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ความผิดตอพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ความผิดตอประมวลกฎหมายที่ดิน
ทําใหเสียทรัพย
โจทกฟองและแกไขฟองวา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลากลางวัน จําเลยดัดแปลง

ตอเติมอาคาร ขนาดกวาง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ๑ หลัง จากอาคารหลังเดิมซึ่งตั้งอยูบริเวณหมูที่
๒ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชายหาดสาธารณะชายทะเล โดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น รวมระยะเวลาที่ฝาฝนจนถึงวันฟอง ๑,๔๗๕ วัน ตอมาวันที่

-๒๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลากลางวันและกลางคืนตอเนื่องกันตลอดมาจนถึงวันฟอง จําเลยซึ่งมิไดมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินและมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ เขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ บริเวณ
ขางเคียงและบริเวณที่ตั้งอาคารที่จําเลยดัดแปลงตอเติมเปนความผิดดังกลาว ตั้งอยูบริเวณหมูที่ ๒ ตําบล
ปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนชายหาดสาธารณะชายทะเล อันเปนที่ดิน
ของรั ฐ ที่ เป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ ป ระชาชนใช ร ว มกั น เพื่ อ ใช เป น ที่ ส าธารณประโยชน ให
ประชาชนพักผอนหยอนใจ อยูในครอบครองดูแลของสํานักงานเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ ขนาดกวาง
๓ เมตร ยาว ๓๐.๖๐ เมตร คิดเปนพื้นที่ ๙๑.๘๐ ตารางเมตร ๑ แปลง และขนาด ๑๑ เมตร ยาว ๓๙
เมตร คิดเปนพื้นที่ ๔๒๙ ตารางเมตร ๑ แปลง รวมพื้นที่ที่เขาไปยึดถือครอบครอง ๕๒๐.๘๐ ตารางเมตร
และทํ า ให เ สี ย หาย ทํ า ลาย ทํ า ให เ สื่ อ มค า หรื อ ทํ า ให ไ ร ป ระโยชน ซึ่ ง ที่ ดิ น บริ เ วณ ชายหาด
สาธารณประโยชน โดยครอบครองพื้นที่ดังกลาวไว ทําใหประชาชนและบุคคลทั่วไปไมสามารถเขาไปใช
ประโยชนในที่ดินของรัฐบริเวณดังกลาวได โดยจําเลยไมมีสิทธิครอบครอง ไมไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ และไมไดรับการยกเวนตามกฎหมาย เหตุเกิดที่ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขอใหลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๘, ๙, ๒๑,
๖๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙, ๑๐๘ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑,

-๓๓๖๐ ใหจําเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เขาไปยึดถือครอบครอง ปรับจําเลยรายวันรวม ๑,๔๗๕ วัน
และปรับรายวันอีกตลอดเวลาที่ยังฝาฝนจนกวาจําเลยจะรื้อถอนอาคาร
จําเลยใหการปฏิเสธ
ทางพิจารณาโจทกนําสืบวา เมื่อป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๓ จําเลยเชาที่ดิน ๒ แปลง บริเวณหมูที่
๒ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เกิดเหตุ จากสุขาภิบาลปากน้ําปราณ
ประมาณป ๒๕๔๓ จําเลยกอสรางโรงผาหมึกในที่ดินแปลงที่อยูติดกับองคการสะพานปลา ลักษณะเปนเพิง
หมาแหงน มุงดวยสังกะสี โดยไมไดรับอนุญาต ตอมามีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ปลัดเทศบาลประสานไปยังผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธเกี่ยวกับการเชาที่ดินชายทะเลไดความวา
ที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเปนที่สาธารณประโยชน เทศบาลตําบลปากน้ําปราณไมมีอํานาจใหประชาชนเชา จึง
แจงผูเชาวาจะไมตอสัญญาเชา แตจะเรียกเก็บคารักษาความสะอาดของบานเมืองแทนคาเชา ในป ๒๕๕๒
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณออกเทศบัญญัติการเก็บคาตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๙ จากผูประกอบการบริเวณที่ดินชายทะเล มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกอนจัดเก็บคาตอบแทน
ดังกลาว และถายรูปบริเวณที่เกิดเหตุไว จากการลงพื้นที่สํารวจไดความวาจําเลยไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ ๒
แปลง แปลงหนึ่งเปนโรงผาหมึก ยังมีลักษณะเปนเพิงหมาแหงน มุงดวยสังกะสีเชนเดิม สวนอีกแปลงหนึ่ง

