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การเวนคืนอสังหาริมทรัพย 
ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย

ความนำ
การจายคาทดแทนที่เปนธรรมในการเวนคืนอสงัหารมิทรพัยถอืเปนหลกัการสำคญัที่กำหนดไว

ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยท่ัวไป โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ไดบัญญตัหิลกัการดงักลาวอันเกี่ยวกับการกำหนดเงนิคาทดแทนการเวนคนือสงัหารมิทรพัย ในสวนที ่๕ 
สิทธิในทรัพยสิน มาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยการกำหนดใหการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซือ้ขายกันตามปกติในทองตลาด 
การไดมา สภาพและที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐ
และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน อันเปนหลักการเดียวกับกฎหมาย
แมบทกลางซึ่งใชบังคับเปนการทั่วไปในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในตอนที่แลวผูเขียนไดนำเสนอหลักเกณฑการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไวในวารสารจุลนิติฉบับกอน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนที ่๑ วาดวย
มาตรการและกระบวนการในการเวนคืนอสงัหารมิทรพัยของรฐั นัน้ ทานผูอานคงไดทราบถงึขอบเขต
การใชอำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และผลของการ
ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย แลว

สำหรบัฉบบัน้ี มุมสะทอนความคดินติบิญัญตั ิจงึขอนำเสนอขอมูลเกี่ยวกบัหลกัเกณฑการกำหนด
คาทดแทนการเวนคืนอสังหารมิทรพัย ชองทางในการเรยีกรองคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย รวมถงึ
แนวทางการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของศาลยุติธรรมโดยศาลฎีกาไดวางหลัก
ไวในคำพิพากษาศาลฎีกา และศาลปกครองโดยศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดวางหลักไวในคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด๑ ในหัวขอเรื่อง “การเวนคนือสงัหารมิทรพัย ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย”

๑ เดิมคดีพิพาทเกี่ยวกับเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย อยูในเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม 
ปจจุบันนับตั้งแตศาลปกครองเปดทำการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คดีพิพาทดังกลาวจึงอยูในเขตอำนาจพิจารณาและพิพากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒.

มมุมมมสสะททออนนความ
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๑. การกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ในกรณีทีไ่มปรากฏวามีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง

การกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ การกำหนดคาทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งอาจแยกขอพิจารณาในการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ไดเปน ๓ สวน ดังนี้

๑.๑ อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน๒

  การพจิารณากำหนดคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยท่ีถกูเวนคนื มีหลกัการสำคญัท่ีตองคำนงึ 
คือ ราคาคาทดแทนที่กำหนดจะตองมคีวามเปนธรรมตอผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใหพิจารณา
ประกอบกับหลักเกณฑทั้ง ๕ ประการ ดังตอไปนี้ประกอบ กลาวคือ

  (๑) ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสงัหารมิทรัพยท่ีจะตองเวนคืนตามที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

   “ราคาซื ้อขายกันตามปกติ” เปนขอเท็จจริงทีม่ ีความสำคัญมากในการนำมา
พิจารณาเพื่อกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ การนำสืบถึงราคาซื้อขายปกติ 
อาจจะดำเนินการดังตอไปนี้

   ก. นำสืบถึงราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยในบริเวณใกลเคียง ในวันท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ 
มีผลใชบังคับ

   ข. ถาขอเท็จจริงตามขั้นตอนแรกไมมี สามารถนำราคาซื้อขายในชวงกอนหรือหลัง
วันดังกลาวเพื่อเปนขอมูลประกอบการเทียบเคียง๓

   ค. ถายังไมสามารถหาขอเทจ็จรงิตามขอ ก. หรอื ข. ได หรอืหาไดแตราคาซื้อขายตำ่มาก 
ซึ่งมิใชราคาซื้อขายที่แทจริงอันเนือ่งมาจากเปนการจดทะเบียนซือ้ขายในราคาที่ต่ำกวาความเปนจริง
เพื่อใหเสยีคาธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมนอยลง ก็อาจนำสบืถงึราคาซื้อขายที่แทจรงิ
ซึ่งขัดหรือแยงกับหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายซึ่งมีราคาต่ำกวาความเปนจริงได๔

