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กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 ในปััจจุบััน	 ได้้มีีการเวนคืืนเพืื่�อก่อสร้างระบับั

โคืรงสร้างพืื่�นฐานและระบับัคืมีนาคืมีขนส่งในพืื่�นทีี่�ต่่าง	 ๆ

อย่า่งต่่อเนื�องจึงมีีคืวามีจำาเป็ันทีี่�นักปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สิน

จะต้่องมีีคืวามีร้้คืวามีเข้าใจเกี�ย่วกับัการปัระเมิีนราคืา

ที่รัพื่ย์่สินเพืื่�อการเวนคืืนทีี่�ถู้กต้่องเป็ันไปัต่ามีมีาต่รฐานสากล

บัที่คืวามีฉบัับันี�จึงมีีวัต่ถุูปัระสงค์ืเพืื่�อนำาเสนอหลักเกณฑ์์

และแนวคืวามีคิืด้เกี�ย่วกับัการปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สิน

เพืื่�อการเวนคืืนอันจะเป็ันปัระโย่ชน์สำาหรับันำาไปัใช้เป็ัน

 Currently, it has been expropriated 

for the constructions of the infrastructure 

and  transportation systems in various areas 

continuously. Therefore, it is important that 

the property appraiser should have proper 

knowledge and understanding about the 

expropriation valuation in accordance with 

international standards. This article aims to 
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แนวที่างในการพัื่ฒนาวิธีีการปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สินต่่อไปั	 

คำาจำำากัดความ

 การเวนคืืนคืือ	 การได้้มีาซึึ่�งสิที่ธิีหรือที่รัพื่ย่สิ์น

ของบุัคืคืลโด้ย่รัฐบัาลเพืื่�อนำาไปัใช้ก่อสร้างสาธีารณะ

ปัระโย่ชน์และต้่องจ่าย่ค่ืาชด้เชย่หรือค่ืาต่อบัแที่น

ต่ามีทีี่�กำาหนด้ไว้ ในกฎหมีาย่การเวนคืืน 	 รวมีถึูง

ม้ีลค่ืาต่ลาด้	 ผลกระที่บั	 คืวามีเสีย่หาย่	 และสิที่ธิี�อื�น	 ๆ	

ทัี่�งนี�	ต่ามีพื่ระราชบััญญัติ่ว่าด้้วย่การเวนคืืนและการได้้มีา

ซึึ่�งอสังหาริมีที่รัพื่ย์่พื่.ศ.	๒๕๖๒	ได้้กำาหนด้ไว้ว่า	“เวนคืืน”	

หมีาย่คืวามีว่า	 การให้ได้้มีาซึึ่�งทีี่�ดิ้นหรืออสังหาริมีที่รัพื่ย์่

อย่า่งอื�นทีี่�มิีใช่ของรัฐ	บัที่คืวามีฉบัับันี�จะมุ่ีงไปัทีี่�หลักเกณฑ์์และ

แนวคืวามีคิืด้เกี�ย่วกับัการเวนคืืนที่รัพื่ย่สิ์นบัางส่วนในต่่างปัระเที่ศ

วิธีีการประเมินราคา

	 วิธีีการปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สินเพืื่�อการเวนคืืน

เฉพื่าะส่วนจะเป็ันไปัต่ามีทีี่�ระบุัไว้ในกฎหมีาย่การเวนคืืนของ

แต่่ละปัระเที่ศ	 แต่่โด้ย่ทัี่�วไปัวิธีีการปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย่สิ์น

เพืื่�อการเวนคืืนเป็ันทีี่�ย่อมีรับักันอย่า่งกว้างขวางมีี	2	วิธีี	ได้้แก่	

วิธีี	Before	&	After	และวิธีี	Summation	

present the principle and concept of the 

property valuation for the expropriation 

abroad as a guideline for the development 

of this type of property valuation method.

Definition

 Expropriation is the taking of private 

property or rights, by government for public 

purposes, and is subject to compensations as 

described by the expropriation law, including 

market value, injurious affection, disturbance 

damages and other entitlements (MacNair G E). 

impact, damage, interference, and other rights.

