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เชาทรัพย ที่ดิน ขับไล
คดีทั้งสองสํานวนนี้ศาลสั่งรวมการพิจารณา โดยใหเรียกโจทกในสํานวนหลังวา

ผูคัดคาน และใหเรียกจําเลยในสํานวนหลังวาผูรอง

ผูรองยื่นคํารองขอและแกไขคํารองขอในสํานวนแรกวา ผูรองครอบครองและทํา
ประโยชนดวยการเลี้ยงหอยแครงในที่ดินบางสวนของผูคัดคานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๙๔๘ ตําบล
บางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๕๑ ไร ๔๓ ตารางวา จาก
เนื้อที่ดินทั้งหมด ๑๓๑ ไร ๔ ตารางวา และครอบครองและทําประโยชนดวยการเลี้ยงหอยแครง
เต็ ม เนื้ อ ที่ ดิ น ของผู คั ด ค า นโฉนดเลขที่ ๗๓๒๐๓, ๗๓๒๐๔, ๗๓๒๐๘, ๗๓๒๐๙, ๗๓๒๑๐,
๗๓๒๑๑ และ ๗๓๒๑๒ ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ
รวมเนื้อที่ ๘ ไร ๔ ตารางวา รวมผูรองครอบครองและทําประโยชนในที่ดินของผูคัดคานทั้งสิ้น
๕๙ ไร ๔๗ ตารางวา โดยผูรองยังไดปลูกบานพักอาศัย ขอใชไฟฟา และน้ําประปา และสราง
เขื่ อ นกั น คลื่ น ลมจากอ า วไทยในที่ ดิ น ของผู คั ด ค า นดั ง กล า วด ว ย ผู ร อ งครอบครองและทํ า
ประโยชนในที่ดินของผูคัดคานดังกลาวติดตอกันมาเกิน ๑๐ ป โดยสงบ เปดเผย และดวยเจตนา
เปนเจาของโดยไมมีผูใดโตแยงคัดคาน ผูรองจึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูคัดคานดังกลาวดวยการ
ครอบครองปรปกษ ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูรองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๙๔๘ ตําบลบาง
ปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะสวน ๕๑ ไร ๔๓ ตารางวาและ
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๒๐๓, ๗๓๒๐๔, ๗๓๒๐๘, ๗๓๒๐๙, ๗๓๒๑๐, ๗๓๒๑๑
และ ๗๓๒๑๒ ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ เต็มเนื้อที่ดิน
ทุกแปลง โดยการครอบครองปรปกษ
ผู คั ด ค า นคั ด ค า นในสํ า นวนแรกว า ผู คั ด ค า นเป น นิ ติ บุ ค คลมี วั ต ถุ ป ระสงค
ประกอบการคาธุรกิจที่ดินดวยการจัดแบงที่ดินแปลงใหญออกเปนแปลงเล็กเพื่อขาย ผูคัดคาน

เปนเจาของที่ดินทั้งแปดแปลงตามฟอง ผูคัดคานไดนําที่ดินทั้งแปดแปลงออกใหนายอรรณพ
อยูอาศัยและทํากินในที่ดินดวยการทําบอเลี้ยงกุง ปู และหอยแครงเพื่อดูแลที่ดินใหแกผูคัดคาน
ตอมานายอรรณพแจงวาไมประสงคอยูอาศัยในที่ดินทั้งแปดแปลงของผูคัดคานอีกตอไป แตมี
นายชอนประสงคจะมาทํากินดวยการเลี้ยงกุง ปู และหอยแครงแทนนายอรรณพ นายชอนจึงเขา
มาทํากินในที่ดินแทนนายอรรณพ หลังจากนั้นผูรองไดเขามาทํากินในที่ดินของผูคัดคานทั้งแปด
แปลงตอจากนายชอน โดยผูรองไดขอเชาที่ดินทั้งแปดแปลงจากผูคัดคาน ผูคัดคานอนุญาตใหผู
รองเชาที่ดินของผูคัดคานได ผูรองจึงไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูคัดคานดวยการครอบครอง
ปรปกษ ขอใหยกคํารอง
ผูคัดคานฟองในสํานวนหลังวา ผูคัดคานเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่
๑๔๙๔๘, ๗๓๒๐๓, ๗๓๒๐๔, ๗๓๒๐๘, ๗๓๒๐๙, ๗๓๒๑๐, ๗๓๒๑๑ และ ๗๓๒๑๒ ตําบลบาง
ปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๘ แปลง เมื่อป ๒๕๓๙ ผูร องขอ
เช าที่ ดิน ดังกลาวจากผูคัดคานในอัตราค าเช าป ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผูรองจ ายค าเช าให นาย
พิพัฒน กรรมการผูคัดคานตลอดมา แตตั้งแตป ๒๕๕๒ เปนตนมาผูรองไมไดชําระคาเชาแกผู
คัดคานอีกเลย ทําใหผูคัดคานเสียหาย ผูคัดคานไดบอกเลิกสัญญาเชาแกผูรองแลว ขอใหผูรองขน
ยายทรัพยสินและบริวารออกจากที่ดินของผูคัดคาน แลวสงมอบที่ดินคืนแกผูคัดคานในสภาพ
เรียบรอย กับใหผูคัดคานชําระคาเชาที่คางชําระ ๗๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยผิดนัดอัตรา
รอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ และ

คาเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแตเดือนถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาผูรองจะขน
ยายทรัพยสินและบริวารออกจากที่ดินของผูคัดคาน
ผู ร อ งให ก ารในสํ า นวนหลั ง ว า ผู ร อ งไม ไ ด เ ช า ที่ ดิ น ของผู คั ด ค า น แต ผู ร อ ง
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินของผูคัดคานทั้งแปดแปลงโดยความสงบ เปดเผย และดวย
เจตนาเปนเจาของมาตั้งแตป ๒๕๔๐ จนไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษแลว ขอใหยก
ฟอง
ทางพิจารณาผูรองนําสืบวา เดิมที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงเปนของผูคัดคาน กอน
หนานี้เคยมีนายชอนทํากิจการเลี้ยงกุงในที่ดินพิพาทดังกลาว แตนายชอนไมประสงคจะดําเนิน
กิจการอีกตอไป ผูรองจึงซื้อกิจการจากนายชอนและเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง
ผูรองพยายามสืบหาวาที่ดินพิพาทดังกลาวเปนของผู ใ ด แต ก็ ไ ม มี ใ ครทราบ จนกระทั่ ง มี
นายประดิษฐหรือดม บอกวาทราบวาเจาของที่ดินเปนใครและรับจะพาผูรองไปทําสัญญาเชา
ที่ดินพิพาทกับเจาของที่ดิน ผูรองจึงจัดทําเอกสารเสนอขอเชาที่ดินมอบใหไวแกนายประดิษฐ
แลวนายประดิษฐพาไปพบนายพิพัฒน ซึ่งนายประดิษฐบอกวาเปนเจาของที่ดินพิพาท แตไปพบ
แลวนายพิพัฒนบอกวาเจาของที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน แลว
ผูรองจึงประกาศวาจะครอบครองที่ดินเปนของตนเอง เพราะคิดวาเจาของที่ดินนาจะเปนนายทุน
ชาวไตหวันที่ทิ้งที่ดินพิพาทกลับประเทศไปแลว หลังจากนั้นผูรองก็ครอบครองทําประโยชนใน
ที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงเรื่อยมา ชวงป ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๕ เคยมีคนมาแสดงความเปนเจาของ
ที่ดินพิพาท แตผูรองก็ขับไลไป และยังรื้อถอนปายที่ผูคัดคานเคยนํามาปกแสดงความเปนเจาของ

ในที่ดินพิพาทดวย หลังจากนั้นไมเคยมีใครมาแสดงตนเปนเจาของที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงอีก ผู
รองครอบครองที่ดินพิพาทดังกลาวโดยความสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปนเจาของโดยไมมีผู
โตแยงหรือคัดคานติดตอกันมากวา ๑๘ ป แลว ผูรองจึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดังกลาวโดย
การครอบครองปรปกษ
ผูคัดคานนําสืบวา ผูคัดคานซื้อที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงมาเมื่อป ๒๕๓๑ แลวให
นายประดิษฐ เปนผูดูแล ตอมามีนายอรรณพหรือลุงหนวด เขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทดวย
การเลี้ยงกุง ปู และหอยแครง หลังจากนั้นนายชอน ไมทราบชื่อและนามสกุลมาขอเชาที่ดิน
พิ พ าทเพื่อเลี้ยงกุง ปู และหอยแครง เมื่ อป ๒๕๓๙ นายประดิษ ฐพาผูรองไปพบนายพิ พั ฒ น
กรรมการของผูคัดคานในขณะนั้น เพื่อขอเชาที่ดินพิพาทจากผูคัดคาน โดยบอกวาซื้อกิจการจาก
นายชอนแลว นายพิพัฒนตกลงใหเชาในอัตราคาเชาปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีการทําเอกสารการ
เชากันไว จากนั้นผูคัดคานจายคาเชาแกนายพิพัฒนเรื่อยมา นายพิพัฒนนําคาเชาที่ไดจากผูรอง
ไปจายคาภาษีที่ดินและคาใชจายอื่นๆของผูคัดคาน ตอมาเมื่อป ๒๕๕๒ นายพิพัฒนเสียชีวิต ผู
รองก็ไมเคยชําระคาเชาแกผูคัดคานอีกเลยจนถึงปจจุบัน ผูคัดคานจึงบอกเลิกสัญญาเชาแกผูรอง
และประสงคใหผูรองขนยายทรัพยสินและบริวารออกจากที่ดินของผูคัดคาน กับชําระคาเชาที่
คางชําระและชําระคาเสียหายแกผูคัดคาน
พิ เคราะห พ ยานหลั ก ฐานของผู ร อ งและผู คั ด ค านแล ว ข อ เท็ จ จริ งรั บ ฟ งได ใน
เบื้องตนวา ผูคัดคานเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย ค.๑ ที่ดิน
พิพาทโฉนดเลขที่ ๑๔๙๔๘, ๗๓๒๐๓, ๗๓๒๐๔, ๗๓๒๐๘, ๗๓๒๐๙, ๗๓๒๑๐, ๗๓๒๑๑ และ

๗๓๒๑๒ ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๘ แปลง มี
ชื่อผูคัดคานเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตามสําเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ร.๑๐ ถึง ร.๑๗ ซึ่งตรงกับ
เอกสารหมาย ค.๑๕ ถึง ค.๒๒ ผูรองปลูกบานเลขที่ ๑๐/๒ หมูที่ ๑ ตําบลบางปู อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ลงในที่ดินพิพาท ผูรองขอใชไฟฟา น้ําประปา และขอเลขที่
บานสําหรับบานหลังดังกลาว ตามสําเนารายงานแสดงสถิติการอานน้ํา สําเนารายงานแสดง
คาใชจายในการติดตั้งน้ําประปา สําเนาสมุดคําขอหมายเลขประจําบาน สําเนาแบบขอใชไฟฟา
และสําเนาสัญ ญาซื้อขายไฟฟาเอกสารหมาย ร.๑ ถึง ร.๕ นายพิพัฒ น เปนกรรมการบริษัทผู
คัดคานระหวางวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ปจจุบันมีนายอดินันท
นายอํานวย นายมานิต และนายฐากูร เปนกรรมการบริษัทผูคัดคาน ตามหนังสือรับรองเอกสาร
หมาย ค.๑ คดีมีปญหาตองวินิจฉัยประการแรกวา ผูรองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง
ตามฟองโดยการครอบครองปรปกษหรือไม ผูรองอางตนเองเปนพยานเบิกความไดความโดย
สรุ ป ว า ที่ ดิ น พิ พ าททั้ ง แปดแปลงในคดี นี้ เดิ ม เป น ของผู คั ด ค า น เดิ ม ผู ร อ งรั บ ราชการเป น
ขาราชการกรมชลประทาน ตําแหนงนายชางเครื่องกล ๗ ประจําอยูที่สถานีสูบน้ําคลองดาน
ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ แตเนื่องจากเงินเดือนนอย เมื่อป ๒๕๓๗
จึ งเริ่ ม ทดลองเลี้ ย งหอยแครงในที่ ดิ น อื่ น ต อ มาเมื่ อ ประมาณปลายป ๒๕๓๙ ผู ร อ งเข า ทํ า
ประโยชนในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงโดยการเขาซื้อที่ดินและบอเลี้ยงกุงพรอมอุปกรณและบาน
จากนายชอน ไมทราบชื่อและนามสกุล ซึ่งประกอบอาชีพทําบอกุงในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงมา
กอน ในราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะเขาครอบครองที่ดินพิพาทดังกลาว ผูรองไดสอบถามผูอยู

