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การเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย

ความนำ

การจายคาทดแทนที่เปนธรรมในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยถอื เปนหลักการสำคัญที่กำหนดไว
ในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยโดยทัว่ ไป โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ไดบัญญัตหิ ลักการดังกลาวอันเกี่ยวกับการกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในสวนที่ ๕
สิทธิในทรัพยสิน มาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยการกำหนดใหการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซอื้ ขายกันตามปกติในทองตลาด
การไดมา สภาพและที่ตัง้ ของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐ
และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน อันเปนหลักการเดียวกับกฎหมาย
แมบทกลางซึ่งใชบังคับเปนการทั่วไปในเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย คือ พระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในตอนที่แลวผูเขียนไดนำเสนอหลักเกณฑการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไวในวารสารจุลนิติฉบับกอน เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนที่ ๑ วาดวย
มาตรการและกระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของรัฐ นัน้ ทานผูอา นคงไดทราบถึงขอบเขต
การใชอำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย กระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และผลของการ
ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย แลว
สำหรับฉบับนี้ มุมสะทอนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัติ จึงขอนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑการกำหนด
คาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ชองทางในการเรียกรองคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย รวมถึง
แนวทางการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยของศาลยุติธรรมโดยศาลฎีกาไดวางหลัก
ไวในคำพิพากษาศาลฎีกา และศาลปกครองโดยศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดวางหลักไวในคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด๑ ในหัวขอเรื่อง “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนที่ ๒ วาดวยการกำหนดคาทดแทน
ที่เปนธรรมตามกฎหมาย”

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

ในกรณีทไี่ มปรากฏวามีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยฉบับใดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง
การกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวเปนพิเศษโดยเฉพาะ การกำหนดคาทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งอาจแยกขอพิจารณาในการกำหนดคาทดแทนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัตินี้ไดเปน ๓ สวน ดังนี้
๑.๑ อสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน๒
การพิจารณากำหนดคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ถี กู เวนคืน มีหลักการสำคัญที่ตอ งคำนึง
คือ ราคาคาทดแทนที่กำหนดจะตองมีความเปนธรรมตอผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใหพิจารณา
ประกอบกับหลักเกณฑทั้ง ๕ ประการ ดังตอไปนี้ประกอบ กลาวคือ

(๑) ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยท่จี ะตองเวนคืนตามที่
เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
“ราคาซื้อขายกันตามปกติ” เปนขอเท็จจริงทีม่ ีความสำคัญมากในการนำมา
พิจารณาเพื่อกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งนี้ การนำสืบถึงราคาซื้อขายปกติ
อาจจะดำเนินการดังตอไปนี้
ก. นำสืบถึงราคาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยในบริเวณใกลเคียง ในวันทีพ่ ระราชกฤษฎีกาฯ
มีผลใชบังคับ
ข. ถาขอเท็จจริงตามขั้นตอนแรกไมมี สามารถนำราคาซื้อขายในชวงกอนหรือหลัง
วันดังกลาวเพื่อเปนขอมูลประกอบการเทียบเคียง๓
ค. ถายังไมสามารถหาขอเท็จจริงตามขอ ก. หรือ ข. ได หรือหาไดแตราคาซื้อขายต่ำมาก
ซึ่งมิใชราคาซื้อขายที่แทจริงอันเนือ่ งมาจากเปนการจดทะเบียนซือ้ ขายในราคาที่ต่ำกวาความเปนจริง
เพื่อใหเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมนอยลง ก็อาจนำสืบถึงราคาซื้อขายที่แทจริง
ซึ่งขัดหรือแยงกับหลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายซึ่งมีราคาต่ำกวาความเปนจริงได๔
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๓/๒๕๓๘, ที่ ๒๙/๒๕๔๐, ที่ ๑๘๑๐/๒๕๔๒.
๔
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๖/๒๕๓๖.
๒
๓