In accordance with the Expropriation and 

Acquisition	of	Immovable	Property	Act,	BE	2562

States	 that	 “Expropriation”	 means	 the	

acquisition	 of	 land	 or	 other	 immovable	

property other than the state.  

The article focuses particularly on the principle 

and concept for partial taking valuation 

in relation to an overseas expropriation.
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	 วิธีี	Before	&	After	เป็ันวิธีีปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย่สิ์น

ทีี่�ง่าย่	 โด้ย่จะพิื่จารณาเปัรีย่บัเทีี่ย่บัคืวามีแต่กต่่างของราคืา

ที่รัพื่ย์่สินต่ามีสภาพื่ก่อนและหลังการเวนคืืน	 อย่า่งไรก็ต่ามี	

เนื�องจากราคืาปัระเมิีนที่รัพื่ย่สิ์นส่วนทีี่�เหลือหลังจากการเวนคืืนใน

บัางกรณีส้งกว่าที่รัพื่ย์่สินก่อนการเวนคืืน	หน่วย่งานทีี่�เวนคืืน

จึงได้้รับัผลปัระโย่ชน์ไม่ีต้่องเสีย่ค่ืาชด้เชย่ในการเวนคืืน

ที่ำาให้เกิด้คืวามีขัด้แย่ง้กับัเจ้าของทีี่�ดิ้นทีี่�ถู้กเวนคืืน	จึงที่ำาให้การ

Valuation Method

 The method of valuation of property 

for partial expropriation basically follows 

the expropriation laws of each country. 

However in general, there are two widely 

recognized	and	accepted	methods:	the	Before	

&	After	method	and	the	Summation	method.
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ปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สินโด้ย่วิธีีนี� ไม่ีเป็ันทีี่�นิย่มีนำาไปัใช้เพืื่�อการ

กำาหนด้ค่ืาชด้เชย่การเวนคืืนในบัางปัระเที่ศ

	 วิธีี 	 Summation	 เป็ันการปัระเ มิีนราคืา

ที่รัพื่ย์่สินเฉพื่าะส่วนทีี่�ถู้กเวนคืืนและผลกระที่บัจากคืวามี

เสีย่หาย่ทีี่�เกิด้ขึ�น	 รวมีทัี่�งคืำานึงถึูงปัระโย่ชน์ทีี่�ที่รัพื่ย่สิ์นส่วน

ทีี่�เหลือได้้รับัจากการเวนคืืน	 (Special	 Benefits)	 วิธีีนี�

เป็ันทีี่�นิย่มีในหลาย่ปัระเที่ศ	 และเป็ันทีี่�พื่อใจของเจ้าของ

ที่รัพื่ย์่สินทีี่�ถู้กเวนคืืน	 เนื�องจากจะได้้รับัค่ืาชด้เชย่จาก

ผลกระที่บัและคืวามีเสีย่หาย่ต่่าง	 ๆ	 จากการเวนคืืน

นอกเหนือจากราคืาปัระเมิีนที่รัพื่ย่สิ์นในส่วนทีี่�ถู้กเวนคืืน	 

 The	 Before	 &	 After	 method	 is	 a	

simple valuation method that considers the 

difference in property prices based on the 

conditions before and after the expropriation. 