๒ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง.
๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๓/๒๕๓๘, ที่ ๒๙/๒๕๔๐, ที่ ๑๘๑๐/๒๕๔๒. 
๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๖.
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   ขอสังเกต
   ราคาซ้ือขายกันตามปกติไมรวมถึงราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยท่ีผูซ้ือมีวัตถุประสงค

เกี ่ยวกับการประกอบกิจการพาณิชย เพราะเหตุวาผู ซือ้มเีจตนาพิเศษเพือ่หวังผลในทางธุรกิจ 
จึงอาจยอมลงทุนซื้อทีด่ินดังกลาวมาในราคาที่สูงกวาทีซ่ื้อขายกันโดยปกติทัว่ไป เชน การทีธ่นาคาร
พาณิชยซ้ือท่ีดินเพ่ือต้ังท่ีทำการสาขาของธนาคารของตน หรือการจำหนายท่ีดินของผูประกอบการจัดสรร
ที่ดินเอกชน๕ เปนตน

  (๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยท่ีมีการตีราคาไวเพ่ือประโยชนแกการเสียภาษีบำรุงทองท่ี
   ราคาของอสังหารมิทรพัยท่ีมกีารตรีาคาไวเพื่อประโยชนแกการเสยีภาษีบำรงุทองที่

โดยปกติแลวจะเปนราคาคอนขางต่ำมาก แมกฎหมายจะบัญญัติใหคำนึงถึง แตในทางปฏิบัติแลว
ไมไดมีการนำมาใชเพื่อกำหนดราคาคาทดแทนแตอยางใด๖

  (๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพือ่เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม

   ราคาประเมินทุนทรัพยเพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ถือไดวาเปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด และไดถูกนำมาใชเปนฐานหลัก
ในการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยทีถู่กเวนคืน โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีที่
ไมสามารถหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดได๗

  (๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น
   คำวา “สภาพ” หมายถึง ความเปนอยูหรือลักษณะของอสังหาริมทรัพยนั้น เชน 

เปนทีน่าหรือทีส่วน เปนทีลุ่มหรือทีด่อน มีหนากวางหรือมีหนาแคบ เปนทีอ่ยูอาศัยหรือการพาณิชย 
เปนทีท่ำการเกษตรหรือเปนทีร่กรางวางเปลา หรือเปนแปลงทีดิ่นตาบอด หรือในกรณีของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง ลักษณะการกอสราง การตกแตง ความเกาใหม เปนตน๘ 

   สวนคำวา “ทีต่ัง้” หมายถงึ ทำเล เชน ระยะใกลไกลจากถนนหรอืเสนทางคมนาคม 
ถาเปนทีด่ินทีต่ิดถนนสายหลักในทำเลยานธุรกิจการคาก็ยอมมีราคาสูงกวาทีด่ินซึ่งอยูติดถนนในทำเล
ท่ีอยูอาศยัธรรมดาท่ัวไป แมวาจะเปนถนนสายเดยีวกันก็ตาม กระทัง่ท่ีดนิท่ีตดิถนนซอย สภาพของซอย
ก็อาจมีผลทำใหราคาที่ดินมีความแตกตางกันเชนกัน เชน ตนซอยกับทายซอย ซอยกวางกับซอยแคบ 
ซอยตันกับซอยไมตัน เปนตน

   โดยในการพิจารณากำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ศาลจะใชวิธีการ
เปรยีบเทยีบราคาเงินคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยกับคาทดแทนที่มีการกำหนดใหกับอสงัหารมิทรพัยอื่น 
โดยหากศาลฟงขอเท็จจรงิไดวาอสังหารมิทรพัยพพิาทมสีภาพและท่ีตั้งดกีวาอสงัหารมิทรพัยท่ีถกูนำมา
เปรยีบเทยีบ แตปรากฏวาอสังหารมิทรพัยพพิาทไดรบัการกำหนดเงนิคาทดแทนเปนจำนวนที่นอยกวา 

๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๕/๒๕๔๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๔/๒๕๔๙.
๖ สำนักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย, กันยายน ๒๕๕๐, หนา ๓๑๑.
๗ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕/๒๕๔๙.
๘ อางแลวเชิงอรรถที่ ๖ หนา ๓๒๘ – ๓๒๙.
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เชนนีอ้าจเปนเหตุใหศาลวินิจฉัยวาการกำหนดเงินคาทดแทนใหกับอสังหาริมทรัพยพิพาทนั้น
ไมชอบดวยกฎหมาย และกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยพิพาทใหใหมในราคาไมต่ำกวา
อสังหาริมทรัพยที่ถูกนำมาเปรียบเทียบได๙

  (๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน 
   กรณีเหตแุละวตัถปุระสงคของการเวนคนื เชน การเวนคนืท่ีดินเพื่อมาสรางทางหลวง

ใหกับประชาชนใชโดยไมคิดคาผานทาง กับการเวนคืนมาเพื ่อสรางทางพิเศษหรือทางดวน
เพื่อเกบ็คาผานทาง ยอมมีเหตุและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน จึงมกีารกำหนดเงนิคาทดแทนการเวนคืน
มาสรางทางพิเศษมากกวาการสรางทางหลวงใหประชาชนใชโดยไมคิดคาผานทาง๑๐ เปนตน

   ขอสังเกต
   หลักเกณฑในการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยทีถู่กเวนคืน 

ตามพระราชบญัญตักิารเวนคนือสงัหารมิทรพัย พ.ศ. ๒๕๓๐ ทัง้ ๕ ประการ ดงักลาว แมจะมคีวามแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๑ ไปบาง แตในหลักการและสาระสำคัญแลว มีเหตุผลเปนอยางเดียวกัน 
กลาวคือ การคำนึงถึงความเปนธรรม ดังนั้น หลักเกณฑดังกลาวจึงไมถือวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แตอาจนำมาใชผสมผสานกันเพื ่อใหเกิดความเปนธรรมแกผู ถูกเวนคืน
และสังคมได โดยผูทีเ่กี ่ยวของจะตองนำมาพิจารณาประกอบกันทุกครั้ง ซึ่งรวมไปถึงบทบัญญัติ
ของรฐัธรรมนญูท่ีไดมีการเพิ่มเตมิจากหลกัเกณฑท้ัง ๕ ประการ คอื “การไดมา” และ “ความเสยีหาย
ของผูถูกเวนคืน” ทัง้สองกรณีดวย และผูถูกเวนคืนก็มีสิทธิหยิบยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขึ้นมา
กลาวอางไดเสมอ๑๒

๙ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙/๒๕๓๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒/๒๕๔๖, ที่ อ. ๒๔–๒๕/๒๕๔๖.
๑๐ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๔๕/๒๕๔๐, ที่ ๕๑๐/๒๕๔๑.
๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา 
“มาตรา ๔๒ วรรคสอง การกำหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาทีซ่ื้อขายกัน

ตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืน
ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน”

๑๒ เทียบเคยีงคำวนิิจฉัยศาลรฐัธรรมนญู ที ่๖/๒๕๔๕ (วนิจิฉยัตามมาตรา มาตรา ๔๙ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนหลักการเดียวกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐). 
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๑.๒ อสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืน
  แบงไดเปน ๒ กรณี คือ
  (๑) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้น ใหดำเนินการหักราคา

ที่สงูข้ึนออกจากการกำหนดคาทดแทน๑๓ เชน เดมิเปนท่ีดนิไมตดิทางสาธารณะ (ท่ีดนิตาบอด) ภายหลงั
การเวนคนืทำใหกลายเปนที่ดินติดถนนสามารถใชประโยชนไดดกีวาเดมิ๑๔ หรอืท่ีดนิมีสภาพความเจรญิ
ดีขึ้น๑๕ เปนตน