๑๔๖
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ขอสังเกต
ราคาซือ้ ขายกันตามปกติไมรวมถึงราคาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพยทผ่ี ซู อ้ื มีวตั ถุประสงค
เกี่ยวกับการประกอบกิจการพาณิชย เพราะเหตุวาผูซ ือ้ มีเจตนาพิเศษเพือ่ หวังผลในทางธุรกิจ
จึงอาจยอมลงทุนซื้อทีด่ ินดังกลาวมาในราคาที่สูงกวาทีซ่ ื้อขายกันโดยปกติทัว่ ไป เชน การทีธ่ นาคาร
พาณิชยซอ้ื ทีด่ นิ เพือ่ ตัง้ ทีท่ ำการสาขาของธนาคารของตน หรือการจำหนายทีด่ นิ ของผูป ระกอบการจัดสรร
ที่ดินเอกชน๕ เปนตน
(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยทม่ี กี ารตีราคาไวเพือ่ ประโยชนแกการเสียภาษีบำรุงทองที่
ราคาของอสังหาริมทรัพยท่มี กี ารตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบำรุงทองที่
โดยปกติแลวจะเปนราคาคอนขางต่ำมาก แมกฎหมายจะบัญญัติใหคำนึงถึง แตในทางปฏิบัติแลว
ไมไดมีการนำมาใชเพื่อกำหนดราคาคาทดแทนแตอยางใด๖
(๓) ราคาประเมินทุนทรัพยเพือ่ เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
ราคาประเมินทุนทรัพยเพือ่ เรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ถือไดวาเปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด และไดถูกนำมาใชเปนฐานหลัก
ในการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยทถี่ ูกเวนคืน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีที่
ไมสามารถหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดได๗
(๔) สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น
คำวา “สภาพ” หมายถึง ความเปนอยูหรือลักษณะของอสังหาริมทรัพยนั้น เชน
เปนทีน่ าหรือทีส่ วน เปนทีล่ ุม หรือทีด่ อน มีหนากวางหรือมีหนาแคบ เปนทีอ่ ยูอ าศัยหรือการพาณิชย
เปนทีท่ ำการเกษตรหรือเปนทีร่ กรางวางเปลา หรือเปนแปลงทีด่ ินตาบอด หรือในกรณีของโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสราง ลักษณะการกอสราง การตกแตง ความเกาใหม เปนตน๘
สวนคำวา “ทีต่ งั้ ” หมายถึง ทำเล เชน ระยะใกลไกลจากถนนหรือเสนทางคมนาคม
ถาเปนทีด่ ินทีต่ ิดถนนสายหลักในทำเลยานธุรกิจการคาก็ยอมมีราคาสูงกวาทีด่ ินซึ่งอยูติดถนนในทำเล
ที่อยูอ าศัยธรรมดาทั่วไป แมวา จะเปนถนนสายเดียวกันก็ตาม กระทัง่ ที่ดนิ ที่ตดิ ถนนซอย สภาพของซอย
ก็อาจมีผลทำใหราคาที่ดินมีความแตกตางกันเชนกัน เชน ตนซอยกับทายซอย ซอยกวางกับซอยแคบ
ซอยตันกับซอยไมตัน เปนตน
โดยในการพิจารณากำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ศาลจะใชวธิ กี าร
เปรียบเทียบราคาเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยกบั คาทดแทนที่มีการกำหนดใหกบั อสังหาริมทรัพยอ่นื
โดยหากศาลฟงขอเท็จจริงไดวา อสังหาริมทรัพยพพิ าทมีสภาพและที่ต้งั ดีกวาอสังหาริมทรัพยท่ีถกู นำมา
เปรียบเทียบ แตปรากฏวาอสังหาริมทรัพยพพิ าทไดรบั การกำหนดเงินคาทดแทนเปนจำนวนที่นอ ยกวา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๓๕/๒๕๔๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๔/๒๕๔๙.
สำนักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย, กันยายน ๒๕๕๐, หนา ๓๑๑.
๗
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕/๒๕๔๙.
๘
อางแลวเชิงอรรถที่ ๖ หนา ๓๒๘ – ๓๒๙.
๕
๖
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เช น นีอ้ าจเป น เหตุ ใ ห ศ าลวิ นิ จ ฉั ย ว า การกำหนดเงิ น ค า ทดแทนให กั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ยพิ พ าทนั ้น
ไมชอบดวยกฎหมาย และกำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยพิพาทใหใหมในราคาไมต่ำกวา
อสังหาริมทรัพยที่ถูกนำมาเปรียบเทียบได๙
(๕) เหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน
กรณีเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืน เชน การเวนคืนที่ดนิ เพื่อมาสรางทางหลวง
ให กั บ ประชาชนใช โ ดยไม คิ ด ค า ผ า นทาง กั บ การเวนคื น มาเพื ่อ สร า งทางพิ เ ศษหรื อ ทางด ว น
เพื่อเก็บคาผานทาง ยอมมีเหตุและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน จึงมีการกำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืน
มาสรางทางพิเศษมากกวาการสรางทางหลวงใหประชาชนใชโดยไมคิดคาผานทาง๑๐ เปนตน