อาศัยในบริเวณใกลเคียงวาที่ดินพิพาทดังกลาวเปนของผูใด แตไมมีใครทราบ และไมเคยมีใคร
เห็นเจาของที่ดินดังกลาว ตอมานายประดิษฐหรือดม บอกวารูจักเจาของที่ดิน จะติดตอเจาของ
ใหถาประสงคจะเชา ใหผูรองเขียนเอกสารหลักฐานการเชาไว ผูรองจึงเขียนเอกสารเสนอขอเชา
ที่ดินพิพาทพรอมมอบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการใหไวแกนายประดิษฐ แตยังไมไดทําสัญญา
เชากับผูใด ตอมาปลายป ๒๕๔๐ นายประดิษฐพาผูรองไปพบกับนายพิพัฒน ที่เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร นายประดิษฐบอกวานายพิพัฒนเปนเจาของที่ดินพิพาทั้งแปดแปลง แตเมื่อพบ
แลวนายพิพัฒนบอกวาเจาของที่ดินไปสาธารณรัฐประชาชนชนจีนแลว ผูรองจึงประกาศกับนาย
พิพัฒนวาผูรองจะเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง หากใครจะเอาที่คืนใหมาฟองรอง
ดําเนินคดีเอาแลวผูรองเดินทางกลับ ผูรองเชื่อวาเจาของที่แทจริงเปนชาวไตหวันแตขาดทุนจาก
การลงทุนเลี้ยงกุงจึงไมดําเนินกิจการตอ ผูรองจึงตัดสินใจเขาครอบครองที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง
โดยยึดถือที่ดินเปนของตนเอง ผูรองปลูกบานพักอาศัยในที่ดินพาท ขอเลขที่บาน ไฟฟา และ
ประปา ทําเขื่อนกั้นลมทะเล และทําบอเลี้ยงหอยแครงในที่ดินพิพาท นอกจากนี้ผูรองยังลงทุนทํา
รานอาหารชื่อครัวบัวตอง และทํารานรับบริการลางอัดฉีดรถยนตชื่อเจาพระยาคารแคร ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปนฟาใสคารแคร ตั้งอยูในที่ดินราชพัสดุดานหนาที่ดินพิพาท เมื่อป ๒๕๔๓ และป
๒๕๔๕ เคยมีคนมาแสดงตัวเปนเจาของที่ดินทั้งแปดแปลง แตผูรองบอกวาใหไปฟองเอา และ
นายประดิษฐยังเคยนําปายมาติดในบริเวณที่ดินพิพาท ๔ ปาย วาที่ดินพิพาทเปนของบริษัทผู
คัดคาน แตผูรองเห็นวาที่ดินพิพาทเปนของตนเองจึงรื้อถอนปายออกไป หลังจากนั้นไมเคยมีใคร
มาแสดงตนเปนเจาของที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงอีก ผูรองครอบครองที่ดินพิพาทดังกลาวโดย

ความสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปนเจาของโดยไมมีผูโตแยงหรือคั ด ค า นติ ด ต อ กั น มากว า
๑๘ ป แลว ผูรองจึงไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกลาวโดยการครอบครองปรปกษ สวนผูคัดคาน
มีน ายอดินันท และนายฐากูร กรรมการบริษัทผูคัดคาน เปนพยานเบิกความไดความทํานอง
เดียวกันวา ผูคัดคานซื้อที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงเมื่อวันที่

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ แลวนําไป

จดทะเบียนจํานองไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เพื่อนําเงินกูมาปรับปรุงที่ดิน
ตามสําเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ค.๑๕ ถึง ค.๒๒ จากนั้นไดมอบที่ดินใหนายประดิษฐ เปน
ผูดูแลและทํากินในที่ดินตามหนังสือเอกสารหมาย ค.๑๒ ตอมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
ผูคัดคานโดยนายพิพัฒน
กรรมการบริษัทผูคัดคานในขณะนั้นไดใหนายอรรณพ หรือลุงหนวด เชาที่ดินพิพาทเพื่อทําบอ
เลี้ยงกุงเปนเวลา ๑ ป ตามหนังสือเอกสารหมาย ค.๒๓ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา นายอรรณพ
แจ งแก ผู คั ด ค านทราบวา นายชอน ไม ท ราบชื่ อ และนามสกุ ล ได ซื้ อ อุ ป กรณ เลี้ ย งกุ ง ปู และ
หอยแครง ตอจากนายอรรณพเพื่อนายชอนจะไดทํากิจการเลี้ยงกุง ปู และหอยแครงในที่ดิน
พิพาท ในชวงดังกลาวผูคัดคานไดทําการรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงพิพาทบางแปลง พบวาไมมีผูใด
บุ กรุกตามเอกสารเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินเอกสารหมาย ค.๒๔ ถึง ค.๔๙ ตอมาในป
๒๕๔๐ นายประดิษฐไดพาผูรองไปพบนายพิพัฒ นที่ที่ทําการบริษัทผูคัดคาน ซึ่งตั้งอยูที่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอเชาที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง ผูรองอางวาได
จายเงินใหนายชอนผูเชาเดิมไปแลว ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณเลี้ยงกุง ปู และหอยแครง
จากนายชอน

