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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

อสังหาริมทรัพยเปนทรัพยอันมีคาตอการดํารงชีวิตของมนุษย  แตทรัพยประเภทน้ีมีอยูอยาง
จํากัด  ไมสอดคลองกับจํานวนของพลเมืองที่เพิ่มทวีขึ้นเร่ือยๆ จึงทําใหเกิดปญหาขาดแคลนที่อยูอาศัย
และที่ทํากิน  และกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับลักษณะที่อยูอาศัยในปจจุบัน  เน่ืองจากมีแนวโนมการ
ขยายตัวมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา  เพราะที่ดินมีอยูอยางจํากัด  หากมีการใชอสังหาริมทรัพยใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแลว  ก็ยอมทําใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเหตุ
ที่อํานาจแหงกรรมสิทธิ์ของผูเปนเจาของทรัพยสินยอมมีสิทธิเหนือตัวทรัพยสิน  และมีสิทธิแผขยายไป
ทั่วทุกสวนของตัวทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสิทธิ์  ในกรณีของอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะกรณีที่ดินน้ัน
ผูเปนเจาของนอกจากจะมีสิทธิตามมาตรา 1336 แลวยังมีสิทธิ1 รวมตลอดถึงแดนกรรมสิทธิ์เหนือ
พื้นดินและใตพื้นดินอันเปนหลักกฎหมายที่ปรากฎอยูในมาตรา 1335 จึงสงผลใหเจาของอสังหาริมทรัพย
มีอํานาจแหงการใชสิทธิของตนอยางกวางขวาง ซึ่งการใชอํานาจแหงกรรมสิทธิ์อาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตออสังหาริมทรัพยอ่ืนอันทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยรายอ่ืนไมสามารถใชประโยชนในอสังหาริมทรัพย
ของตนไดอยางเต็มที่  นอกจากน้ีลักษณะโดยธรรมชาติของที่ดินบางแปลงอาจมีลักษณะที่เสียเปรียบแก
ที่ดินแปลงอ่ืน  เชน ไมมีธัญพืชอันเหมาะแกการเลี้ยงสัตว  จึงตองพึ่งพาที่ดินแปลง อ่ืนที่อุดมสมบูรณ
กวาในการเลี้ยงสัตว  หรือที่ดินแปลงน้ันไมมีนํ้า  ตองอาศัยนํ้าจากที่ดินแปลงอ่ืนไหลผานมายังที่ดินของ
ตน  ลักษณะเชนน้ียอมเปนเหตุใหเจาของที่ดินแปลงที่เสียเปรียบไมอาจใชประโยชนจากที่ดินของตนได
อยางสมบูรณ  การปลอยใหความไดเปรียบและเสียเปรียบแกกันของที่ดินเหล าน้ีเปนไปตามธรรมชาติ
โดยไมมีการควบคุมหรือไมไดจัดใหมีการใชสิทธิประโยชนบางประการเหนือที่ดินแปลงที่ไดเปรียบ
อันสงผลใหเกิดความสูญเปลาของการใชที่ดิน  และอาจทําใหที่ดินเสียเปรียบถูกบังคับซื้อจากเจาของ
ที่ดินที่ไดเปรียบในราคาตํ่า  ซึ่งจะมีผลใหที่ดินตองตกอยูในมือ

1 เสนีย   ปราโมช, ม.ร.ว. อธบิายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กฎหมายลักษณะทรัพย
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิชย, (2528).
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ของคนกลุมนอย2 จากความบกพรองดังกลาว  กฎหมายจึงคุมครองเจาของอสังหาริมทรัพยรายอ่ืนไว
ดวยการวางบทบัญญัติที่จะใชกับบุคคลทั่วไปในสิทธิที่มีอยูเปนสิทธิที่จะถูกบังคับเอาแกตัวทรัพยสิน
และกําหนดหลักเกณฑอันเกี่ยวกับหลักแตละประเภทของกรรมสิทธิ์  เชน กรรมสิทธิ์การครอบครอง
ภารจํายอม  สิทธิอาศัย  สิทธิการคุมครอง  ซึ่งเปนทางหน่ึงที่จะทําใหเกิดการจัดสรรแล ะใชทรัพยากร
ที่ดินใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการทําประโยชนแกสวนรวม

ภารจํายอม3คนสวนมากจะนึกถึงสิทธิของเจาของสามยทรัพยในอันที่จะเดินผานที่ดินของผูอ่ืน
เพราะภารจํายอมที่เกิดขึ้น และมีเร่ืองพิพาทฟองรองกันในศาลมักจะเปนภารจํายอมที่เกิดขึ้น เละมีเร่ือง
พิพาทฟองรองกันในศาลมักจะเปนภารจํายอมที่เกี่ยวกับการเดินผานหรือการใชทางผานที่ดินของผูอ่ืน
เสียเปนสวนใหญ ภารจํายอมอยางอ่ืน หาตัวอยางคดีที่ขึ้นมาสูศาลไดยากเต็มที แตอันที่จริงแลวภารจํา
ยอมเปนทรัพยสินที่ตัดทอนรอนกรรมสิทธิ์ของเจาของภารยทรัพยในอันที่จะตองยอมรับกรรมบางอยาง
ที่กระทบกระเทือนถึงทรัพยของตน หรือเจาของภารยทรัพยตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางซึ่งตนมีอยู
ในกรรมสิทธิ์แหงทรัพยน้ัน เพื่อประโยชนแกสามยทรัพย(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1387) ซึ่งมีที่ใชกวางขวางมาก เชน การยอมใหเจาของสามยทรัพยวางทอระบายนํ้า ทอนํ้า สายไฟฟา
ผาน ใหใชนํ้าในบอของภารยทรัพย หรือแมแตใหติดต้ังปายบอกชื่อโรงเรียน ก็เปนภารจํายอม
นอกจากน้ีการที่เจาของภารยทรัพยตองงดเวนไมปลูกอาคารใหปดบังทางลม หรือแสงสวางที่เจาของ
สามยทรัพยจะไดรับ ก็เปนภารจํายอม การที่เจาของโรงเรือนยอมใหเจาของโรงเรือนยอมใหเจาของ
โรงเรือนอ่ืนอาศัยเสาเรือนเดียวกันทําลอด ทําคานก็เปนภารจํายอม เจาของที่ดินยอมใหเจาของโรงเรือน
ใกลเคียงปลูกโรงเรือนรุกล้ําก็เปนภารจํายอมลักษณะสําคัญของภารจํายอมอยูที่วา การตัดทอนรอนสิทธิ
หรือการงดการใชสิทธิของเจาของภารยทรัพยน้ันตองเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืนที่เรียกวา
สามยทรัพยเทาน้ัน หาใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือประโยชนในทางการคาของผูใดโดยไมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยไม ดังเชนคําพิพากษาฎีกาที่ 11 ถึง 13/2503 วินิจฉัยวาอสังหาริมทรัพยอาจตกอยูใน
ภารจํายอมก็เพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืนเทาน้ัน จะอางวาใชที่ดินน้ันเพื่อประโยชนแกการคา
นํ้าแข็งหาไดไม

2 ปะชุม  โฉมฉาย. “ การจัดสรรทรัพยากรของสังคมโรมนัโดยการใชภารจํายอม ” ใน รวมบทความใน
โอกาสครบรอบ 60 ป ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย, หนา 49-65. รวบรวมและจัดพิมพโดย  สมยศ  เช้ือไทย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ พี. เค. พริ้นติ้งเฮาส, (2531).