-๔เปนราวตากหมึก พื้นโลงเปนแนวยาวจรดทะเล เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นายชางโยธาชํานาญงานของ
เทศบาลออกตรวจพื้นที่ พบวามีการตอเติมหลังคาโรงตากหมึกของจําเลยเปนหลังคาจั่ว สวนแปลงที่เปนราว
ตากหมึกมีการเทพื้นคอนกรีตและตั้งเสาพิงราวหมึก โดยมิไดรับอนุญาต จึงแจงใหปลัดเทศบาลทราบ ตอมา
เทศบาลตําบลปากน้ําปราณไดรับแจงวาการจัดเก็บคาตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๙ ไมสามารถทําได จึงแจงใหผูประกอบการ รวมทั้งจําเลยทราบเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ วาจะ
ยกเลิกการจัดเก็บคาตอบแทนดังกลาว แลวเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและคาธรรมเนียมขยะมูลฝอยแทน
ตอมามีหนังสือจากกองพันทหารราบที่ ๒ ศูนยการทหารราบมาถึงนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําปราณวา มีผู
บุกรุกพื้นที่สาธารณะชายทะเล ขอใหรวมตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบการบุกรุกที่สาธารณะ จึงมีการ
ประชุมแจงใหผูประกอบการรวมทั้งจําเลยรื้อถอนอาคารภายใน ๑ เดือน แตผูประกอบการยังรับขอเสนอ
ไมได วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ มีการประชุมอีกครั้งเพื่อแจงใหจําเลยและผูประกอบการอื่นรื้อถอนอาคาร
และยายออกภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีการลงพื้นที่ชี้แจงในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ แต
ผูประกอบการไดรองเรียนตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวาราชการจังหวัดจึงนัดประชุมชี้แจง
ผูประกอบการในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยใหขยายเวลารื้อถอนออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตอมาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายอําเภอปราณบุรีเรียกประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาด พรอม

-๕เจาหนาที่ทหาร โดยใหคณะกรรมการลงพื้นที่ชี้แจงกับผูประกอบการในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให
ขยายเวลารื้อถอนออกไปจนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ แตจําเลยมิไดรื้อถอนและยายออกตามกําหนด
รองนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําปราณจึงแจงความดําเนินคดีกับจําเลย ชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจง
ขอกลาวหาแกจําเลยวา เขาไปยึดถือครอบครองที่ดินและกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทําใหเสียหาย
ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐโดยไมไดรับอนุญาต กอสรางดัดแปลงอาคารโดย
ไมไดรับอนุญาต และทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อ
สาธารณประโยชน จําเลยใหการปฏิเสธ
จําเลยนําสืบวา มารดาจําเลยเชาที่ดินที่เกิดเหตุจากสุขาภิบาลปากน้ําปราณทําเปนที่ตาก
หมึกและโรงผาหมึก มารดาจําเลยกอสรางโรงผาหมึกประมาณป ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๑๕ ซึ่งกอนหนานั้นมารดา
จําเลยเขาไปตากหมึกอยูกอนแลว เดิมกอสรางเปนหลังคามุงจาก เปลี่ยนมาเปนหลังคาสังกะสีชวงป ๒๕๒๕
ถึง ๒๕๒๖ ตอมาในป ๒๕๔๐ จําเลยทําสัญญาเชาที่ดินบริเวณดังกลาวแทนมารดา จากนั้นไดเปลี่ยนหลังคา
โรงผาหมึกบางสวนเปนหลังคากระเบื้องโดยเปลี่ยนเฉพาะชวงกลางหลังคาเทานั้น ดานหนาและดานหลังยัง
เปนหลังคาสังกะสีเชนเดิม ระหวางที่เชาที่ดินจากเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ จําเลยเสียคาธรรมเนียมการ