However, because the appraised value of the 

remainder after the expropriation, in some 

cases, is higher than the value prior to the 

expropriation. The expropriated agency will 

receive	 benefits	 because	 no	 compensation	

required	 for	 expropriation.	 Notwithstanding	



	 การกำาหนด้ค่ืาชด้เชย่หรือค่ืาต่อบัแที่นการเวนคืืน

เพืื่�อนำาไปัใช้ปัระกอบัการปัระเมิีนราคืา	 มีีองค์ืปัระกอบัทีี่�

สำาคัืญ	ดั้งนี�

Injurious Affection

	 แนวคิืด้ของ	 Injurious	 Affection	 เกิด้จาก

ม้ีลค่ืาทีี่�ลด้ลงของที่รัพื่ย่สิ์นส่วนทีี่�เหลือจากการเวนคืืน

หรือกล่าวอีกอย่่างหนึ�ง เป็ันการส้ญเ สีย่ม้ีลค่ืาของ

ที่รัพื่ย์่สินส่วนทีี่�เหลืออันเป็ันผลมีาจากการเวนคืืนเช่น

ที่ำาให้ไม่ีมีีที่างเข้าออก	ร้ปัแปัลงทีี่�ดิ้นทีี่�เปัลี�ย่นไปัโด้ย่ปักติ่แล้ว

กฎหมีาย่การเวนคืืนจะกำาหนด้ให้หน่วย่งานเวนคืืนพิื่จารณา

จ่าย่ค่ืาชด้เชย่ให้กับัเจ้าของทีี่�ดิ้นสำาหรับัการส้ญเสีย่หรือ

คืวามีเสีย่หาย่ทีี่�เกิด้จาก	Injurious	Affection	แต่่ให้พิื่จารณา

ถึูงปัระโย่ชน์ทีี่�เจ้าของทีี่�ดิ้นได้้รับัจากการเวนคืืนเช่นเดี้ย่วกัน	

Disturbance Damages

นอกจากค่ืาชด้เชย่จาก	 Injurious	 Affection	 แล้ว

คืวามีเสีย่หาย่จาก	 Disturbance	 Damages	 ได้้ถู้ก

นำามีาพิื่จารณาและกำาหนด้ไว้ ในกฎหมีาย่การเวนคืืน

ด้้วย่เช่นกัน	 Disturbance	 Damages	 คืือการส้ญเสีย่

ที่างเศรษฐกิจต่่าง	ๆ 	ทีี่�เกิด้ขึ�นกับัเจ้าของทีี่�ดิ้น	เช่น	การส้ญเสีย่

ธุีรกิจหรือราย่ได้้	ต้่นทุี่นค่ืาใช้จ่าย่ในการขนย่า้ย่	รื�อถูอน	ฯลฯ

Cost to Cure

การชด้เชย่หรือเย่ีย่วย่าแปัลงทีี่�ดิ้นทีี่�ส่วนทีี่�เหลือจาก

การเวนคืืนปัระการหนึ�งได้้แก่	Cost	 to	Cure	 ซึึ่�งหมีาย่ถึูง	

ค่ืาใช้จ่าย่ในการฟ้ื้�นฟ้ื้หรือปัรับัปัรุงแก้ไขที่รัพื่ย์่สินส่วนทีี่�เหลือ

ทีี่�เกิด้จากการเสื�อมีราคืาที่างกาย่ภาพื่หรือการใช้งานให้มีี

สภาพื่ใกล้เคีืย่งกับัของเดิ้มี	 เช่น	 การสร้างหรือปัรับัปัรุงที่าง

เข้าออกให้ใหม่ี

Special Benefits 

	 ที่รัพื่ย์่สินส่วนทีี่�เหลืออาจจะได้้รับัปัระโย่ชน์จาก

การเวนคืืนซึึ่�งจะชด้เชย่กับัการส้ญเสีย่หรือคืวามีเสีย่หาย่

ต่่าง	ๆ 	เช่น	ที่ำาให้มีีระบับัสาธีารณ้ปัโภคืทีี่�ดี้ขึ�น	มีีที่างเข้าออก

ใหม่ีหรือกว้างกว่าเดิ้มี 

it	 creates	 a	 conflict	 with	 the	 owner	 of	 the	

expropriated property. Therefore, this valuation 

method is not commonly used for determining 

expropriation compensation in some countries.

 Summation method is estimating 
the value of the property that have been 

expropriated and the impact of the damage 

that has occurred. It also takes into account 

the	 special	 benefits	 that	 the	 remainder	

property receives from the expropriation. 

This method is popular and is used in many 

countries because it guarantees that the 

landowners of the expropriated property will 

certainly receive some compensation for any 

impact and damage from the expropriation 

in addition to the appraised value of the 

property in the expropriated portion.  

 The important types of compensation 

usually stated by laws for expropriation taken 

into consideration for valuation are as follows: 

Injurious Affection

 The concept of injurious affection 

comes from the value reduction of the 

remainder property from expropriation.