  (๒) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง ใหกำหนดคาทดแทน
สำหรับอสังหาริมทรัพยสวนที่เหลือซึง่มีราคาลดลง๑๖ เชน ทีด่ินสวนที่เหลือมีเนื้อทีเ่พียงเล็กนอย
หรือรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปทำใหใชประโยชนไดจำกัด๑๗ หรือทำใหทีด่ินไมติดทางสาธารณะ 
หรือสภาพทำเล ที่ตั้ง ทัศนะวิสัย หรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดี๑๘ เปนตน

๑.๓ ความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
  กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย

หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูในอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืนน้ัน ไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย ใหบุคคลนั้น ๆ มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายจากการที่
ตองออกจากอสังหารมิทรพัยท่ีถกูเวนคนืดวย๑๙ เชน คาขนยาย คาใชจายในการปรบัปรงุอาคารสถานที่
แหงใหมเพื่อใหเหมาะสมเพื่อประกอบธุรกิจการคาดังเดิม หรือรายไดประจำจากการประกอบกิจการ
ที่หายไปในระหวางระยะเวลาในการปรับปรุงตกแตงอาคารสถานที่แหงใหม๒๐ เปนตน   

๒. การอุทธรณเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและการฟองคดีตอศาล

๒.๑ การอุทธรณตอรัฐมนตรี๒๑

  ในกรณีท ีผ่ ู ม ีส ิทธิไดรับเงินคาทดแทนผู ใดไมพอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย
หรือจำนวนเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาทดแทนกำหนด มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีจ่ะเวนคืน หรือรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย๒๒ แลวแตกรณี ภายใน ๖๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับแจงเปน
หนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว

๑๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง.
๑๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๐/๒๕๓๙, ที่ ๙๐๕๕/๒๕๓๙.
๑๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๒/๒๕๔๑, ที่ ๗๑๖๙/๒๕๔๒.
๑๖ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสาม.
๑๗ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๑/๒๕๔๕.
๑๘ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๗/๒๕๓๙, ที่ ๑๖๗๙/๒๕๓๙.
๑๙ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหา.
๒๐ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๓/๒๕๔๗.
๒๑ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕.
๒๒ กรณีมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อบังคับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมาเปนของรัฐทันที 

โดยไมมีความจำเปนตองตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทีต่องเวนคืนเพื่อเปนการใหอำนาจเจาหนาทีใ่นการเขาไป
สำรวจทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่แนบทายกอน.
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๒.๒ การฟองคดีตอศาล๒๓

  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดยังไมพอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณี
ทีร่ัฐมนตรีไมไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันทีไ่ดรับคำอุทธรณ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันทีพ่นกำหนด
เวลาดังกลาว แลวแตกรณี 

  ทั้งนี้ ในกรณีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชำระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาทดแทนไดรับดอกเบีย้อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน
ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น

๓. กรณีบุคคลที่ไมถูกเวนคืนแตไดรับความเสียหายเนื่องจากการเวนคืน
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมไดกำหนดใหมีการจาย

คาทดแทนใหกบับุคคลที่ไมถกูเวนคนือสงัหารมิทรพัยไว ซ่ึงหากพเิคราะหจากแนวทางการพจิารณาคดี
ของศาลเกี ่ยวกับการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลทีไ่มไดถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพยแลวพบวา ศาลจะพิจารณาโดยนำหลักการของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๗๗ มาปรับใชกับขอเท็จจริงวาการกระทำ
ของรัฐนัน้เขาขายเปนการกระทำละเมิดหรือไม หรือบุคคลที่ไมไดถูกเวนคืนนั้นไดรับความเสียหาย
หรอืเดือดรอนเกนิกวาปกตท่ีิควรไดรบัหรอืไม ซึ่งหากไดขอเท็จจรงิไมตรงกบัหลกัเกณฑตามบทบญัญตัิ
ดังกลาวแลว ผูฟองคดกีจ็ะไมไดรบัคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสยีหายน้ัน เชน แนวโครงเหลก็ท่ีจำเลย 
(กรุงเทพมหานคร) สรางบนทางเทาเปนรั้วปดกั้นชองทางบางตอนเพื่อมิใหคนขามถนนในเขตแนวนั้น
และใหใชสะพานลอยขามแทน เปนการทำเพื่อสาธารณประโยชนและไดสรางบนทางสาธารณะ 
นอกจากจะไมผิดกฎหมายแลวยังเปนการปองกันมิใหโจทกกระทำความผิดกฎหมายโดยขับขี่รถยนต
บนทางเทาอนัเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๗) และแม
แนวโครงเหล็กจะปดกั้นทางเขาตึกแถวของโจทก ทำใหโจทกขาดความสะดวกสบายไปบางเนื่องจาก
ไมสามารถเก็บรถยนตหนาตึกแถวของตนไดนั้น แตตึกแถวของโจทกก็มีลักษณะเปนอาคารพาณิชย
ซึ่งโดยสภาพไมเหมาะแกการเก็บรถยนต โจทกจึงตองยอมรับเอาดังเชนบุคคลทีอ่ยูรวมกันในสังคม