-๖รักษาความสะอาด ตอมาเปลี่ยนเปนการจัดเก็บคาตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ และคา
ภาษีโรงเรือนตามลําดับ จนกระทั่งป ๒๕๕๘ เทศบาลยกเลิกการจัดเก็บคาตอบแทน
พิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว ขอเท็จจริงเบื้องตนรับฟงไดวา จําเลยทํา
สัญญาเชาที่ดิน ๒ แปลง บริเวณหมูที่ ๒ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เกิด
เหตุ ตั้งแตป ๒๕๔๐ เดิมเชาจากสุขาภิบาลปากน้ําปราณ ตอมาสุขาภิบาลเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล มีการ
เรียกเก็บคารักษาความสะอาดของบ านเมืองแทนคาเชา ต อมาเปลี่ยนเป นการจัดเก็ บค าตอบแทนตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ แตถูกยกเลิกในเวลาตอมา แลวเปลี่ยนเปนการเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินแทน คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา จําเลยกระทําความผิดตามฟองหรือไม สําหรับความผิด
ฐานดัดแปลงตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาต โจทกมีนายสาโรช นายชางโยธาชํานาญงาน และนางลักขณา
หัวหนาฝายพัฒนารายไดของเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เปนพยานเบิกความทํานองเดียวกันวา ในป ๒๕๕๒
เทศบาลออกเทศบั ญ ญั ติ การเก็ บค าตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ จาก
ผูประกอบการบริเวณที่ดินชายทะเล พยานทั้งสองจึงลงพื้นที่ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เพื่อตรวจสอบ
รังวัดพื้นที่กอนจัดเก็บคาตอบแทนดังกลาว มีการถายรูปที่ดินที่จําเลยถือครองไว จากการสํารวจพบวา
จําเลยไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ ๒ แปลง แปลงหนึ่งเปนโรงผาหมึก ลักษณะเปนเพิงหมาแหงน หลังคามุง

-๗สังกะสีตามภาพถายที่ถายสําเนาเอกสารหมาย จ.๕๓ ภาพลาง และ จ.๕๔ ภาพบน สวนอีกแปลงหนึ่งเปนที่
ตากหมึก ลักษณะเปนพื้นโลงยาวจากถนนจนจรดชายทะเล ตอมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ นายสาโรชออก
ตรวจพื้นที่พบวาจําเลยดัดแปลงหลังคาโรงผาหมึกเปนหลังคาจั่วตามภาพถายที่ถายสําเนาเอกสารหมาย
จ.๑๓ จ.๕๔ ภาพลาง และ จ.๕๖ โดยมิไดรับอนุญาต เห็นวา เมื่อนําภาพถายโรงผาหมึกของจําเลยที่ถาย
สําเนาเอกสารหมาย จ.๕๓ ภาพลาง และ จ.๕๔ ภาพบน ซึ่งพยานโจทกอางวาถายไวตั้งแตป ๒๕๕๒ มาเทียบ
กั บ ภาพถ ายที่ ถ ายสํ าเนาเอกสารหมาย จ.๑๓ จ.๕๔ ภาพล าง และ จ.๕๖ ซึ่ งเป น ภาพถ ายป จจุ บั น
โครงหลั งคามี ลั กษณะเปลี่ ยนไปอย างชั ดเจน จากเดิ มที่ เป นหลั งคามุ งด วยสั งกะสี ทรงเพิ งหมาแหงน
เปลี่ยนเปนหลังคาทรงจั่ว บงชี้วาจําเลยดัดแปลงอาคารจริง สวนจะดัดแปลงเมื่อใดนั้น แมโจทกจะไมมี
ภาพถายที่ถาย ณ วันที่พบการกระทําความผิดมาแสดง แตพยานโจทกปากนายสาโรชเบิกความยืนยันวา
ออกตรวจพื้นที่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และพบการดัดแปลงหลังคาในวันดังกลาว จึงแจงใหปลัดเทศบาล
ทราบ โดยมีนายธงชัย ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ เบิกความสนับสนุนวา ทราบจากนายสาโรชวาจําเลย
ดัดแปลงอาคารโรงผาหมึก ซึ่งพยานโจทกทุกปากเปนเจาพนักงานของรัฐ ไมเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจําเลย
มากอน ที่ผานมาแมทางเทศบาลตําบลปากน้ําปราณจะไมตอสัญญาเชาใหแกจําเลยและผูประกอบการอื่น
นับแตป ๒๕๔๔ แตยังอะลุมอลวยใหถือครองทําประโยชนในที่ดินบริเวณดังกลาวอันเปนที่สาธารณะมาโดย