In other words, it is a loss of value of 

the remainder property caused by the 

expropriation, such as there is no entrance 

and exit and change of land parcel shape. 

Usually,	the	expropriation	law	requires	the	ex-

propriation authority to pay compensation to 

the landowner for the loss or damage arising 

from injurious affection; at the same time, 

taking	 into	 account	 the	 special	 benefits	 that	

landowner obtains from the expropriation.
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 กล่าวโด้ย่สรุปั	 การปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย่สิ์น

เพืื่�อการเวนคืืนนั�นมีีคืวามีจำาเป็ันทีี่�จะต้่องมีีคืวามีร้้

คืวามีเข้าใจเกี�ย่วกับัหลักเกณฑ์์และกฎหมีาย่ทีี่�เกี�ย่วข้อง

เพืื่�อให้สามีารถูเลือกใช้วิธีีการปัระเมิีนราคืาได้้อย่า่ง

ถู้กต้่องและเหมีาะสมีกับัแต่่ละพืื่�นทีี่�	นอกจากนี�จะต้่อง

ที่ำาคืวามีเข้าใจเกี�ย่วกับัหลักเกณฑ์์และแนวที่างชด้เชย่

การส้ญเสีย่หรือคืวามีเสีย่หาย่ต่่าง	 ๆ	 ต่ลอด้จนกรณี

ศึกษาทีี่�เกี�ย่วข้องเพืื่�อให้การปัระเมิีนราคืาที่รัพื่ย์่สิน

เป็ันไปัอย่่างมีีปัระสิที่ธิีภาพื่และถู้กต้่อง	 สำาหรับั

ในปัระเที่ศไที่ย่นั�นกำาลังพัื่ฒนาและปัรับัปัรุงแก้ ไข

กฎหมีาย่ทีี่�เ กี�ย่วข้องกับัการกำาหนด้ค่ืาชด้เชย่

การส้ญเสีย่และคืวามีเสีย่หาย่จากการเวนคืืนต่่าง	ๆ

Disturbance Damages

In addition to injurious affection, disturbance 

damages are also stated in the expropriation 

law. The disturbance damages are economic 

losses  encountered by landowner of the 

expropriated property such as loss of business 

or income, costs of removing, demolition, etc.

Cost to Cure

Loss or damage is offset by cost to restore the 

worse condition of the remainder property caused 

by the physical and functional depreciations 

as the result of  expropriation  such as building 

the new road or  improving the existing access.

ประเภท ออสเตรเลีย มาเลเซีย แคนาดา ประเทศไทย

ชื่อพระราชบัญญัติ Land Acquisition (Just 

Terms Compensation) 

Act, 1991

Land Acquisition Act, 

1960

Acquisition Act, 

1985

Expropriation and 

Acquisition of Immov-

able Property Act,

2019

มูลค่าตลาด    

Injurious Affection 
มูลค่าของแปลงที่ดิน      

คงเหลือลดลง กลายเป็นที่ดิน

ตาบอด, ทางแคบลง

   

Disturbance Damages 
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย    

การตั้งถิ่นฐานใหม่

   

Cost to Cure 

ปรับปรุงทางเข้าออกใหม่   
ให้กับแปลงที่ดินส่วนที่เหลือ

จากเวนคืน

-   

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าชดเชยและค่าตอบแทนการเวนคืนในประเทศต่าง ๆ ดังนี�
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Special Benefits

	 The	 remainder	 property	 may	 benefit	

from expropriation, which will compensate 

for any loss or damage, such as improved 

infrastructure, the new or wider access.

 In summary, the valuer needs to 

understand the expropriation laws and 

relevant legislation in order to select the cor-

rect and appropriate valuation method for 

each area. It is also important to understand 

the compensation concepts of any loss or 

damage as well as the relevant case studies 

in	order	to	estimate	the	value	efficiently	and	

accurately. In Thailand, there are  developing 

and amending the law and legislation 

connection  with  the  determination  of  compensa-

tion  for  losses and damages from expropriation.
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