รวมถึงสิทธิในการใชที่ดินพิพาทของผูคัดคานจากนายชอนดวย ผูรองจึงทําสัญญาเชาที่ดินพรอม
ทั้งชําระคาเชาลวงหนาใหแกผูคัดคาน ตามบันทึกการเชาพรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ
ของผูรองเอกสารหมาย ค.๓ ถึง ค.๖ แลวนายพิพัฒนนํารายไดดังกลาวไปชําระคาภาษีที่ดินของ
ที่ดินพิพาท ใชเปนคาใชจายใหกรรมการผูคัดคานเดินทางมาดูแลที่ดิน และเปนคาตรวจสอบ
บัญชีของผูคัดคาน ผูรองจึงไมไดสิทธิในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปกษ เนื่องจากผูรอง
เขาทํากินในที่ดินพิพาทโดยการซื้อสิทธิจากนายชอนและยังทําสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับผูคัดคาน
อีกดวย เห็นวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๓ บัญญัติวา ถาทรัพยสินเปน
อสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียนไวในทะเบียนที่ดิน ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลผูมีชื่อใน
ทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครอง เมื่อที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงตามสําเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย
ร.๑๐ ถึง ร.๑๗ และ ค.๑๕ ถึง ค.๒๒ มีชื่อผูคัดคานเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน ผูคัดคาน
ยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาววาเปนของผูคัดคาน เมื่อผูรองอางวา
ผูรองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปกษ จึงเปนหนาที่ของผูรองที่จะตองนํา
สื บ หั ก ล า งข อ สั น นิ ษ ฐานของกฎหมาย ภาระการพิ สู จ น จึ ง ตกแก ผู ร อ ง แต เมื่ อ พิ จ ารณา
พยานหลักฐานที่ผูรองนําสืบมาแลวนั้น แมขอเท็จจริงรับฟงไดจากทางนําสืบของคูความทั้งสอง
ฝ า ยตรงกั น ว า ผู ร อ งเข า ครอบครองและทํ า ประโยชน ในที่ ดิ น พิ พ าททั้ งแปดแปลงมาตั้ งแต
ประมาณป ๒๕๓๙ โดยการซื้อกิจการและอุปกรณการเลี้ยงกุง ปู และหอยแครง ตอจากนายชอน
ซึ่งทํากินอยูในที่ดินพิพาทอยูกอนหนานั้น แมผูรองจะมีนางวันทนา นางสาวกรกัญญา นางบุญสง
นายสมชาย นายคํารณ และนายพุฒชง พยานบุคคลที่อาศัยอยูและทํากินในที่ดินพิพาทรวมถึง

ที่ดินใกลเคียงเปนพยานยืนยันวา ผูรองครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาททั้งแปดแปลง
มาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน แตพยานบุคคลดังกลาวก็เพียงแตรูเห็นถึงลักษณะการใชประโยชนใน
ที่ดินพิพาทและลักษณะการประกอบสัมมาชีพของผูรองในที่ดินพิพาทวาผูรองแสดงตนวาเปนผู
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดินพิพาทอยางเปดเผย จนพยานบางคนเขาใจวาที่ดินพิพาทเปน
ของผูรองเทานั้น แตพยานเหลานี้หาไดทราบถึงเจตนาของผูรองในการครอบครองที่ดินแปลง
พิ พ าทวาเปนไปโดยมีเจตนาเปนเจาของอัน เปน เงื่อนไขหนึ่งของการครอบครองปรป กษ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือโดยครอบครองแทนผูอื่น เชน ในฐานะผู
เชา หรือผูดูแลที่ดินแทนผูอื่น เปนตน หรือไม สวนนางสาวขนิษฐา เจาหนาที่การประปานคร
หลวง สาขาสุขุมวิท และนายมนู เจาหนาที่การไฟฟานครหลวง เขตสมุทรปราการ ตางก็เบิก
ความวา ผูขอใชไฟฟาและน้ําประปาไมจําตองเปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพียงแตมีชื่อใน
ทะเบียนบานที่ขอใชไฟฟาและน้ําประปาก็ขอใชบริการได ในขณะที่นางสาวพิงพันธุ ผูชวยนาย
ทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลบางปู และนางวันทนา ผูใหญบานหมูที่ ๕ ตําบลคลองดานเบิก
ความเกี่ยวกับการขอเลขที่บานวา การขอเลขที่บานเมื่อป ๒๕๔๕ คอนขางทําไดงายและในป
ดังกลาวนางวันทนาเพียงแตไปตรวจสอบวามีบานปลูกอยูในที่พิพาทจริงก็เตรียมเอกสารใหผูรอง
ไปขอเลขที่บานได ดังนั้น การขอเลขที่บาน ขอใชไฟฟา และขอใชน้ําประปา ของบุคคลใด ๆ จึง
หาเป นเครื่องยืนยันวาบุคคลดังกลาวประสงคจะครอบครองที่ดินที่ขอใชบริการเหลานั้นโดย
เจตนาเป น เจาของไม เพราะในช วงป ๒๕๔๕ นั้ น บุ ค คลใด ๆ ก็ สามารถขอใช บ ริก ารไฟฟ า
น้ําประปาและขอเลขที่บานได หากวามีชื่ออยูในทะเบียนบานและมีบานอยูในที่ดินจริง สําหรับที่