๒๓ พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๖.
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เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความเจริญของทองถิ่น การกระทำของจำเลยจึงไมเปนการละเมิด
สิทธิโจทก และไมใชกรณีทีโ่จทกไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินกวาทีค่วรคิดหรือคาดหมายได
วาเปนไปตามปกติและเหตุอันควร๒๔ เปนตน

๒๔ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐/๒๕๓๘.
๒๕ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๑, ที่ ๕๘๖/๒๕๕๒.

บทสงทาย
 จากแนวคำวินจิฉยัของศาลไมวาจะเปนศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดเกีย่วกับเรือ่ง

การกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพบวา ศาลจะใชดุลพินิจในการพิจารณาเพื่อใหได
คาทดแทนที่เปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใชแนวทางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยศาล
จะใหความสำคัญกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน และสภาพ
และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยทีถู่กเวนคืน วาอสังหาริมทรัพยทีถู่กเวนคืนกับอสังหาริมทรัพยทีน่ำมา
เปรยีบเทียบมีสภาพและที่ตั้งเหมือนหรอืคลายกันหรอืไม ซ่ึงหากเหมอืนหรอืคลายกันศาลก็อาจกำหนด
คาทดแทนใหเทาหรือใกลเคียงกับราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยทีน่ำมาเปรียบเทียบดังกลาว แตหาก
แตกตางกนัมากศาลอาจพจิารณากำหนดคาทดแทนใหโดยเปรยีบเทยีบสภาพความเจรญิหรอืศกัยภาพ
การใชประโยชนอสังหาริมทรัพย โดยอาจพิจารณาลดหรือเพิ่มเปนราคาคาทดแทนโดยใชราคาซื้อขาย
ท่ีปรากฏนั้นเปนฐานในการพจิารณา สวนราคาประเมินทุนทรพัย จะถกูนำมาใชประกอบการพจิารณา
กำหนดเงนิคาทดแทนอสงัหารมิทรพัยทีถ่กูเวนคนืในกรณทีีไ่มสามารถหาพยานหลกัฐานเกีย่วกบัราคา
ซื้อขายกนัตามปกตใินทองตลาดไดเทาน้ัน นอกจากน้ี ในกรณทีี่ผูมสีทิธไิดรบัคาทดแทนสามารถพสิจูน
ถึงความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการที่อสังหาริมทรัพยถูกเวนคืนได ก็จะไดรับคาทดแทน
เพือ่ความเสยีหายนัน้ดวย ดงัน้ัน การใชสทิธิฟองคดตีอศาลซ่ึงเปนการตรวจสอบดลุพนิิจของฝายบรหิาร
เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถกูเวนคนื จงึเปนชองทางในการเรยีกคาทดแทนท่ีเปนธรรมตามกฎหมาย
ไดดีที่สุดในปจจุบัน

 อยางไรก็ตาม ผูมสีทิธิไดรับคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ ่งมคีวามประสงค
จะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย จะตองอุทธรณเงินคาทดแทนตอ
รฐัมนตรภีายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดดวย มิฉะนั้นแลวอาจจะไมมีสทิธฟิองคดตีอศาลเพื่อใหมกีาร
กำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหใหมได๒๕ 
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