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ค าน า 

  ในแต่ละปีมีผู ้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพ่ือขอเพ่ิมเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเป็นจ านวนมาก  ซึ่งหลังจากที่กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้รับหนังสืออุทธรณ์จาก
ผู้ถูกเวนคืนแล้วจะต้องด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์  
คู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรของกองอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้อุทธรณ์ได้ในขณะเดียวกัน  
  
  คู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5) Work Flow กระบวนงาน 6) ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 7) มาตรฐานคุณภาพงาน 8) ระบบติดตาม
และประมวลผล 9) เอกสารอ้างอิง 10) แบบฟอร์มที่ใช้ 
 
  คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดตาม
คู่มือฉบับนี้เพื่อน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติ 
 

 
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
           กุมภาพันธ์ 2563  
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  1. 1.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนรับทราบขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการในคู่มือฉบับนี้ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานในการพิจารณาอุทธรณ์ 
  1. 1.2 เพ่ือให้ผู้อุทธรณ์ที่ประสงค์จะทราบข้อมูลและขั้นตอนวิธีด าเนินงานพิจารณาอุทธรณ์ฯ 
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายและค าสั่งกระทรวงคมนาคม 
  1. 1.3 เพ่ือให้การด าเนินการตามกระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนที่ถูกต้อง 
2. ขอบเขต 
  คู่มือฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ตั้งแต่กองอุทธรณ์- 
เงินค่าทดแทนได้รับหนังสืออุทธรณ์จากผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ไม่ว่าจะโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยการมายื่นด้วยตนเอง 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้อุทธรณ์แต่ละรายทราบ รวมถึงตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. ค าจ ากัดความ 
  การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  คือการพิจารณาให้ความเป็นธรรมในเรื่องค่าทดแทน 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแก่ราษฎรที่ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามนัยมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 และมาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 ซึ่งการพิจารณาอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และผู้มีความรู้ความเชียวชาญในการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการ-
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีฯ เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นต่อไป 
  หน่วยงานเวนคืน  คือหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งกฎหมาย
ให้อ านาจในการเวนคืน  
 
 

4. หน้าที.่.. 
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4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

ผู้อ านวยการกอง          :  ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน ก่อนน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ  
  หัวหน้าส่วน/กลุ่ม       :      กระทรวงคมนาคมเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  หัวหน้าฝ่าย                  :  ตรวจพิจารณากลั่นกรองงาน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา- 
  หัวหน้าส่วน/กลุ่ม       :      อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพ่ือพิจารณา 

นิติกรช านาญการ         :  เสนอความเห็นและแนวทางการพิจารณาต่อคณะกรรมการ         
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  จัดท ารายงานการประชุมเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  เงินค่าทดแทนตรวจพิจารณา 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  จัดท ารายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณา- 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  อุทธรณ์เงินค่าทดแทนลงนามและน าเสนอรายงานผลการพิจารณา- 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพ่ือวินิจฉัย   
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์แต่ละรายทราบ 
  นิติกรปฏิบัติการ          :  ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์และท าหนังสือขอข้อมูล  

    จากหน่วยงานเวนคืน รวมทั้งแจ้งตอบรับไปยังผู้อุทธรณ์ 
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  จัดท าวาระการประชุมโดยสรุปข้อเท็จจริงจากค าขออุทธรณ์ และ    
  นิติกรปฏิบัติการ -        :  ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานเวนคืนรวมถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Work Flow... 
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Work Flow 

กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

ขั้นตอนการท างาน 
Work Flow 

ผังงาน 
Flow Chart 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 
ผู้อุทธรณ์ยื่นเรื่องเสนอ 
ขออุทธรณ์ค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย ์
ที่คณะกรรมการก าหนดราคา
เบื้องต้นฯ ก าหนด เนื่องจาก
ไม่พอใจราคาคา่ทดแทน 

 
 
 ขึ้นอยู่กับผู้เสนอ

ขออุทธรณ์ 
ประชาชนผู้ถูกเวนคืน 

งานรับส่ง ลงทะเบียน  
รับหนังสือ แล้วส่งไปยัง  
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

 

1 วัน 
งานรับส่ง 
กก. สปค. 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป
ลงทะเบียนรบัเรื่องแล้วส่ง  
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ 
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
 

 

1 วัน ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ   
- ทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 
 
 

 

2 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง      
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ   
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
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ผู้อุทธรณ ์
ยื่นอุทธรณ์ถึง รวค. 

- ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย ์
 

งานรับส่ง กก. สปค. ส่งเรื่องให ้
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  

 

 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กอ.รับเรื่องส่ง 
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง    
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบรางและการ  
- ขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 
 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง             
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบรางและการ   
- ขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 
  ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ และท า 
- หนังสือขอข้อมูล จากหน่วยงาน    
- เสนอ ผออ. 
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ขั้นตอนการท างาน 
Work Flow 

ผังงาน 
Flow Chart 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ  
หากหนังสืออุทธรณ ์
ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์  
จะมีหนังสือแจ้งใหผู้้อุทธรณ์
แก้ไข 

 

15 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยงานเวนคืนส่งข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาให้ กอ. 

 
 
  

 30 วัน 

- หน่วยงานเวนคืน / 
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอทุธรณ์ด้านระบบราง- 
- - และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
 

 

50 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณด์้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสรา้งและ  
- ทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 

จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ เพื่อ
พิจารณาอุทธรณ ์

 

50 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- 
- - และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
ท ารายงานผลเสนอ รวค. 

  
 

30 วัน 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
ท ารายงานผลเสนอ รวค. 

รวค. วินิจฉัยอุทธรณ ์
 

    ไม่เห็นชอบ 

30 วัน สรค. 
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หน่วยงานเวนคืนส่งข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาให้ กอ. 

 

ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง ฝ่ายอุทธรณ์
ด้านระบบราง-และการขนส่ง ฝา่ยคดี
เวนคืน ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  - 
ทรัพย์สิน และฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท าวาระการประชุมเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ  

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 
ประชุมพิจารณาอุทธรณ์  

 

    รวค.วินิจฉัย
อุทธรณ์ 

เห็นชอบ 

แจ้งให้ผู้อุทธรณ์แกไ้ข ในกรณีที่
เขียนหนังสืออุทธรณไ์ม่ถูกต้อง 
และสมบูรณ ์

ท ารายงานผลเสนอ รวค. 
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ขั้นตอนการท างาน 
Work Flow 

ผังงาน 
Flow Chart 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง / กลุ่ม / ฝ่าย) 
ออกเลขแจ้งผลใหผู้้อุทธรณ์
และหน่วยงานเวนคืนทราบ 

 

5 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง     
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบราง- - 
- และการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ  
- ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระเบียบปฏิบัติ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แจ้งผลใหผู้้อุทธรณ์/ 
    หน่วยงานทราบ 
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6. ระเบียบปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
6.1 ขั้นตอนก่อนการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

        6.1.1 รับหนังสืออุทธรณ์และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ 
แต่ละราย  ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบว่าผู้อุทธรณ์ได้ลงนามในหนังสืออุทธรณ์หรือไม่ ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่ได้ลงนามจะต้อง
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบและลงนามให้ถกูต้อง 
  2) ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ด าเนินการแทนจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ถูกต้องพร้อม  
ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (มอบอ านาจให้ด าเนินการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หากมอบอ านาจ
ให้ด าเนินการจนเสร็จ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  3) ในกรณีทีอ่สังหาริมทรัพย์ที่อุทธรณ์มีเจ้าของร่วมกันหลายคน เจ้าของทุกคนต้องลงนาม 
ในหนังสืออุทธรณ์  ซึ่งในกรณีนี้เจ้าของแต่ละคนอาจจะแยกยื่นอุทธรณ์เฉพาะส่วนของตนคนละฉบับก็ได้ 
  4) ในกรณีที่เจ้าของถึงแก่กรรม ผู้อุทธรณ์จะต้องเป็นผู้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล  ซึ่งผู้อุทธรณ์
จะต้องส่งส าเนาค าสั่งตั้งผู้จัดการมรดกของศาล ประกอบการยื่นอุทธรณ์ด้วย 
  5) พิจารณาค าขออุทธรณ์ว่าเป็นอุทธรณ์ทรัพย์สินประเภทใด เช่น ที่ดิน ภาระในอสังหาริมทรัพย์
สิ่งปลูกสร้าง พืชผล หรือค่าเสียหายทางธุรกิจ ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ถูกเวนคืนที่ดินหลายแปลงต้องตรวจสอบว่าผู้อุทธรณ์
ยื่นค าขออุทธรณ์ท่ีดินแปลงใด  เพ่ือที่จะสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานเวนคืนได้ถูกต้องครบถ้วน  
        6.1.2 ท าบันทึกสรุปหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แต่ละรายเพ่ือแจ้งไปยังหน่วยงานเวนคืนให้จัดส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของผู้อุทธรณ์  และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
        6.1.3 มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อุทธรณ์ให้ทราบว่าได้รับหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว และขอให้ส่งเอกสาร
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นในการพิจารณาอุทธรณ์หรือให้แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารอุทธรณ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
        6.1.4 ตรวจสอบเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ซึ่งได้รับจากผู้อุทธรณ์และหน่วยงานเวนคืนว่า 
ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร ถ้าเห็นว่าเอกสารหรือข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ต้องมีหนังสือขอข้อมูล
หลักฐานเพิ่มเติม 
        6.1.5 พิจารณาว่านอกจากข้อมูลที่หน่วยงานเวนคืนจัดส่งให้แล้วจะต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ  อีกหรือไม่ เช่น ขอราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
จากส านักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ หรือขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาซื้อขายที่ดิน
จากส านักงานที่ดินที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
        6.1.6 เดินทางไปตรวจสภาพท าเล และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและทรัพย์สินที่ผู้อุทธรณ์
อ้างสัญญาซื้อขายในกรณีที่เห็นว่าจ าเป็น เช่น โครงการที่มีผู้ยื ่นอุทธรณ์จ านวนมาก หรือโครงการที่มี
ระยะทางยาวและมีการก าหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นไว้แตกต่างกันมาก 
 