ขอสังเกต
หลัก เกณฑ ใ นการกำหนดค า ทดแทนการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ยท ีถ่ ู ก เวนคื น
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ทัง้ ๕ ประการ ดังกลาว แมจะมีความแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ วรรคสอง๑๑ ไปบาง แตในหลักการและสาระสำคัญแลว มีเหตุผลเปนอยางเดียวกัน
กลาวคือ การคำนึงถึงความเปนธรรม ดังนั้น หลักเกณฑดังกลาวจึงไมถือวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แต อ าจนำมาใช ผ สมผสานกั น เพื ่อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมแกผู ถู ก เวนคื น
และสังคมได โดยผูทเี่ กี่ยวของจะตองนำมาพิจารณาประกอบกันทุกครั้ง ซึ่งรวมไปถึงบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ไดมีการเพิ่มเติมจากหลักเกณฑท้งั ๕ ประการ คือ “การไดมา” และ “ความเสียหาย
ของผูถูกเวนคืน” ทัง้ สองกรณีดวย และผูถูกเวนคืนก็มีสิทธิหยิบยกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขึ้นมา
กลาวอางไดเสมอ๑๒

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๙/๒๕๓๖, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒/๒๕๔๖, ที่ อ. ๒๔–๒๕/๒๕๔๖.
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๔๕/๒๕๔๐, ที่ ๕๑๐/๒๕๔๑.
๑๑
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๒ วรรคสอง บัญญัติวา
“มาตรา ๔๒ วรรคสอง การกำหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกำหนดใหอยางเปนธรรมโดยคำนึงถึงราคาทีซ่ ื้อขายกัน
ตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืน
ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน”
๑๒
เทียบเคียงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๖/๒๕๔๕ (วินจิ ฉัยตามมาตรา มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนหลักการเดียวกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐).
๙

๑๐

๑๔๘

p145-151.indd 148

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๔

9/21/2011 9:37:07 AM

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal ref lection

๑.๒ อสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืน
แบงไดเปน ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาสูงขึ้น ใหดำเนินการหักราคา
ที่สงู ขึ้นออกจากการกำหนดคาทดแทน๑๓ เชน เดิมเปนที่ดนิ ไมตดิ ทางสาธารณะ (ที่ดนิ ตาบอด) ภายหลัง
การเวนคืนทำใหกลายเปนที่ดนิ ติดถนนสามารถใชประโยชนไดดกี วาเดิม๑๔ หรือที่ดนิ มีสภาพความเจริญ
ดีขึ้น๑๕ เปนตน
(๒) กรณีอสังหาริมทรัพยที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง ใหกำหนดคาทดแทน
สำหรับอสังหาริมทรัพยสวนที่เหลือซึง่ มีราคาลดลง๑๖ เชน ทีด่ ินสวนที่เหลือมีเนื้อทีเ่ พียงเล็กนอย
หรือรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงไปทำใหใชประโยชนไดจำกัด๑๗ หรือทำใหทดี่ ินไมติดทางสาธารณะ
หรือสภาพทำเล ที่ตั้ง ทัศนะวิสัย หรือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมด๑๘
ี เปนตน
๑.๓ ความเสียหายจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย ซึ่งไดอยูอาศัยหรือประกอบการคาขาย
หรือการงานอันชอบดวยกฎหมายอยูใ นอสังหาริมทรัพยทถ่ี กู เวนคืนนัน้ ไดรบั ความเสียหายอันเนือ่ งมาจาก
การที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพย ใหบุคคลนั้น ๆ มีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายจากการที่
ตองออกจากอสังหาริมทรัพยท่ีถกู เวนคืนดวย๑๙ เชน คาขนยาย คาใชจา ยในการปรับปรุงอาคารสถานที่
แหงใหมเพื่อใหเหมาะสมเพื่อประกอบธุรกิจการคาดังเดิม หรือรายไดประจำจากการประกอบกิจการ
ที่หายไปในระหวางระยะเวลาในการปรับปรุงตกแตงอาคารสถานที่แหงใหม๒๐ เปนตน