3 บัญญัติ   สุชีวะ.กฎหมายลักษณะทรัพย. กรุงเทพมหานคร: บรษิัทกรุงสยามพริ้นติ้ง  กรุพ  จํากัด. (2532).
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ลักษณะสําคัญอีกอยางหน่ึงของภารจํายอมคือ จะตองมีอสังหาริมทรัพยสองอสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพยทั้งสองจะตองตางเจาของกัน ถาเปนของเจาของเดียวกัน เชน ก. มีที่ดินสองแปลง
การที่ ก. ใชสิทธิเดินผานที่ดินอีกแปลงหน่ึงของตนน้ันหาใชภารจํายอมไม ฉะน้ัน แมอสังหาริมทรัพย
แหงหน่ึงตองตกอยูภายใตภารจํายอมเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยของผูอ่ืน หากอสังหาริมทรัพย
ทั้งสองคนน้ัน กลาวคือ ภารยทรัพยและสามยทรัพยตกมาเปนของเจาของคนเดียวกัน ภารจํายอมยอม
สิ้นไปตามมาตรา 1398 เพียงแตวาถาภารจํายอมน้ันไดมีการจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ไวก็ตอง
จดทะเบียนเพิกถอนภารจํายอมน้ันเสีย มิฉะน้ันถือวาภารจํายอมยังคงมีอยูสําหรับบุคคลภายนอกผูที่รับ
โอนสามยทรัพยเดิมน้ันตอไป คําพิพากษาฎีกาที่1044/2496 วินิจฉัยวาที่ดินสองแปลงเมื่อตกไดแก
เจาของเดียวกันแลว แมจะเคยมีภารจํายอมมากอนภารจํายอมน้ันยอมสิ้นไป ฉะน้ันเมื่อขายที่ดินแปลง
หน่ึงใหบุคคลอ่ืนไปยังไมถึง 10 ป จึงยังไมกอใหเกิดภารจํายอมโดยอายุความตามมาตรา 1401

ภารจํายอมอาจไดมาโดยนิติกรรม คือ การตกลงกันระหวางเจาของของภารยทรัพยและเจาของ
สามยทรัพย ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาไวหรือไมก็ได ถาไมกําหนดเวลาไวก็ถือวาภารจํายอมมีอยูตลอดไป
จนกวาภารจํายอมน้ันจะระงับไปตามมาตรา 1397 (ภารยทรัพย หรือสามทรัพยสลายไปทั้งหมด) มาตรา
1398 (ภารทรัพยและสามยทรัพยตกเปนเจาของคนเดียวกันและไดมีการเพิกถอนทะเบียนภารจํายอม )
มาตรา 1399 (เมื่อมิไดใชภารจํายอมถึง 10 ป) มาตรา 1400 (เมื่อภารจํายอมหมดประโยชนแก
สามยทรัพย) นิติกรรมน้ีอาจเปนนิติกรรมฝายเดียวเปนพินัยกรรมก็ได แตการไดมาซึ่งภารจํายอมโดย
นิติกรรมน้ี ถาจะใหบริบูรณตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา 1299)
หากมิไดจดทะเบียน ก็จะใชบังคับกันไดเพียงระหวางคูสัญญาใน ฐานะเปนบุคคลสิทธิเทาน้ัน
(คําพิพากษาฎีกาที่ 760/2507)

นอกจากภารจํายอมจะไดมาโดยนิติกรรม ดังกลาวมาแลวภารจํายอมอาจไดมาโดยอายุความ
ตามมาตรา 1401 ประกอบดวยมาตรา 1382 อีกดวย กลาวคือ เจาของสามยทรัพยไดมีการใชภารยทรัพย
ดวยความสงบ เปดเผยและดวยเจตนาจะใหไดสิทธิภารจํายอมในภารยทรัพยน้ันเปนเวลาติดตอกันครบ
10 ป ยอมไดสิทธิภารจํายอมเหนือภารยทรัพยน้ัน แตการใชภารยทรัพยโดยการขออาศัยเขาก็ดี หรือโดย
การถือวิสาสะก็ดี หาถือวาเปนการใชภารทรัพยดวยเจตนาจะใหไดสิทธิภารจํายอมไมดังเชน
คําพิพากษาฎีกาที่ 342/2486 ซึ่งวินิจฉัยวา ทางเดินซึ่งโจทกอาศัยเดินผานในที่ดินของจําเลย แมจะชา
นานเพียงใดก็หาทําใหเกิดภารจํายอมไม และคําพิพากษาฎีกาที่ 217/2501 ซึ่งวินิจฉัยวา คําวาวิสาสะ
พจนานุกรมวิเคราะหศัพทวา ความคุนเคยสนิทสนมการถือวาเปนกันเองเมื่อขอเท็จจริงฟงวาโจทกไดถือ
วิสาสะใชทางเดินผานที่ของจําเลย ทางพิพาทก็ไมตกเปนภารจํายอมตามกฎมาย