ผูคัดคานตอสูวา ความจริงแลวผูรองเชาที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงจากผูคัดคานนั้น ตัวผูรองเบิก
ความอางวา เดิมผูรองประสงคจะเชาที่ดินพิพาทจากเจาของที่แทจริง ผูรองจึงไดทําหนังสือเสนอ
ขอเชาที่ดินพิพาทจากเจาของที่ดินมอบใหไวแกนายประดิษฐ เพื่อใหนายประดิษฐพาไปทําสัญญา
เชากับเจาของที่ดินที่นายประดิษฐอางวารูจัก ตอมานายประดิษฐพาผูรองไปพบนายพิพั ฒ น
กรรมการผูคัดคานในชวงป ๒๕๓๙ ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตนายพิพัฒ นบอกวา
เจาของที่ดินพิพาทเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว ดังนั้น ผูรองจึงกลาวแกนายพิพัฒน
วาผูรองจะเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทตอจากนายชอน หากใครตองการใหผูรองออกไปจาก
ที่ดินก็ใหไปฟองรองดําเนินคดีเอา เพื่อแสดงใหเห็นวาผูรองไมไดเชาที่ดินจากผูคัดคาน แตผูรอง
ครอบครองที่ดินพิพาทโดยเจตนาเปนเจาของมานับแตนั้น แตผูคัดคานมีบันทึกการเชาเอกสาร
ค.๕ มาแสดง ซึ่งผูรองไมไดนําสืบโตแยงวาผูรองไมไดทําบันทึกดังกลาว และบันทึกดังกลาวไมใช
หนังสือเสนอขอเชาที่ดินพิพาทที่ผูรองจัดทําและมอบใหแกนายประดิษฐไวตามที่ผูรองเบิกความ
ถึง เพี ยงแตเบิ ก ความวา ผูรองทํ าหนั งสื อเสนอขอเช าที่ ดิ น มอบให น ายประดิ ษ ฐไว แล วนาย
ประดิษฐนําไปมอบใหนายพิพัฒน ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดจากทางนําสืบของคูความทั้งสองฝายวา
ผูรองเคยทําบันทึกการเชาเอกสารหมาย ค.๕ ไวจริง บันทึกดังกลาวมีขอความวา “กระผมขอ
จายคาลวงหนาใหเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และคาเชาปละ ๕๐,๐๐๐ บาท และขอใหเจาของ
ที่ดินชวยใหผูอยูเดิมออกไป โดยกระผมจะขอชดเชยใหผูอยูเดิมเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท” และ
ปรากฏขอความตอมาวา “ผูขอเชา นายทินกร” พรอมมีลายมือชื่อลงไว ซึ่งศาลเห็นวาขอความ
ดังกลาวมีความหมายที่ชัดเจนเปนอยางยิ่งวา ผูรองกับผูคัดคานไดตกลงเชาที่ดินพิพาทกันแลว

โดยไดตกลงอัตราคาเชาที่ผูรองจะชําระแกผูคัดคาน และเงื่อนไขการเชาที่ขอใหผูใหเชาปฏิบัติที่
ชัดเจนคือใหผูคัดคานดําเนินการใหผูที่อยูในที่ดินพิพาทในขณะนั้นยายออกไปจากที่ดินเพื่อที่ผู
เชาจะสามารถเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทได หาไดเปนเพียงการเสนอขอเชาที่ดิน
ดังที่ผูรองนําสืบแตอยางใดไม นอกจากนี้ ที่ผูรองนําสืบวา นายพิพัฒนบอกวาเจาของที่ดินพิพาท
เดิน ทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน จนเปนเหตุใหผูรองไมไดทําสัญ ญาเชากับผูใดและคิดวา
เจ า ของที่ ดิ น เป น คนไต ห วั น ที่ ทิ้ ง กิ จ การกลั บ ประเทศไปแล ว จนผู ร อ งกล า วแสดงเจตนา
ครอบครองที่ดินพิพาทอยางเปนเจาของกับนายพิพัฒน ก็ไมสมเหตุสมผลเปนอยางยิ่ง เพราะผู
คัดคานซึ่งเปนนิติบุคคลเปนเจาของที่ดินพิพาททุกแปลงตามกฎหมาย จึงไมมีเหตุผลกลใดเลยที่
นายพิพัฒ นจะตองกลาววา เจาของที่ดินพิพาทเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจาก
นิติบุคคลยอมเดินทางไปตางประเทศดวยตนเองไมไดโดยสภาพเพราะนิติบุคคลมีตัวตนแตเฉพาะ
ตามกฎหมายเทานั้น และแมในขณะนั้นอาจมีกรรมการคนใดคนหนึ่งของผูคัดคานเดินทางไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนจริง แตกรรมการของผูคัดคานโดยสวนตัวหาไดเปนเจาของที่ดินพิพาท
ไม ทั้งตัวนายพิพัฒนเองก็เปนกรรมการผูคัดคานเชนกัน ยอมไมมีเหตุผลที่นายพิพัฒนจะกลาววา
กรรมการคนอื่น ที่เดินทางไปตางประเทศเป น เจาของที่ ดิน พิ พ าท และปฏิ เสธวาตนเองไมใช
เจาของที่ดิน ทําสัญญาเชาใหไมได จนผูรองตองกลาววาไมประสงคจะเชาที่ดินแลว ใหเจาของมา
ฟองรองเอา ขอกลาวอางดังกลาวของผูรองจึงฟงไมขึ้น ยิ่งไปกวานั้น การที่ผูรองอางวา ผูรอง
จัดทําบันทึกการเชาเอกสาร ค.๕ พรอมสําเนาบัตรขาราชการและขอมูลสวนตัวเอกสารหมาย
ค.๔ และ ค.๖ มอบใหไวแกนายประดิษฐเพื่อไวใชขอเสนอเชาที่ดินพิพาทกับเจาของที่ดินเทานั้น