๒. การอุทธรณเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและการฟองคดีตอ ศาล
๒.๑ การอุทธรณตอรัฐมนตรี๒๑
ในกรณี ท ผี ่ มู  ีส ิท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ค า ทดแทนผู ใ ดไมพ อใจในราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย
หรือจำนวนเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาทดแทนกำหนด มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูร ักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทจี่ ะเวนคืน หรือรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย๒๒ แลวแตกรณี ภายใน ๖๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงเปน
หนังสือจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ใหมารับเงินคาทดแทนดังกลาว
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง.
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
โดยไมมีความจำเปนตองตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทตี่ องเวนคืนเพื่อเปนการใหอำนาจเจาหนาทีใ่ นการเขาไป
สำรวจทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่อยูภายในเขตที่ดินตามแผนที่แนบทายกอน.
๑๓
๑๔
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การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตอนที่ ๒
วาดวยการกำหนดคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย

๒.๒ การฟองคดีตอศาล๒๓
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนผูใดยังไมพอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณี
ทีร่ ัฐมนตรีไมไดวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับคำอุทธรณ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาลไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแจงคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแตวันทีพ่ นกำหนด
เวลาดังกลาว แลวแตกรณี
ทั้งนี้ ในกรณีรัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยใหชำระเงินคาทดแทนเพิ่มขึ้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
คาทดแทนไดรับดอกเบีย้ อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน
ในจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับตั้งแตวันที่ตองมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนนั้น

๓. กรณีบุคคลที่ไมถูกเวนคืนแตไดรับความเสียหายเนื่องจากการเวนคืน

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ไมไดกำหนดใหมีการจาย
คาทดแทนใหกบั บุคคลที่ไมถกู เวนคืนอสังหาริมทรัพยไว ซึ่งหากพิเคราะหจากแนวทางการพิจารณาคดี
ของศาลเกี่ยวกับการกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลทีไ่ มไดถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพยแลวพบวา ศาลจะพิจารณาโดยนำหลักการของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ และมาตรา ๑๓๗๗ มาปรับใชกับขอเท็จจริงวาการกระทำ
ของรัฐนัน้ เขาขายเปนการกระทำละเมิดหรือไม หรือบุคคลที่ไมไดถูกเวนคืนนั้นไดรับความเสียหาย
หรือเดือดรอนเกินกวาปกติท่ีควรไดรบั หรือไม ซึ่งหากไดขอ เท็จจริงไมตรงกับหลักเกณฑตามบทบัญญัติ
ดังกลาวแลว ผูฟอ งคดีกจ็ ะไมไดรบั คาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายนั้น เชน แนวโครงเหล็กที่จำเลย
(กรุงเทพมหานคร) สรางบนทางเทาเปนรั้วปดกั้นชองทางบางตอนเพื่อมิใหคนขามถนนในเขตแนวนั้น
และใหใชสะพานลอยขามแทน เปนการทำเพื่อสาธารณประโยชนและไดสรางบนทางสาธารณะ
นอกจากจะไมผิดกฎหมายแลวยังเปนการปองกันมิใหโจทกกระทำความผิดกฎหมายโดยขับขี่รถยนต
บนทางเทาอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๗) และแม
แนวโครงเหล็กจะปดกั้นทางเขาตึกแถวของโจทก ทำใหโจทกขาดความสะดวกสบายไปบางเนื่องจาก
ไมสามารถเก็บรถยนตหนาตึกแถวของตนไดนั้น แตตึกแถวของโจทกก็มีลักษณะเปนอาคารพาณิชย
ซึ่งโดยสภาพไมเหมาะแกการเก็บรถยนต โจทกจึงตองยอมรับเอาดังเชนบุคคลทีอ่ ยูร วมกันในสังคม
๒๓