 

6.2 ขั้นตอน… 

 



- 7 - 

 6.2 ขั้นตอนการด าเนินงานในการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  
        6.2.1 จัดท าวาระการประชุมโดยสรุปข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์แต่ละรายประกอบด้วย  ชื่อผู้อุทธรณ์ 
รายละเอียดทรัพย์สินที่ขออุทธรณ์  ราคาค่าทดแทนเบื้องต้น สภาพท าเลและที่ตั้ง ตลอดจนค าขออุทธรณ์ของ 
ผู้อุทธรณ์แต่ละราย  รวมถึงข้อเท็จจริงประกอบค าร้องและข้อเท็จจริงในการก าหนดราคาค่าทดแทน  หลักฐานต่างๆ 
ประกอบการก าหนดราคาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอความเห็นและแนวทางการพิจารณาต่อคณะกรรมการ-
พิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โดยต้องสรุปข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 ค าขออุทธรณ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
  กล่าวค ือ ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2563 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่ หรือรับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี และมาตรา 36 
แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าทดแทนใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้
มารับเงินค่าทดแทน  ซึ่งในการจัดท าข้อมูลต้องสรุปให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าสามารถรับค าขออุทธรณ์ราย
ใดไว้พิจารณาได้บ้าง โดยต้องพิจารณาดังนี้ 

   ตามมาตรา 49 แห่ งพระราชบัญญัติ ว่ าด้ วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2563 
   1) ผู้อุทธรณ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อใด โดยพิจารณาจาก 
             - ใบส าคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินได้ลงนามรับเงินค่าทดแทน ถือว่าเจ้าของทรัพพย์สินได้รับ
เงินค่าทดแทนแล้ว ตั้งแต่วันที่ลงนามรับเงิน 
   - เอกสารการรับเช็ครับเงิน ในกรณีที่หน่วยงานเวนคืนจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นเช็ค
ธนาคาร หากผู้รับเช็คธนาคารลงนามรับ ถือว่าเจ้าของทรัพย์สินได้รับเงินค่าทดแทน ตั้งแต่วันลงนามรับเช็ค
ธนาคาร 
   2) พิจารณาว่าหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์มาถึงกระทรวงคมนาคมภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือรับเงินที่วางไว้หรือไม ่

ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการ
ขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
           1) ผู้อุทธรณ์ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนเมื่อใด โดยพิจารณาจาก 
            - ไปรษณีย์ตอบรับซึ่งผู้รับได้ลงนามรับหนังสือนั้นไว้  หากมีผู้ลงนาม  ซึ่งเป็นคนในบ้าน 
ถือว่าเจ้าของทรัพย์สินได้รับหนังสือนั้นไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามรับ 
   - เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้อุทธรณ์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ ได้ลงนามรับหนังสือ
ฉบับนั้นเองจากเจ้าหน้าที่เวนคืน ในวันที่ที่ปรากฏในหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน 

- กรณีท่ี... 
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            2) พิจารณาว่าหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์มาถึงกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนหรือไม่ 

