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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้ความส าคัญระหว่าง
แนวคิดเร่ืองกรรมสิทธ์เอกชนและประโยชน์สาธารณะ ในคดีการเวนคืนอสังหาริมทรัพยข์องศาล
ปกครอง ท่ีเก่ียวกบัการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามมาตรา 21 และการร้อง
ขอใหรั้ฐด าเนินการเวนคืนหรือจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือตามมาตรา 20 ของพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 2530 รวมถึงกรณีการเรียกคืนท่ีดินกลบัคืนของเจา้ของตามบทบญัญติั
มาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ผลการศึกษาพบว่า  การจัดท าบริการสาธารณะของรัฐให้บรรลุว ัตถุประสงค ์
หน่วยงานรัฐท่ีใช้อ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์อ้งด าเนินการตามกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นของประชาชนดว้ย ดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยให้ความ
คุม้ครองไว ้ จากการด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2550ประกอบกบัการใช้บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ. 
2530 

ในการพิจารณาค่าทดแทนให้กบัผูถู้กเวนคืนอสังหาริมทรัพยต์ามมาตรา 21 และการ
ร้องขอให้รัฐด าเนินการเวนคืนหรือจดัซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือ ตามมาตรา 20ของพระราชบญัญติัว่า
ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ศาลปกครองไดใ้ห้ความส าคญักบัการคุม้ครอง “หลกักรรมสิทธ์ิของ
เอกชน” หรือ “ประโยชน์ของปัจเจกชน” โดยพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของบทบญัญติัมากกว่าการ
คุ้มครอง “ประโยชน์สาธารณะ” แต่ทั้ งน้ีในการให้การคุ้มครอง “ประโยชน์ของปัจเจกชน” จะ
ก าหนดให้เป็นไปแค่เพียงตามท่ีกฎหมายก าหนดขอบเขตให้อ านาจ หรือเท่ากบัการก าหนดค่าทดแทน
ตอ้งค านึงถึงเกณฑก์ารพิจารณาท่ีกฎหมายก าหนดใหไ้ดเ้ท่านั้น  



จ 

 

ส าหรับการใช้สิทธิเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนตามมาตรา42  ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น จากค าพิพากษาในคดีต่าง ๆ ของศาลปกครอง หากท าการพิจารณาชัง่
น ้าหนกัประโยชน์สาธารณะกบัประโยชน์ของปัจเจกชนตามหลกัความไดส้ัดส่วน ตั้งแต่การเร่ิมร่าง
กฎหมายมีเจตนารมณ์มุ่งคุม้ครองประโยชน์กรรมสิทธ์ิของเอกชน มากกวา่การคุม้ครองประโยชน์
สาธารณะแต่ทว่าการปรับใช้กฎหมายและแนวทางในการพิจารณาตดัสินคดีของศาลก็มุ่งเน้นการ
คุม้ครองประโยชน์สาธารณะ มากกวา่การคุม้ครองประโยชน์ของเอกชน   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to examine the priority between private 
ownership and public interest from the land expropriation cases of the administrative court. 
According to The Land Expropriation Act  2530 (B.E.)  section 20, cases in this study are about 
the compensation payment and expropriation or purchasing the remaining part, including the 
reclamation of expropriated property.  

The study reviewed that the government achieved the aims by operation the public 
services. According to the Constitution of the Kingdom of Thailand 2550 (B.E.) and The Land 
Expropriation Act 2530 (B.E.), while the power of the state to expropriated private property for 
public purposes is recognized, the rights of people to own property are also recognized and 
protected. 

As The Land Expropriation Act 2530 (B.E.)  section 21, the consideration of 
compensation payment, and section 20, expropriation or purchasing the remaining part, the 
administrative court give priority to “private ownership” or “interests of individuals” rather than 
the “public purposes” by consider the intention of provision. However, the “private ownership” 
protection would be considered by legal provisions. 

From many administrative court’s  judgments, they reviewed that the court gives 
more an advantaged to the private ownership than the public purposes since the law has been 
written. But, the approach of the judgments seems to protect the public purposes than the private 
ownership. 