๑๕๐

p145-151.indd 150

พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๖.
จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๔

9/21/2011 9:37:17 AM

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal ref lection

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและความเจริญของทองถิ่น การกระทำของจำเลยจึงไมเปนการละเมิด
สิทธิโจทก และไมใชกรณีทีโ่ จทกไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินกวาทีค่ วรคิดหรือคาดหมายได
วาเปนไปตามปกติและเหตุอันควร๒๔ เปนตน

บทสงทาย

จากแนวคำวินจิ ฉัยของศาลไมวาจะเปนศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดเกีย่ วกับเรือ่ ง
การกำหนดคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยพบวา ศาลจะใชดุลพินิจในการพิจารณาเพื่อใหได
คาทดแทนที่เปนธรรมแกผูถูกเวนคืนและสังคม โดยใชแนวทางตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกอบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยศาล
จะใหความสำคัญกับราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน และสภาพ
และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยทถี่ ูกเวนคืน วาอสังหาริมทรัพยทีถ่ ูกเวนคืนกับอสังหาริมทรัพยทนี่ ำมา
เปรียบเทียบมีสภาพและที่ต้งั เหมือนหรือคลายกันหรือไม ซึ่งหากเหมือนหรือคลายกันศาลก็อาจกำหนด
คาทดแทนใหเทาหรือใกลเคียงกับราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพยทีน่ ำมาเปรียบเทียบดังกลาว แตหาก
แตกตางกันมากศาลอาจพิจารณากำหนดคาทดแทนใหโดยเปรียบเทียบสภาพความเจริญหรือศักยภาพ
การใชประโยชนอสังหาริมทรัพย โดยอาจพิจารณาลดหรือเพิ่มเปนราคาคาทดแทนโดยใชราคาซื้อขาย
ที่ปรากฏนั้นเปนฐานในการพิจารณา สวนราคาประเมินทุนทรัพย จะถูกนำมาใชประกอบการพิจารณา
กำหนดเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยทถี่ กู เวนคืนในกรณีทไี่ มสามารถหาพยานหลักฐานเกีย่ วกับราคา
ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดไดเทานั้น นอกจากนี้ ในกรณีท่ผี มู สี ทิ ธิไดรบั คาทดแทนสามารถพิสจู น
ถึงความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการที่อสังหาริมทรัพยถูกเวนคืนได ก็จะไดรับคาทดแทน
เพือ่ ความเสียหายนัน้ ดวย ดังนั้น การใชสทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลซึง่ เปนการตรวจสอบดุลพินจิ ของฝายบริหาร
เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถกู เวนคืน จึงเปนชองทางในการเรียกคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย
ไดดีที่สุดในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ผูม สี ทิ ธิไดรับคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยซึ่งมีความประสงค
จะฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกรองคาทดแทนที่เปนธรรมตามกฎหมาย จะตองอุทธรณเงินคาทดแทนตอ
รัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดดวย มิฉะนั้นแลวอาจจะไมมีสทิ ธิฟอ งคดีตอ ศาลเพื่อใหมกี าร
กำหนดเงินคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหใหมได๒๕
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คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๐/๒๕๓๘.
คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๐/๒๕๕๑, ที่ ๕๘๖/๒๕๕๒.
ก.ย. - ต.ค. ๕๔
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