  หมายเหตุ การนับระยะเวลาดังกล่าว มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการ
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2563 มิได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการยื่นค าอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีไว้  จึงต้องน า
บทบัญญัติในเรื่องการนับระยะเวลาและการแสดงเจตนาในการท านิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อันเป็นบทบัญญัติที่เป็นหลักทั่วไปในการวินิจฉัยคดีแพ่งและคดีปกครอง มาใช้บังคับ ซ่ึงตามมาตรา 169 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดว่าการแสดงเจตนาที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามี
ผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ในกรณีนี้จึงต้องถือว่าการแสดงเจตนาอุทธรณ์มีผล
ในวันที่รัฐมนตรีได้รับค าอุทธรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 2  … 
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ประเด็นที่ 2  ค าขออุทธรณ์รับฟังได้หรือไม่ และก าหนดค่าทดแทนได้เพียงใด   
  การจัดท าข้อมูลในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ต้องจัดท าแนวทางการก าหนดค่าทดแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
มาตรา 29 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540        
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการฯ  ซึ่งต้องตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
           1) รายละเอียดการก าหนดค่าทดแทนของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นหรือ
คณะกรรมการก าหนดจ านวนเงินค่าทดแทน เช่น การก าหนดค่าทดแทนใช้หลักเกณฑ์หรือเหตุผลใด และ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ อย่างไร 
           2) ตรวจสอบราคาซื้อขายที่ปรากฏว่าเป็นราคาซื้อขายก่อนหรือหลังวันที่พระราช -
กฤษฎีกาเวนคืนมีผลใช้บังคับและที่ดินที่ซื้อขายดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณใด ใกล้เคียงกับที่ดินที่มีการอุทธรณ์
หรือไม่ ซื้อเพ่ือวัตถุประสงค์ใด จะน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดค่าทดแทนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
           3) ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมของที่ดินที่ถูกเวนคืนว่ามีราคาสูงกว่า ต่ ากว่า หรือเท่ากับราคาค่าทดแทนเบื้องต้น 
            4) ตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อการเข้า – ออกท่ีดิน 
ส่วนที่เหลือหรือไม่ หรือท าให้ที่ดินส่วนที่เหลือได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเวนคืนอย่างไร  
           5) ในกรณีที่เคยมีการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนในทางสายใกล้เคียงไว้แล้ว 
ต้องตรวจสอบและเทียบเคียงว่าจะน าแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีเคยก าหนดไว้มาใช้ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
           6) ตรวจสอบว่ามีการก าหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลง
ไว้หรือไม่ เป็นไปตามคู่มือการก าหนดเงินค่าทดแทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2556 หรือไม่ 
           7) กรณีสิ่งปลูกสร้างต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นได้ก าหนด 
ค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ใดแล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่
ถูกเวนคืนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ฯ   
           8) กรณีอุทธรณ์พืชผลไม้ยืนต้น ต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น
ได้ก าหนดค่าทดแทนโดยใช้หลักเกณฑ์ใด และอาจน าเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบดังนี้ 
                 8.1) ข้อมูลบัญชีราคาไม้ยืนต้นของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด, 
กรมวิชาการเกษตร 
                 8.2) ข้อมูลราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้นที่ถูกเวนคืนในโครงการอ่ืนและอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน 
 
 
 

8.3)… 
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                 8.3) กรณีไม่มีราคาตามบัญชีของเกษตรจังหวัดหรือกรมวิชาการเกษตรให้สืบจาก
ราคาซื้อขายในท้องตลาดที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
                 8.4) ต้องตรวจสอบว่าต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกเป็นอาชีพและเก็บผลผลิตได้แล้วขณะถูก
เวนคืน ตรวจสอบว่าในชั้นคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีการก าหนดค่าขาดรายได้จากการเก็บผลผลิต
ร้อยละ 10 ของค่าทดแทนต้นไม้หรือไม่ 
            9) กรณีอยูอาศัยและประกอบการคาขาย หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายใหก าหนด 
คาเสียหาย ดังนี้ 
                 9.1 คาเสียหายระหวางการจัดหาที่อยูอาศัยใหม 
                9.1 9.1.1 รอยละ 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ที่อยูอาศัย 
ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
                9.1 9.1.2 รอยละ 2.5 – 5 ของคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน  
ทีอ่ยูอาศัย ส าหรับจังหวัดอ่ืน ๆ 
                9.2 คาเสียหายจากการที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่อยูอาศัยถูกเวนคืนทั้งหลัง
ไมวากรณีถูกเวนคืนหมดตั้งแตแรกหรือเวนคืนหมดจากการที่ เจาของรองขอใหเวนคืนสวนที่เหลืออยูซึ่งใชการ 
ไมไดในภายหลังตามมาตรา 19 โดยใหก าหนด 100,000 บาท กรณีคาทดแทน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง 
อยางอ่ืนที่อยูอาศัยตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป สวนกรณีคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวไมถึง 
100,000 บาท ใหก าหนดคาทดแทนคาเสียหายใหเทากับคาทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ทั้งนี้ 
ไมนอยกวา 30,000 บาท 
                9.3 คาเสียหายจากการขาดรายไดจากการประกอบการคาขายหรือการงานอันชอบ 
ดวยกฎหมาย โดยพิจารณาจาก 
                9.1 9.3.1 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดไมเกิน 3 ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯ 
ใชบังคับโดยพิจารณาจากผลตางระหวางรายไดและคาใชจายทั้งหมดของการประกอบกิจการคาขายหรือการงาน
อันชอบดวยกฎหมายบนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนนั้น หรือหลักฐานอยางอ่ืนที่แสดงถึงการขาดรายไดไมเกิน 
3 ป กอนพระราชกฤษฎีกาฯใชบังคับ 
                9.1 9.3.2 กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 9.3.1 ใหก าหนดในอัตรา ๑๒,๕๐๐ บาท ตอเดือน 
        6.2.2 จัดท ารายงานการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่ าทดแทนพิจารณา
รับรองแล้วจัดท ารายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนลงนาม
        6.2.3 น ารายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวินิจฉัย 
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เสนอเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพ่ือลงนาม
หลังจากท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้วินิจฉัยเห็นชอบในผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว 
        6.2.4 จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้แก่ผู้อุทธรณ์แต่ละรายทราบ พร้อมทั้งจัดส่ง
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานเวนคืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบหรือเพ่ือด าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน 
ในส่วนที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้อุทธรณ์ต่อไป 