การใชภารยทรัพยของเจาของสามยทรัพยน้ัน มิใชวาของสามยทรัพยจะตองใชเองเสมอไปผูใด
ผูหน่ึงในสามยทรัพยใชเพื่อประโยชนแกสามยทรัพยแลว ก็ใชได ดังจะเปนไดจากคําพิพากษาฎีกาที่
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335/2485 ซึ่งวินิจฉัยวา การที่อสังหาริมทรัพยตองตกอยูในภารจํายอมน้ันเปนเร่ืองเกี่ยวกับความสําคัญ
ของที่ดิน มิใชเปนการสวนบุคคลผูเปนเจาของ ฉะน้ันแมโจทกเปนเจาของที่ดินจะมิไดใชทางเดินน้ีเอง
แตคนใดในที่ดินของโจทกไดใชทางเดินน้ีโดยไมตองรับอนุญาตจากผูใด ก็เกิดภารจํายอมได

ที่วา ตองใชภารยทรัพยติดตอกันจนครอบ 10 ป จึงจะไดสิทธิภารจํายอมน้ัน มิใชจําเปนวา
จะตองใชติดตอกันทุกวัน เพียงแตไดใชเปนประจําสม่ําเสมอ หรือใชชั่วระยะเมื่อสิ้นฤดูทํานาตลอดไป
จนครบ 10 ป ก็ถือวาติดตอกันแลว ดังที่วินิจฉัยไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 1311/2506 วา ใชทางพิพาท
เปนทางเดินผานทุกป เมื่อสิ้นฤดูทํานาเปนเวลากวา 10 ป ยอมไดภารจํายอมแมจะมิไดใชทางพิพาทใน
ฤดูทํานาก็ไมทําใหการใชการทางน้ันขาดตอนไมติดตอกัน

ผูที่จะไดสิทธิภารจํายอมตองเปนเจาของอสังหาริมทรัพยผูที่ เชาหรืออาศัยอยูในอสังหาริมทรัพย
หาไดสิทธิภารจํายอมไม ดังเชนคําพิพากษาฎีกาที่ 738/2503 วินิจฉัยวาผูเชาที่ดินปลูกบานอยูในที่ดินที่
เชา ไมใชเจาของสามยทรัพยที่จะอางวาไดสิทธิภารจํายอมในทางเดินไมมีอํานาจฟอง

ในทํานองเดียวกัน ผูที่จะฟองใหตองยอมรับภารจํายอมคือเจาของภารยทรัพยผูที่เชาหรืออาศัย
ภารยทรัพยไมอาจถูกฟองเชนน้ันได คําพิพากษาฎีกาที่ 11 ถึง 13/2503อสังหาริมทรัพยอาจตกอยูใน
ภารจํายอม ก็เพื่อประโยชนแกการคานํ้าแข็งหาไดไมและผูที่ตองยอมรับภารจํายอมคือเจาของทรัพย
จําเลยเปนเพียงผูเชาที่ดินของวัดเทาน้ันจําเลยไมมีหนาที่จะตองเรียกวัดเขามาเปนจําเลยดวย

แมวาผูที่จะฟองบังคับสิทธิภารจํายอมจะตองเปนเจาของอสังหาริมทรัพยก็ตามแตเมื่อ
อสังหาริมทรัพยใดตกอยูในภารจํายอมแลว ไมแตเพียงเจาของสามยทรัพยเทาน้ันที่ใชภารยทรัพยได
ครอบครัว และผูที่อยูในสามยทรัพย ตลอดจนแขกของเจาของสามยทรัพยมีสิทธิใชภารยทรัพยได
เชนกัน

