้อที่................ ไร่ เป็นเงินค่าทดแทนจานวน .............................................. บาท
๒. ค่ารื้อย้าย เป็นเงิน ........................................................ บาท
๓. อืน่ ๆ (สิทธิในการเช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้า ท่อระบายน้า
สายไฟ หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืน) เป็นเงิน .............................................. บาท
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอานาจที่จะเข้า
ครอบครองหรือใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ก่อนการเวนคืน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือ
ใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อพ้นกาหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

ชื่อเต็ม
ตาแหน่ง

๓๘

)

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง (ฝ่ายจัดหาที่ดิน)
โทร.................................โทรสาร..........................

ที่

หน่วยงานเจ้าของหนังสือ
วันที่

เรื่อง แจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน
เรียน
อ้างถึง หนังสือฝ่ายจัดหาที่ดิน ............ที่.....................................ลงวันที่ ............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือทีอ่ ้างถึง จานวน.................ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้ ท่านทราบถึงการวางเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเวนคืน
ความละเอียดทราบแล้ว นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 13 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือใช้ อสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะมีการเวนคืนเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ตาแหน่ง

(......................................... )
(หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

โทร. โทรสาร
๓๙

ประกาศ (ชื่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
เรื่อง แจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน

ตามประกาศฝ่ายจัดหาที่ดิน ...........ลงวันที่ ...................................................แจ้งการวางเงิน
ค่ า ทดแทนทรั พ ย์ สิ น ที่ ถู ก เขตเวนคื น โครงการ ...................................................ท้ อ งที่ ต าบล
............................................อาเภอ...............................จังหวัด......................................................... โดยฝากเงิน
ไว้ที่ธนาคารออมสิน................................................ประเภทเผื่อเรียกในนามของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน
จานวน ................ราย นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 วรรคสองและวรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้ า หน้ า ที่ จ ะเข้ า ครอบครองหรื อ ใช้
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะมีการเวนคืนเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดสิบห้าวันนับแต่ประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(..........................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

๔๐

ประกาศ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
เรื่อง แจ้งการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................อาเภอ...........จังหวัด............... พ.ศ
......................... เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ตามโครงการ............................................ และคณะรัฐมนตรี
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม .................. ลงวันที่ ..................................... กาหนดให้มีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วนแล้ว นั้น
กรมชลประทาน โดย (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ) ขอประกาศว่าที่ดินตามบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน แนบท้ายประกาศฉบับนี้ อยู่ในบริเวณที่ที่
จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และกรมชลประทานมีความจาเป็นจะต้องเข้าครอบครองหรือใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้าง.......................................................ตามโครงการ.................... ในการนี้
ได้วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตั้งอยู่ และได้แจ้ง
การวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดินดังกล่าวได้ก่อนการเวนคืน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
๔๑

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าครอบครองหรือใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อพ้นกาหนดเวลาเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิด
ประกาศแจ้งความฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่........................... พ.ศ................

(..................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

ที่

หน่วยงานเจ้าของหนังสือ
วันที่

เรื่อง แจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องเวนคืน
เรียน
อ้างถึง หนังสือสัญญาตกลงรับเงินค่าทดแทนต้นไม้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและค่าทดแทนอื่น ๆ เลขที่...........
ลงวันที่ ............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหลักฐานการจ่ายเงินค่าทดแทนค่ารื้อย้าย

จานวน.................ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ทาหนังสือสัญญาตกลงรับเงินค่าทดแทนต้นไม้ โรงเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้างและค่าทดแทนอื่น ๆ โดยจะต้องจัดการรื้อย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับเงินค่าทดแทน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
เนื่องจากท่านได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวครบถ้วนทั้งหมดแล้ว แต่ท่านมิได้ดาเนินการรื้อ
ถอนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 58 (1) มาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงขอแจ้งและเตือนให้ท่านทาการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องเวนคืนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะดาเนินการรื้อถอนโดยพลัน ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
เช่นว่านั้นพร้อมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
๔๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(......................................... )
หน่วยงานเจ้าของหนังสือ
โทร. โทรสาร

ประกาศ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
เรื่อง แจ้งให้รอื้ ถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณทีท่ ี่จะเวนคืน ในท้องที่ตาบล
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................อาเภอ............... จังหวัด
.................. พ.ศ......................เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ตามโครงการ..............................................
และคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ................. ลงวันที่ .......................................
กาหนดให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นกรณีที่มีความจาเป็นโดยเร่งด่วน
แล้ว นั้น
กรมชลประทาน โดย (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ) ขอประกาศว่าที่ดนิ ตามบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โครงการ.................................. แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ อยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และกรมชลประทานมีความจาเป็น
จะต้องเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าวเพื่อก่อสร้าง................................ตามโครงการ
............................................. โดยได้วางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน แห่งท้องที่ที่
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตั้งอยู่ และได้แจ้งการวางเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว
๔๓

เนื่องจากไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๐ จึงขอประกาศแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความฉบับนี้ หากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รบั มอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้าดาเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขน
ย้ายทรัพย์สิน หรือดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากผูใ้ ดขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530
ประกาศ ณ วันที่...............................พ.ศ..........................

(..........................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

๔๔