7. มาตรฐาน… 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ล าดับ
ที ่

กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผูร้ับผดิชอบ 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

1. 

 
 
 
 
 

ขึ้นอยู่กับ 
ผู้เสนอ 

ขออุทธรณ์ 

ผู้อุทธรณ์ยื่นเรื่องเสนอ 
ขออุทธรณ์ค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ 
ท่ีคณะกรรมการก าหนด
ราคาเบื้องต้นฯ ก าหนด 
เนื่องจากไม่พอใจราคา 
ค่าทดแทน 

- ประชาชนผู้ถูกเวนคืน 

2. 

 
 
 

1 วัน 

งานรับส่ง ลงทะเบียน  
รับเรื่อง แล้วส่งกอง- 
อุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

- งานรับส่ง 
กก. สปค. 

3. 

 
 
 
 
 1 วัน 

รับเรื่องและจัดส่งหนังสือ
อุทธรณ์ให้  
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ 
  รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
สามารถส่งหนังสือให้ 
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
ไดภ้ายใน 1 วัน 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
กอ. 

4. 

 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสืออุทธรณ์  
และจัดท าหนังสือขอข้อมูล
จากหน่วยงานเวนคืน 
และจัดท าหนังสือแจ้งให้ 
ผู้อุทธรณ์ทราบว่าได้รับ
หนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของหนังสืออุทธรณ์และจัดท า
หนังสือขอข้อมูลจาก
หน่วยงานเวนคืนและจัดท า
หนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบเสนอต่อ ผออ. ได้
ภายในเวลา 2 วัน 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ดา้นระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

กอ. 

5. 

 
 
 
 15 วัน 

หากมีกรณีท่ีตรวจพบ
หนังสืออุทธรณ์ท่ีไม่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ จะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไข 
และส่งคืน 

จัดท าหนังสือ 
แจ้งผู้อุทธรณ์ 
และให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขและ
ส่งคืนภายในระยะเวลา 15 
วัน 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ดา้นระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝา่ยคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

กอ. 
 

ผู้อุทธรณ์ 
ยื่นอุทธรณ์ถึง รวค. 

งานรับส่ง กก. สปค.ส่งเรื่อง 
ให้กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  

 

 

แจ้งให้ผู้อุทธรณ์แก้ไข  
ในกรณีท่ีเขียนหนังสืออุทธรณ์ 
ไม่ถูกต้องและสมบูรณ์ 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กอ.รับเรื่องส่ง 
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง    
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบรางและการ  
- ขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 
 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง             
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบรางและการ   
- ขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 
- ฝ่ายวิชาการ 
  ตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ และท า 
- หนังสือขอข้อมูล จากหน่วยงาน    
- เสนอ ผออ. 
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ล าดับ
ที ่

กระบวนการ 
ระยะเวลา 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผูร้ับผดิชอบ 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

6. 

 
 
 

30 วัน 

หน่วยงานเวนคืนรวบรวม
ข้อมูลส่งกองอุทธรณ์ฯ  
หากจัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ต้องแจ้งหน่วยงานให้จัดส่ง
เพิ่มเติมภายใน 15 วัน 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน 
แจ้งหน่วยงานให้จัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 
วัน ตามเวลา 
ท่ีก าหนด 

- หน่วยงานเวนคืน / 
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

กอ. 

 
 
 

7. 
 
