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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเยียวยาความเสียหาย
จากการถูกจ ากัดสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ที่เหมาะสม
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายผังเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ประชาชนจากการศึกษาพบว่าเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ซ่ึงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ในท้องท่ีใดแล้วจะมีผลห้ามประชาชนใช้ประโยชน์
ที่ดินผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซ่ึงขัดกับข้อก าหนดของผังเมือง
รวมนั้น ท้ังนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ซ่ึง
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนี้ ประกอบไปด้วยข้อก าหนดต่าง ๆ  ท่ีมีรายละเอียดมากมายอัน
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ซ่ึงมี
ผลต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินท าให้เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่อาจใช้ประโยชน์
ที่ดินนั้นตามความประสงค์ของตนได้อีกต่อไป ทั้งต้องเสียสิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินหรือต้องรับภาระที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอันเกี่ยวกับท่ีดินนั้น ซ่ึงเป็นการจ ากัด
สิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโดยที่เจ้าของท่ีดินหรือผู้ครอบครองท่ีดินไม่ได้รับค่าทดแทน อัน
เป็นสิทธิในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญที่รัฐจะต้องให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน  
เนื่องจากในปัจจุบันที่รัฐมีการจัดท าภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและการใช้อ านาจของรัฐในการ
ด าเนินภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีมากมายเช่นนี้ มีผลต่อการแทรกแ ซงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกกระทบกระเทือนจากการใช้อ านาจของ



 

 

II 

รัฐที่เหนือกว่าเอกชนรัฐจะต้องมีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไปพร้อมกับการ
ด าเนินภารกิจของรัฐ อันเป็นการประสานประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนเพื่อให้เกิด
ความสมดุลของผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
 ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่ปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขและเยียวยาความเสียหาย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์แห่งรัฐในการจัดท าภารกิจการผัง
เมืองให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
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ABSTRACT 

 This thesis aims at studying the legal measures on damage remedy due to the land use 
restriction under the Zoning Act B.E.2518 as the guidelines in improving and amending the 
zoning law for the public justice. According to such problem condition, the ministerial regulations 
has been proclaimed requiring that in any areas where the overall zoning, issued in accordance 
with the statements in Zoning Act B.E.2518, is promulgated for the enforcement, the public is 
barred from using the land differently from as required in the overall zoning or acting anything 
else against the requirement of that zoning. According to the provision in Section 27, paragraph 
one of the Zoning Act B.E.2518, in which the ministerial regulations, issued in accordance with 
the statements in that law requiring such overall zoning to be enforced consisting of requirements 
with lots of details, including the permitted and non-permitted activities for the use of land in 
those areas. As the result, the land owners or tenants are no longer utilize such lands as they wish 
to do and they may have to lose some rights in their land or must comply to the requirement 
relating to such lands which would be the restriction of land use as the owners or tenants are not 
paid for the compensation which is the basic right according to the constitution provided by the 
Government for the public right recognition and protection. In addition, when the mission is 
organized by the Government for the public benefit and the Government’s exercise of power for 
such mission shall have the effects against the public’s right and freedom interference and to 
protect such right and freedom from being influenced by the Government’s exercise of power, the 
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Government must provide the public the right and freedom protection simultaneously with the 
Government’s mission operation for the integration of public benefit and the private benefit to 
produce the balance of interest for both sectors. 
 It is deemed expedient for these problems to be solved and remedied to be fair to the 
public and for the Government’s interest in achieving such zoning acting according to the 
objectives and spirit of the Zoning Act B.E.2518. 
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