ก็ยิ่งไมมีความจําเปนแตอยางใดเลยที่จะตองทําเชนนั้น เพราะผูรองยังไมเคยพบกับเจาของที่ดิน
พิพาทเลย ไมทราบแมแตวาเปนใคร เจาของที่ดินจะใหเชาหรือไม คิดคาเชาเทาใด ก็ไมเคยพูดจา
กัน แตผูรองกลับทําหนังสือเสนอขอเชาระบุราคาคาเชาชัดเจนพรอมขอใหเจาของที่ดินพิพาท
ดําเนินการไลใหผูที่อยูในที่ดินออกไป พฤติการณการจัดทําบันทึกการเชาเอกสารหมาย ค.๕ ของ
ผู รอ งดั งกล า วกลั บ ยิ่ งสอดคล อ งกั บ ที่ น ายฐากู ร พยานผู คั ด ค า นเบิ ก ความถึ งเหตุ ก ารณ ในวั น
เดียวกันนี้ไววา พยานอยูดวยในวันที่ผูรองกับนายประดิษฐเดินทางมาพบนายพิพัฒนซึ่งเปนบิดา
ของพยาน พยานเห็นผูรองกับนายประดิษฐเดินเขาไปในสํานักงานของผูคัดคาน นายประดิษฐ
ทักทายกับนายพิพัฒน แลวนายประดิษฐก็เดินออกจากสํานักงานไป แตพยานไมไดฟงวาผูรองกับ
นายพิพัฒนคุยอะไรกัน อยางไรก็ดีหลังจากที่ผูรองเดินทางกลับไปแลว นายพิพัฒนเลาใหภรรยา
ฟงวา ผูรองมาขอเชาที่ดินพิพาทซึ่งเปนการดีเพราะจะไดแบงเบาภาระหนี้สินของผูคัดคาน และ
ยังสอดคลองกับที่นายประดิษฐพยานผูคัดคานเบิกความยืนยันวา นายประดิษฐพาผูรองไปพบ
นายพิพัฒนเพื่อติดตอขอเชาที่ดินของผูคัดคานจริง แตนายประดิษฐไมไดอยูรวมในการพูดคุย
เจรจาดวย เหตุการณดังกลาวจึงสอดคลองกับเหตุที่มีการจัดทําบันทึกการเชาเอกสารหมาย ค.๕
โดยการดําเนินการผานนายพิพัฒนซึ่งเปนกรรมการของผูคัดคาน พยานหลักฐานของผูคัดคานจึง
นาเชื่อถือและมีน้ําหนักมากกวาพยานหลักฐานของผูรอง เชื่อวาความจริงแลว ผูรองไดพูดคุยทํา
ความตกลงกั บ นายพิ พั ฒ น แ ล ว เรื่ อ งการขอเช า ที่ ดิ น พิ พ าททั้ ง แปดแปลงจนได ข อ สรุ ป ใน
รายละเอียด แลวจึงมีการจัดทําบันทึกการเชาเอกสารหมาย ค.๕ ขึ้นมาไวเปนหลักฐาน แมการ
เชาดังกลาวจะมีนายพิพัฒนกรรมการเพียงคนเดียวของผูคัดคานเปนผูดําเนินการ ไมถูกตองตาม

ขอบังคับบริษัทที่ตองใหกรรมการสองคนลงชื่อและประทับตราสําคัญ ของบริษัทตามหนังสือ
รับรองเอกสารหมาย ค.๑ และไมปรากฏในงบดุลทางการเงินของผูคัดคานถึงรายไดจากคาเชาใน
สวนนี้ตามสําเนาบัญชีงบดุลและสําเนาแบบนําสงงบการเงินเอกสารหมาย ร.๒๗ ถึง ร.๓๖ ก็ไม
เปนสาระสําคัญ ที่จะถึงกับทําใหไมสามารถรับฟงไดวาไมมีการเชาที่ดินกันระหวางผูรองกับผู
คัดคาน เพราะขอเท็จจริงรับฟงไดอยางแจงชัดวา ที่ดินพิพาทเปนของผูคัดคานในขณะนั้น และ
นายพิพัฒนก็เปนกรรมการของผูคัดคาน เมื่อนายพิพัฒนทําความตกลงกับผูรองที่มาขอเชาที่ดิน
และไมเคยปรากฏขอเท็จจริงวาผูคัดคานคัดคานหรือปฏิเสธไมยอมรับการทําสัญญาเชากับผูรอง
ของนายพิพัฒ นเลยตั้งแตป ๒๕๓๙ จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒๐ ป แลว จึงฟ งไดวา นาย
พิพัฒนกระทําการไปแทนผูคัดคานในลักษณะของตัวแทนเชิดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๘๒๑ สวนนายพิพัฒนจะนําเงินคาเชาที่ดินไปใชจายอยางไร เหตุใดจึงไมนําคา
เชาเขาเปนรายไดของผูคัดคาน ก็เปนเรื่องที่ผูคัดคานกับนายพิพัฒ นหรือทายาทตองวากลาว
กันเอง เพราะสาระสําคัญของคดีที่ตองวินิจฉัย คือ เจตนาในการครอบครองที่ดินพิพาทของผูรอง
วาผูรองเชาที่ดินพิพาทหรืออยูโดยเจตนาเปนเจาของแตแรก เนื่องจากเจตนาในการครอบครอง
ที่ ดินของสองกรณี ดังกลาวยอมแตกตางกัน นอกจากที่ ได วินิจฉั ยไปแลวยังได ความวา เมื่อผู
คัดคานซื้อที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงแลวก็ไดใหนายประดิษฐเขาดูแลที่ดินพิพาทดังกลาวตาม
บันทึกเอกสารหมาย ค.๑๒ และแมจะปรากฏวาในภายหลังผูคัดคานไดใหนายอรรณพและนาย
ชอนเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาท สวนนายประดิษฐไปทําประโยชนอยูในที่ดินของผูคัดคาน
แปลงอื่นจนถึงปจจุบัน ซึ่งที่ดินที่นายประดิษฐทํากินอยูก็อยูในจังหวัดเดียวกับที่ดินพิพาท ทั้ง