 
 

 
 
 
 

50 วัน 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท าวาระ
การประชุม โดยสรุปข้อเท็จจริง
ของผู้อุทธรณ์แต่ละราย
ประกอบด้วย ชื่อผู้อุทธรณ์ 
รายละเอียดทรัยพ์สินท่ีอุทธรณ์ 
ราคาค่าทดแทนเบื้องต้น สภาพ
ท าเลและท่ีตั้ง ค าขออุทธรณ์ 
หลกัฐานต่าง ๆ ประกอบการ
ก าหนดราคาและข้อกฎหมาย    
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็น
และแนวทางการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 

ตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
วาระการประชุม เพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ทันภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

กอ. 

8. 

 
 
 
 
 

80 วัน 

จัดท ารายงานการประชุม
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ฯ พิจารณารับรอง 
แล้วจัดท าผลการพิจารณา
อุทธรณ์เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ ลงนาม 

มีความพร้อมในการจัด
ประชุมรวมท้ังจัดเตรียม
เอกสารระเบียบวาระการ
ประชุมครบถ้วน ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

กอ. 

9. 

   ไม่เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

                 เห็นชอบ 

30 วัน 

น ารายงานผลการพิจารณา
อุทธรณ์เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมวินิจฉัย
พร้อมท้ังจัดท าหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์เสนอ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงคมนาคมเพื่อลงนาม 
หลังจากที่รัฐมนตรีฯ  
ได้วินิจฉัยเห็นชอบในผล 
การพิจารณาอุทธรณ์แล้ว 

รายงานผลการพิจารณา
อุทธรณ์ และจัดท าหนังสือ
แจ้งผล 
ได้ครบถ้วน 
และทันตามเวลา 
ท่ีก าหนด 

สรค. 

10. 

 
 
 
 1 วัน 

จัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
อุทธรณ์ฯ ให้แก่ผู้อุทธรณ์ 
แต่ละรายทราบ พร้อมท้ังจัดส่ง
ส าเนารายงานผลการพิจารณา
อุทธรณ์ให้หน่วยงานเวนคืน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือ
เพื่อด าเนินการจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น
ให้แก่ผู้อุทธรณ์ 

จัดส่งหนังสือแจ้งผล  
ให้ผู้อุทธรณ์และหน่วยงาน
ทราบ  
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 

- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านงานทาง   
 - ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบ       
   รางและการขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้าง 
  และทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 

 
กอ. 

หน่วยงานเวนคืนส่งข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาให้ กอ. 

 

- ฝ่ายอุทธรณด์้านงานทาง             
- ฝ่ายอุทธรณ์ด้านระบบรางและ 
  การขนส่ง  
- ฝ่ายคดีเวนคืน 
- ฝ่ายค านวณสิ่งก่อสร้างและ 
  ทรัพย์สิน  
- ฝ่ายวิชาการ 
ตรวจสอบข้อมลูและจัดท าวาระ 
การประชุมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ฯ  

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ฯ ประชุมพิจารณา และท า
รายงานผลเสนอ รวค. 

 

รวค.
วินิจฉัย 

    
อุทธรณ์ 
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  8. ระบบ... 

  แจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์/ 
    หน่วยงานทราบ 
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8. ระบบติดตามประมวลผล 
  ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วีธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับส่วนราชการ 
  2. ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ 
  3. รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
  4. รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
  ในการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบ ดังนี้ 
  1. รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เป็นการให้รายละเอียดของผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
  2. รายงานผลการประเมินตนเอง เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ทุกเดือน ในรูปแบบที่กะทัดรัด สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
 6.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 
 6.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
 6.3 หนังสือตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/577 ลงวันที่ 15  
สิงหาคม 2539 
 6.4 หนังสือตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/570 ลงวันที่ 19  
มิถุนายน 2532 
 6.5 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 470/2551 
          .6.6 คู่มือการก าหนดเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 
 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 - แบบฟอร์มการขอข้อมูลของผู้อุทธรณ์จากหน่วยงานเวนคืน 
 - แบบฟอร์มหนังสือผู้อุทธรณ์ 
 - แบบฟอร์มตอบรับการอุทธรณ์ 
 
 
 

 

ภาคผนวก… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๑๗๑๒, 3009 

ที ่      คค 0209/8ค  0202/     วันที ่               
เรื่อง  ขอให้จัดส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน                      

เรียน  ..................................................................................  