-๘ตลอด หากไมมีการรองเรียนใหเจาหนาที่ทหารตรวจสอบในป ๒๕๕๗ ก็คงไมมีการดําเนินคดีกับจําเลยเปน
คดีนี้ เชื่อวาพยานโจทกปฏิบัติราชการไปตามหนาที่ ไมมีขอระแวงวาจะเปนการกลั่นแกลงปรักปรําจําเลย
ใหตองไดรับโทษโดยไมเปนความจริง เชื่อวาพยานโจทกดังกลาวเบิกความไปตามความเปนจริง คําเบิก
ความของพยานโจทกจึงมีน้ําหนักใหรับฟง สวนที่จําเลยนําสืบตอสูวา จําเลยเปลี่ยนหลังคาโรงผาหมึกจาก
สังกะสีเปนกระเบื้องประมาณป ๒๕๔๓ เปลี่ยนเฉพาะชวงกลางหลังคาเทานั้น ดานหนาและดานหลังยังเปน
หลังคาสังกะสีเชนเดิม ภาพถายที่ถายสําเนาตามเอกสารหมาย จ.๕๔ ภาพบนและภาพลางเปนภาพที่ถายคน
ละมุมกัน เห็นวา ขอกลาวอางของจําเลยขัดกับภาพถายที่ปรากฏ แมตามภาพถายที่ถายสําเนาเอกสารหมาย
จ.๕๔ ภาพบนและภาพลางจะถายจากคนละจุด โดยภาพลางถายจากอีกฝงถนน แตก็เห็นไดชัดเจนวาตาม
ภาพบนที่นายสาโรช พยานโจทกอางวาถายในป ๒๕๕๒ นั้น เปนการถายในแนวตรง มิไดถายชอนจากลาง
ขึ้นบนเพื่อหลบมุมมิใหเห็นจั่วหลังคา ซึ่งตามภาพบนจะเห็นวาหลังคาโรงผาหมึกจะเรียบ แตภาพลางกลับ
ปรากฏจั่วหลังคาอยางชัดเจน นอกจากนี้ จําเลยและนายอเนก พยานจําเลยยังเบิกความตอบโจทกถามคาน
รับวา ในป ๒๕๕๒ นางลักขณาและฝายนายชางออกสํารวจพื้นที่ แจงวาจะเขามาถายรูปประกอบการจัดเก็บ
คาตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ เจือสมกับทางนําสืบของโจทก ยิ่งทําใหคํา
เบิกความพยานโจทกมีน้ําหนักมั่นคง สวนที่จําเลยอางวาพนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาแกจําเลยเฉพาะ

-๙ฐานกอสรางอาคารและบุกรุกที่สาธารณะ มิไดแจงขอหาดัดแปลงอาคาร จําเลยไมทราบวามีการตกเติมคําวา
“ดัดแปลง” ลงในบันทึกคําใหการของผูตองหาและบันทึกการรับมอบตัวและแจงขอกลาวหาเอกสารหมาย
จ.๖๐ และ จ.๖๑ เมื่อใด ขอนี้พันตํารวจโทอภิธาน พนักงานสอบสวนเบิกความตอบทนายจําเลยถามคานรับ
วาพยานตกเติมขอความดังกลาวจริง แตยืนยันวาไดแจงขอหาใหจําเลยทราบแลว ทั้งยังตอบโจทกถามติงวา
เหตุ ท่ี มี การตกเติ มเพราะตามแบบพิ มพ มี เพี ยงคํ าว าก อสร าง แต นางอรวิ น รองนายกเทศมนตรี ตํ าบล
ปากน้ําปราณแจงความดําเนินคดีกับจําเลยในความผิดฐานกอสราง ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต
พยานจึงตกเติมถอยคําและแจงขอกลาวหาตามที่นางอรวินแจงความรองทุกข จําเลยใหการปฏิเสธโดยมิได
ทักทวง เมื่อพิจารณาบันทึกคําใหการเอกสารหมาย จ.๕๘ ปรากฏวานางอรวินแจงความในขอหาดัดแปลง
อาคารดวยจริง ซึ่งตามปกติการสอบสวนเริ่มตนจากที่มีบุคคลมารองทุกขหรือกลาวโทษใหดําเนินคดีแก
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เบื้องตนพนักงานสอบสวนก็ยอมที่จะแจงขอกลาวหาและสอบสวนในความผิดฐานนั้น
เชื่ อ ว า พนั ก งานสอบสวนได แ จ งข อ หาแก จํ าเลยและสอบสวนในความผิ ด ฐานดั ด แปลงอาคารแล ว
การสอบสวนจึงชอบดวยกฎหมาย ทางนําสืบของจําเลยไมมีน้ําหนักเพียงพอที่จะรับฟงหักลางพยานหลักฐาน
ของโจทกได ขอเท็จจริงฟงไดวา จําเลยกระทําความผิดฐานดัดแปลงตอเติมอาคารตามฟองจริง สําหรับ
ความผิดฐานเขาไปยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐ และทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไร

- ๑๐ ประโยชนซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน นายธงชัย และนางลักขณา เบิกความทํานองเดียวกัน
ว า จํ าเลยสร างโรงผ าหมึ ก และราวตากหมึ ก บริ เวณชายหาดสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชซึ่ งเป น ที่
สาธารณประโยชนใหประชาชนใชรวมกัน ตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและภาพถายทางอากาศที่
ถายสําเนาเอกสารหมาย จ.๙ ถึง จ.๑๒ เดิมจําเลยเชาพื้นที่ดังกลาวจากสุขาภิบาลปากน้ําปราณ สัญญาเชา
แบบปตอป หลังจากสุขาภิบาลเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาล มีการตรวจสอบการใหเชาที่ดินชายทะเลไดความ
วาที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเปนที่สาธารณประโยชน เทศบาลจึงไมตอสัญญาเชา แตเรียกเก็บคารักษาความ
สะอาดของบานเมืองแทน ในป ๒๕๕๒ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณออกเทศบัญญัติใหจัดเก็บคาตอบแทน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ แตภายหลังไดรับแจงวาการจัดเก็บคาตอบแทนดังกลาว
ไมสามารถทําได จึงยกเลิกการจัดเก็บคาตอบแทน แลวเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและคาธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยแทน ต อมามี ประชาชนรองเรียนวามี ผู บุ กรุกชายหาดสาธารณะ จึ งมี การประชุมหลายครั้งแจงให
ผูประกอบการรวมทั้งจําเลยรื้อถอนอาคาร รวมถึงลงพื้นที่ชี้แจง และทายที่สุดไดขยายเวลารื้อถอนออกไป
จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ แตจําเลยมิไดรื้อถอนและยายออกตามกําหนด เห็นวา ขอเท็จจริงตามที่
พยานโจทกเบิกความมานั้น สอดรับกับทางนําสืบของจําเลย ฟงไดวาจําเลยเขาไปยึดถือครอบครองพื้นที่ ๒
แปลง ซึ่งเปนที่สาธารณประโยชนตามฟองจริง แตจําเลยอางวา นางแกว มารดาจําเลยเปนผูสรางโรงผาหมึก

- ๑๑ และที่ตากหมึกตั้งแตป ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๑๕ กอนหนานั้นประมาณ ๑ ถึง ๒ ป มารดาจําเลยเขาไปตากหมึกใน
พื้นที่ดังกลาวอยูกอนแลว โดยนายอเนก อดีตกํานันและรองนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําปราณเบิกความ
สนับสนุนวา พยานเห็นโรงผาหมึกของจําเลย ตั้งแตป ๒๕๑๓ ขณะนั้นยังเปนของมารดาจําเลย อยางไรก็
ตาม ขอกลาวอางดังกลาวขัดกับคําใหการชั้นสอบสวนของจําเลยที่ใหการวา มารดาจําเลยปลูกสรางอาคาร
เพื่อทําปลาหมึกประมาณ ๓๗ ถึง ๓๘ ปที่ผานมา หรือก็คือชวงป ๒๕๒๐ ถึง ๒๕๒๑ เทานั้น ซึ่งคําใหการ
ดังกลาวเจือสมกับที่นายธงชัยเบิกความตอบทนายจําเลยถามคานวามารดาจําเลยนาจะเริ่มประกอบการตาก
หมึกในป ๒๕๒๑ ยิ่งไปกวานั้น เมื่อพิเคราะหสําเนาหนังสือเรื่องที่ ดินใหเชาชายทะเล ฉบับลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๔๓ เอกสารหมาย จ.๒๔ ไดความตามเอกสารวา เดิมชาวบานที่มีอาชีพทําหมึกมักจะนําหมึกสด
มาตากแหงโดยตั้งแผงตากหมึกบริเวณทางเดิน บนถนน ตรอก ซอยตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดทําให
เกะกะและกีดขวางทางสัญจร คณะกรรมการสุขาภิบาลปากน้ําปราณจึงประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๑
และมีมติใหเชาที่ชายทะเลเพื่อตากหมึก เชื่อวา กอนป ๒๕๒๑ ชาวบานตางนําแผงตากหมึกมาตั้งโดยไมมี
การจัดระเบียบ เปนการใชประโยชนจากพื้นที่รวมกัน มิไดแบงแยกการครอบครองพื้นที่ออกเปนสัดสวน
ดังเชนปจจุบัน เชื่อวามารดาจําเลยเริ่มเขาไปยึดถือครอบครองพื้นที่ดังกลาวหลังจากสุขาภิบาลปากน้ํา
ปราณอนุมัติใหเชาที่ชายทะเล มิไดยึดถือครอบครองกอนวันที่ 4 มีนาคม 2515 ซึ่งเปนวันที่ประกาศของ