นายประดิษฐก็เคยพาผูรองไปพบนายพิพัฒนเพื่อทําสัญญาเชา และยังเคยมีผูนําปายมาปกที่ที่ดิน
เพื่อแสดงวาผูคัดคานเปนเจาของที่ดินพิพาทจนมีพยานเห็นหลายคน พฤติการณดังกลาวทั้งหมด
กลับยิ่งแสดงใหเห็นวา ผูคัดคานไมเคยปลอยปละละเลยที่ดินพิพาทจนถึงกับทําใหผูรองไมอาจ
ทราบได ว า ใครเป น เจ า ของที่ ดิ น พิ พ าทดั ง ที่ ผู ร อ งกล า วอ า ง ข อ เท็ จ จริ ง จึ ง รั บ ฟ ง ได ต าม
พยานหลักฐานของผูคัดคานวา ผูรองเชาที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงจากผูคัดคาน ดวยเหตุนี้ การที่
ผูรองครอบครองที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงในฐานะผูเชายอมถือเปนการครอบครองแทนผูคัดคาน
ซึ่งเปนเจาของที่ดิน การครอบครองที่ดินพิพาทในลักษณะดังกลาวของผูรองไมวาจะนานเพียงใด
ก็ไมใชการครอบครองโดยสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ นอกจากจะไดมีการบอก
กลาวเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือไปยังผูคัดคานวาผูรองไมมีเจตนาจะยึดถือที่ดินพิพาทแทนผู
คัดคานอีกตอไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๑ อยางไรก็ดี แมผูรองนํา
สืบวา ในป ๒๕๔๓ และป ๒๕๔๕ มีผูมาแสดงความเปนเจาของที่ดิน ผูรองจึงกลาววา “ถาอยาก
ไดที่ดินเลี้ยงหอย ใหไปฟองเอา” และ “ผมไมออกไป ถาจะใหออกใหไปฟองเอา” และเมื่อมีคน
นําปายหามบุกรุกของผูคัดคานมาปกในที่ดินพิพาท ผูรองก็ถอนปายออกเสีย ซึ่งอาจพอถือไดวา
ผูรองนําสืบถึงการแสดงการเปลี่ยนเจตนาไปยังเจาของที่ดินพิพาทนั้น แตเมื่อคํารองของผูรองใน
สํานวนแรกและคําใหการของผูรองในสํานวนหลัง ยืนยันวา ผูรองครอบครองและทําประโยชนใน
ที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงอยางเปนเจาของมาตั้งแตแรก โดยผูรองไมเคยเชาที่ดินพิพาทของผู
คัดคาน และไมไดบรรยายฟองหรือใหการวาไดมีการบอกกลาวเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือไป
ยังผูคัดคานแตอยางใด จึงไมมีประเด็นใหวินิจฉัยในเรื่องการบอกกลาวเปลี่ยนลักษณะแหงการ

ยึดถือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๑ ดวยเหตุนี้ เมื่อผูรองนําสืบไมไดวา
ผูรองครอบครองและทําประโยชนในที่ดินพิพาทของผูคัดคานโดยความสงบและโดยเปดเผย ดวย
เจตนาเปนเจาของตามภาระการพิสูจนที่ตกแกผูรอง ผูรองจึงไมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้ง
แปดแปลงไปดวยการครอบครองปรปกษ
ปญหาตองวินิจฉัยประการสุดทายมีวา ผูรองตองรับผิดในคาเชาที่คางชําระและ
ค า เสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากการอยู ในที่ ดิ น พิ พ าทของผู คั ด ค า นหรื อ ไม เพี ย งใด เห็ น ว า เมื่ อ
ขอเท็จจริงรับฟงไดตามพยานหลักฐานของผูคัดคานวา ผูรองเชาที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงตาม
ฟองอยูมาตั้งแตปลายป ๒๕๓๙ ตามบันทึกการเชาเอกสารหมาย ค.๕ ที่มีลายมือชื่อของผูรองลง
ไวอั น ถือได วาเป น กรณี มี ห ลัก ฐานการเช าเป น หนั งสื อ ผูคั ด ค านในฐานะผู ให เช าจึงชอบที่ จ ะ
ฟ องรองบั งคับ เอาคาเชาที่ คางชําระจากผู รองซึ่ งเป น ผูเชาได ตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มาตรา ๕๓๘ และสําหรับที่ผูคัดคานฟองขับไลผูรองนั้น เมื่อบันทึกการเชาเอกสารหมาย
ค.๕ ไมไดระบุระยะเวลาการเชากันไว และจากทางนําสืบของผูคัดคานก็ไดความวา ผูรองเชา
ที่ ดิ น พิ พ าททั้ งแปดแปลงเรื่อยมาจนผู คั ด ค านเพิ่ งจะบอกกล าวเลิ ก สั ญ ญาเช าแก ผู รอ งเมื่ อ ป
๒๕๕๘ นี้ ตามหนังสือเรื่องใหชําระคาเชาที่ดินที่คางและบอกเลิกสัญญาเชา, ขับไล เอกสารหมาย
ค.๘ และผูรองเพิ่งไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ตามไปรษณียตอบรับ
เอกสารหมาย ค.๙ ดวยเหตุนี้ เมื่อการเชาระหวางผูรองกับผูคัดคานคิดคาเชากันเปนรายป การ
บอกเลิกการเชาจึงตองบอกกลาวแกอีกฝายหนึ่งใหรูตัวกอนชั่วกําหนดเวลาชําระคาเชาระยะเวลา