  ด้วยเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

จึงขอให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเสนอความเห็น เพื่ อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงคมนาคมวินิจฉัย ตามมาตรา 49 
แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕62 ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ฉบับนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย 
  ที่ดิน 

   1. หนังสือแจ้งให้ ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดิน, วันรับหนังสือแจ้งให้ ไปรับเงินค่าทดแทน 
และหลักฐานการรับเงินค่าทดแทน หากไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานดังกล่าว ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสาร
พยานหลักฐานประกอบค าชี้แจง  
  2. หนังสือสัญญาซื้อขาย  
  3. สรุปรายการประเมินราคาค่าทดแทนที่ดนิ และส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
  4. แผนผังแสดงที่ตั้งแปลงทีด่ินที่ถูกเวนคืน 
  สิ่งปลูกสร้าง 
  1. หนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน และหลักฐานการรับหนังสือแจ้งให้ ไปรับ 
เงินค่าทดแทนดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จ)หากไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานดังกล่าว  
ให้ชี้แจง ข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารพยานหลักฐาน ประกอบค าชี้แจง 
  2. หนังสือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน        
  3. บัญชีก าหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนฯ 
  4. รายงานการประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้น   
  ๕. สรุปรายการประมาณราคาคา่ทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และอื่น ๆ 

ค่าพืชผล 
1.  บันทึกข้อตกลงยินยอมสงวนสิทธิ์ 
2.  หนังสือแจ้งให้ไปรับเงินคา่ทดแทนและวนัรับหนงัสือดังกลา่ว 
3.  หลักฐานการรับเงิน 
4.  บันทึกการส ารวจหลักฐานเรื่องต้นไม้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ฉบับนี้ดว้ย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 

  (นางสาววันทนา  เสาวดี) 
ผู้อ านวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 
         ล าดับประกาศท่ี ...................... 
       เขียนที่ ................................................................ 
       วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

เรื่อง  อุทธรณ์การก าหนดราคาค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 

เรียน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ จ านวน ............ แผ่น 

  ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
เพ่ือสร้างถนนตามโครงการ.............................................................................................................. ...............นั้น 
  ข้าพเจ้า.................................................................................................... ......... อายุ ........... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง............. ........................... 
อ าเภอ/เขต................................................................ .............จังหวัด................................................................... 
เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งถูกเวนคืนตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
  1. ที่ดินโฉนดเลขที่.............................ระวาง..........................................เลขที่ดิน..................... 
หน้าส ารวจ.................................ต าบล...................................อ าเภอ............................จังหวัด.... ......................... 
ถูกเวนคืนเนื้อที่ประมาณ...................................ไร่.................................งาน...........................................ตารางวา  
และคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ....................................บาท 
  2. ที่ดินโฉนดเลขที่.............................ระวาง..........................................เลขที่ดิน..................... 
หน้าส ารวจ.................................ต าบล...................................อ าเภอ............................จังหวัด.... ......................... 
ถูกเวนคืนเนื้อที่ประมาณ...................................ไร่.................................งาน...........................................ตา รางวา 
และคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้ก าหนดค่าทดแทนที่ดินให้ตารางวาละ....................................บาท 
  3. อาคารเลขท่ี...........................ถนน.......................................ต าบล/แขวง............................  
อ าเภอ/เขต............................................................................... จังหวัด............................. .................................. 
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 

ข้าพเจ้า... 
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  ข้าพเจ้าขอเรียนว่า .......................................................................................................... ......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขออุทธรณ์มายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อโปรดพิจารณาให้
ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าเพ่ิมเป็น ดังนี้ ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         …………………………………………. 
      (....................................................) 

 



 
 
 

ที่ คค 0209/พิเศษ กระทรวงคมนาคม 
 ถนนราชด าเนินนอก กทม. 10100 

เร่ือง  การอุทธรณ์ค่าทดแทน 

เรียน  อธิบดีอัยการฝ่ายคดปีกครอง 

 ตามที่ท่านได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถูกเวนคืนเพื่อสร้าง......................................... 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสืออุทธรณ์ของท่านแล้วเมื่อวันที่..............................
จึงขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1. ส าเนาหลักฐานการรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น (ใบเสร็จรับเงิน, ใบส าคัญรับเงิน) 
2. ส าเนาหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น 
3. ส าเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อุทธรณ์ เช่น ส าเนาโฉนด, น.ส. 3 ก. 
4. หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาค่าทดแทน (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายสภาพท าเล

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ส าเนาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนหรือบริเวณใกล้เคียงก่อนการ เวนคืน ฯลฯ และ 
กรณีอุทธรณ์ค่าเสียหายทางธุรกิจหรือค่าขาดรายได้ให้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ 
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่ถูกเวนคืน ฯลฯ 