- ๑๒ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพั นธ 2515 ใชบังคับดังที่จําเลยนําสืบอันจะสงผลให พนักงาน
เจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่ตองแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ คณะกรรมการกํ าหนดเสี ยก อน ถาผู ฝ าฝ นเพิ กเฉยหรือไม ปฏิ บั ติ ให ถู กต องตามระเบี ยบ ให พนั กงาน
เจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งเปนหนังสือของพนักงานเจาหนาที่จึงจะดําเนินการตามขั้นตอนคดีอาญาเพื่อ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ได ประกอบกับจําเลยเพิ่งยกขอเท็จจริงดังกลาวขึ้นกลาวอาง
ในชั้นพิจารณาหลังจากมีเวลาคิดหาขอแกตัวเพื่อใหตนพนผิด จึงไมมีน้ําหนักใหรับฟง พยานหลักฐานที่
จําเลยนําสืบมาจึงไมมีน้ําหนักหักลางพยานหลักฐานโจทก เมื่อขอเท็จจริงไดความวาจําเลยเขาไปยึดถือ
ครอบครองพื้นที่ ๒ แปลง ซึ่งเปนที่สาธารณประโยชน ทําใหประชาชนไมอาจเขาไปใชประโยชนในบริเวณ
ดังกลาว อันเปนการฝาฝนประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา 9 ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2515 เปนตน
ไปแลว การกระทําของจําเลยเปนความผิดทันทีโดยพนักงานเจาหนาที่ไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ทั้งสิ้น
พยานหลักฐานโจทกมีน้ําหนักมั่นคงรับฟงไดโดยปราศจากขอสงสัยวา จําเลยกระทําความผิดฐานเขาไปยึดถือ
ครอบครองที่ดินของรัฐ และทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไว
เพื่อสาธารณประโยชน การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดตามฟอง

- ๑๓ พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, 65
วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา 9
(1), 108 ทวิ วรรคสอง การกระทําของจําเลยเปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหลงโทษทุกกรรมเปนกระทง
ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ ฐานดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต จําคุก ๑ เดือน
และปรับอีกวันละ ๓๐๐ บาท นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 จนถึงวันฟอง (ฟองวันที่ 16 มีนาคม 2559)
เปนเวลา 1,๔๗๕ วัน เปนเงิน ๔๔๒,๕๐๐ บาท ฐานบุกรุกเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐและฐานทําให
เสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งทรัพยที่ใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน เปนกรรม
เดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งเปนบทที่มี
โทษหนั กที่ สุ ดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จํ าคุ ก ๑ ป รวมจํ าคุ ก ๑ ป ๑ เดื อน และปรั บ
๔๔๒,๕๐๐ บาท และใหปรับฐานดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตอีกวันละ ๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟอง
เปนตนไปจนกวาจําเลยจะรื้อถอนอาคาร ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙,
๓๐ โดยใหกักขังแทนคาปรับไดเกินกวา ๑ ปแตไมเกิน ๒ ป ใหจําเลยและบริวารออกไปจากที่ดินที่เขาไป
ยึดถือครอบครอง./

- ๑๔ นางสาวชยาภา ชมชัยยา
นายมานะ ไชยันโต