หนึ่งเปนอยางนอย แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนากวาสองเดือนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕๖๖ เมื่อผูคัดคานบอกเลิกการเชารายปเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ แตผู
คัดคานฟองคดีในสํานวนหลังเพื่อขับไลผูรองหลังจากที่ผูรองไดรับหนังสือบอกกลาวเลิกการเชา
ไมถึงสองเดือน คือ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ การเลิกสัญ ญาของผูคัดคานจึงไมชอบ แต
นอกจากผูคัดคานจะตั้งสภาพแหงขอหาวาสัญญาเชาครบกําหนดเวลาแลว ผูคัดคานยังตั้งสภาพ
แหงขอหาวา ผูรองคางชําระคาเชาอีกดวย เมื่อคดีฟงไดวาผูรองคางชําระคาเชาและผูคัดคานได
บอกกลาวใหผูรองชําระคาเชาที่คางแลว นับถึงวันฟองเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วันตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๖๐ วรรคสอง ผูคัดคานจึงมีสิทธิฟองขอใหขับไลผูรองออก
จากที่ดินพิพาทที่เชาและเรียกรองใหผูรองชดใชคาเสียหายจากการที่ผูรองอยูในที่ดินพิพาทโดย
ไมไดรับอนุญาตหลังบอกเลิกสัญญาเชาได นอกจากที่มีสิทธิฟองเรียกคาเชาที่ผูรองคางชําระ ซึ่ง
ในสวนของคาเชาที่คางชําระนั้น ไดความจากคําเบิกความของกรรมการผูคัดคานวา ผูรองไม
ชําระคาเชาแกผูคัดคานมาตั้งแตป ๒๕๕๒ ผูรองจึงตองรับผิดในคาเชาที่คางชําระตั้งแตป ๒๕๕๒
เปนระยะเวลารวม ๕ ป อยางไรก็ดี แมกรรมการผูคัดคานทั้งสองปากเบิกความยืนยันวา ผูรอง
ตกลงชําระคาเชาในอัตราปละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แตเมื่อพิจารณาบันทึกการเชาเอกสาร ค.๕ แลว
เห็ น ว า บั น ทึ ก ดั ง กล า วระบุ ว า ผู ร อ งขอจ า ยค า ล ว งหน า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และค า เช า ป ล ะ
๕๐,๐๐๐ บาท ถอยคําดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูคัดคานโดยนายพิพัฒนตกลงใหผูรองเชาที่ดิน
พิพาทในอัตราคาเชาปละ ๕๐,๐๐๐ บาท เทานั้น สวนคาลวงหนามีลักษณะเปนเงินพิเศษที่ผูรอง
ตกลงชําระใหแกผูคัดคานหรืออาจเปนการชําระคาเชาลวงหนาไวเมื่อไดสิทธิเชาที่ดินในขณะนั้น

ผูรองจึงตองรับผิดในคาเชาที่คางชําระเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ตอป เปนระยะเวลา ๕ ป (ตามที่ผู
คัดคานมีคําขอ (คาเชาของป ๒๕๕๒ คํานวณถึงป ๒๕๕๖)) คิดเปนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ยผิดนัดอัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันถัดจากวันฟอง (ฟองวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ แตที่ผูคัดคานขอคาเสียหายหลังจากเดือนที่
ฟองในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ผูคัดคานไมมีพยานหลักฐานมาแสดงใหเห็นวาจะ
สามารถหาประโยชนจากที่ดินพิพาทไดในอัตราสูงเพียงนั้น โดยเฉพาะเมื่อพิเคราะหถึงสภาพของ
ที่ดินพิพาทที่เปนบอน้ําลึกชายทะเล ทั้งยังอาจมีเนื้อที่ดินเหลือไมครบถวนตามที่ระบุในโฉนด
ที่ดินเพราะผลจากการถูกน้ําทะเลและแรงลมกัดเซาะ แตถึงกระนั้นปจจุบันที่ดินแปลงนี้มีถนน
สาธารณะขนาดใหญตัดผานและนับจากป ๒๕๓๙ ถึงปจจุบันก็เปนเวลากวา ๒๐ ป แลว ยอม
ตองมีความเจริญเขาสูบริเวณดังกลาวเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรกําหนดคาเสียหายใหในอัตราเดือน
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากเดือนที่ฟองเปนตนไปจนกวาผูรองจะขนยายทรัพยสินและบริวาร
ออกจากที่ดินพิพาททั้งแปดแปลงและสงมอบที่ดินคืนแกผูคัดคานในสภาพเรียบรอย
พิพากษาใหผูรองขนยายทรัพยสินและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๙๔๘,
๗๓๒๐๓, ๗๓๒๐๔, ๗๓๒๐๘, ๗๓๒๐๙, ๗๓๒๑๐, ๗๓๒๑๑ และ ๗๓๒๑๒ ตําบลบางปู อําเภอ
เมื อ งสมุ ท รปราการ (เมื อ ง) จั งหวั ด สมุ ท รปราการ และให ส งมอบที่ ดิ น ทั้ งแปดแปลงคื น แก
ผูคัดคานในสภาพเรียบรอย ใหผูรองชําระเงินแกผูคัดคาน ๒๕๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ ๗.๕ ตอป ของตนเงินจํานวนดังกลาว นับแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ และใหผูรองชําระคาเสียหายแกผูคัดคานในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

นั บ ถั ด จากเดื อ นที่ ฟ อ ง (ฟ อ งวั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๘) เป น ต น ไปจนกว า ผู ร อ งจะขนย า ย
ทรั พ ย สิ น และบริ ว ารออกจากที่ ดิ น ของผู คั ด ค า นและส งมอบที่ ดิ น คื น แก ผู คั ด ค า นในสภาพ
เรี ย บร อ ย กั บ ให ผู ร อ งใช ค า ฤชาธรรมเนี ย มแทนผู คั ด ค า นทั้ ง สองสํ า นวน โดยกํ า หนดค า
ทนายความใหสองสํานวนรวม ๖๐,๐๐๐ บาท ใหยกคํารองขอของผูรอง./
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