5. กรณีทรัพย์สินมีเจ้าของร่วมให้เจ้าของร่วมที่ประสงค์จะอุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อด้วย หรือท าหนังสือ
มอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ให้อุทธรณ์แทน หรือกรณีเป็นผู้อุทธรณ์เป็นผู้เยาว์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  
ลงลายมือชื่อด้วย หรือกรณีผู้อุทธรณ์เป็นผู้จัดการมรดกให้ส่งค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

6. อื่น ๆ.............................................................................................................................................. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….......….. 
 หากท่านได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่ยังไม่พอใจ ท่านมีสิทธิฟ้องคดีต่อ  
ศาลปกครองได้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ หากท่านยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ครบ 210 วันนับแต่วันที่กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสืออุทธรณ์ ท่านมีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสาวสุกัญญา  แก้วมุขดี) 
กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
โทร. 0 2280 1712, 0 2283 3009 
โทรสาร 02 280 6401 
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เป็นส าเนาขอให้ท่านหรือผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
 2. กรณีที่ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมหนังสืออุทธรณ์แล้ว ไม่ต้องส่งอีก 
 3. กระทรวงคมนาคมจะแจ้งผลให้ทราบตามที่อยู่ในหนังสืออุทธรณ์ หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้แจ้ง  
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนทราบด้วย 
 4. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะว่าการพิจารณาอุทธรณ์ของท่านอยู่ในขั้นตอนใด หรือตรวจสอบผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ได้ที่ www.mot.go.th 
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ที่ คค 0209/พิเศษ กระทรวงคมนาคม 
 ถนนราชด าเนินนอก กทม. 10100 

เร่ือง  การอุทธรณ์ค่าทดแทน 

เรียน  อธิบดีอัยการฝ่ายคดปีกครอง 

 ตามที่ท่านได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ถูกก าหนดภาระเพื่อสร้าง............................... 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสืออุทธรณ์ของท่านแล้วเมื่อวันที่..............................
จึงขอให้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือการรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น (ใบเสร็จรับเงิน, ใบส าคัญรับเงิน) 
2. ส าเนาหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น 
3. ส าเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อุทธรณ์ เช่น ส าเนาโฉนด, น.ส. 3 ก. 
4. หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาค่าทดแทน (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายสภาพท าเล

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ส าเนาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนหรือบริเวณใกล้เคียงก่อนการเวนคืนภาระ ฯลฯ และ
กรณีอุทธรณ์ค่าเสียหายทางธุรกิจหรือค่าขาดรายได้ให้ส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ 
(ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่ถูกก าหนดภาระ ฯลฯ 

5. กรณีทรัพย์สินมีเจ้าของร่วมให้เจ้าของร่วมที่ประสงค์จะอุทธรณ์ต้องลงลายมือชื่อด้วย หรือท าหนังสือ
มอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) ให้อุทธรณ์แทน หรือกรณีเป็นผู้อุทธรณ์เป็นผู้เยาว์ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  
ลงลายมือชื่อด้วย หรือกรณีผู้อุทธรณ์เป็นผู้จัดการมรดกให้ส่งค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

6. อื่น ๆ.............................................................................................................................................. 
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….......….. 

ในกรณีที่ท่านไม่พอใจค าวินิจฉัยของรัฐมนตรี ท่านมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในสองปีนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย หรือในกรณีที่ครบ 60 วันนับแต่วันที่กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสืออุทธรณ์ ท่านยังไม่ได้รับแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์ ท่านมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในสองปีนับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเ์งินค่าทดแทน 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
โทร. 0 2280 1712, 0 2283 3009 
โทรสาร 02 280 6401 
หมายเหตุ 1. เอกสารที่เป็นส าเนาขอให้ท่านหรือผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
 2. กรณีที่ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาพร้อมหนังสืออุทธรณ์แล้ว ไม่ต้องส่งอีก 
 3. กระทรวงคมนาคมจะแจ้งผลให้ทราบตามที่อยู่ในหนังสืออุทธรณ์ หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้แจ้ง  
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนทราบด้วย 
 4. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะว่าการพิจารณาอุทธรณ์ของท่านอยู่ในขั้นตอนใด หรือตรวจสอบผล 
การพิจารณาอุทธรณ์ได้ที่ www.mot.go.thนา 
 

- 18 - 

http://www.mot.go.thนา/


- 19 - 

8.   รายช่ือผู้จัดท า 
 
   1. นางสาววันทนา  เสาวด ี  ผู้อ านวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
   2. นางดวงรัตน์    รัตนวรางค์  นิติกรช านาญการพิเศษ 
   3. นายวีระศักดิ์     สาระภักดี  นิติกรช านาญการ 
   4. นายอัครัชญ์    พ่วงแสง  นิติกรช านาญการ 
   5. นายปฐมเทพ    เทพาทิพวงศ์  นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 