การไดมาซึ่งภารจํายอมโดยอายุความน้ี ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299
วรรคสอง ถาไมจดทะเบียนการไดมา ยอมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมิได แตจะยกเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในภารยทรัพยไปโดยเสียคาตอบแทนโดยสุจริตและไดจด
ทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวไดหรือไมไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ 800/2502 วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญวา
ตามมาตรา 480 เทาน้ัน ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะยกรับโอนกรรมสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นเปนขอตอสู
เพื่อใหภารจํายอมที่มีอยูในที่ดินน้ันตองสิ้นไป หาไดไม

ตามคําพิพากษาฎีกาฉบับน้ี แสดงวาการไดภารจํายอมโดยอายุความน้ัน แมจะยังมิไดจด
ทะเบียนการไดมา ก็ใชยันตอบุคคลภายนอกผูรับโอนภารยทรัพยได ไมวาผูรับโอนน้ันจะสุจริตเพียงใด
เสียคาตอบแทนเทาใดหรือไมทั้งน้ันเพราะภารจํายอมที่ไดมาเปนสิทธิประเภทรอนสิทธิแตสิทธิที่
บุคคลภายนอกไดไปเปนกรรมสิทธิ์ มิใชสิทธิประเภทเดียวกันอันจะอยูในมาตรา 1299 วรรคสอง
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ภารจํายอมเมื่ออาจไดมาโดยนิติกรรมและอายุความ ก็อาจสิ้นไปโดยนิติกรรมและอายุความได
เชนกันกลาวคือ ถามิไดใชสิบปยอมสิ้นไปตามมาตรา 1399 นอกจากน้ีภารจํายอมอาจสิ้นไปตามมาตรา
1394, 1395, 1397, 1398 และ 1400 ดังกลาวมาแลวในตอนตนไดอีกดวย

ภารจํายอมไมใชหลักการที่มีมาต้ังแตเดิมของกฎหมายไทย  ประวัติของการปรับใชเร่ืองภารจํา
ยอมในกฎหมายไทยเมื่อกอนมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 4 จะพบวา  ศาลไทยไดนําเอา
หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาใชเปนบางกรณีเพื่อวินิจฉัยขอพิพาทแกคูความซึ่งมีการรับเอามาใช
โดยตรงเรียกวาอิสเมนท (easement) การที่กฎหมายไทยรับเอาความคิดในเร่ืองภารจํายอมน้ีมาจาก
ระบบกฎหมายตางประเทศหลายประเทศ  ซึ่งมีขอความคิดและนิติวิธีของกฎหมายที่แตกตางกัน จึงทํา
ใหเกิดปญหาทางกฎหมาย ดังน้ี

1. ที่ดินมือเปลา ซึ่งเปนที่ดินซึ่งไมมีหนังสือสําคัญแสดงทะเบียนกรรมสิทธิ์แลว  การจด
ทะเบียนภารจํายอมในที่ดินมือเปลาจะกระทําไดหรือไมเพียงใด ปญหาน้ียังไมมีคําตอบที่กระจางชัด
ผูวิจัยจึงมุงศึกษา คนหาคําตอบหรือขอสรุปอันเหมาะสมของหลักความคุมครองตามกฎหมายในเร่ือง
ภารจํายอมในที่ดินมือเปลาและเพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น และนําหลักการไปปรับ
ใชกับขอเท็จจริงที่เปนประเด็นดังที่กลาวมาขางตนใหเหมาะสม

2. ภารจํายอมที่เกิดขึ้นดวยการไดสิทธิโดยอายุความ แตยังไมไดดําเนินการเพื่อจดทะเบียนสิทธิ
ภารจํายอมเหนือที่ดินภารยทรัพยน้ัน หากเจาของภารยทรัพยโอนที่ดินไปตอบุคคลภายนอกแลว
ผูเปนเจาของสามยทรัพยจะอางสิทธิภารจํายอมขึ้นตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทน
โดยสุจริตและไดจดทะเบียนโดยสุจริตไดหรือไม

กรณีน้ีจีงเปนผลใหปญหาเหลาน้ียังไมมีคําตอบที่กระจางชัด ผูวิจัยจึงมุงศึกษาคนควาคําตอบ
หรือขอสรุปอันเหมาะสมของหลักความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองภารจํายอมและเพื่อศึกษาหลัก
กฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น และนําหลักการไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่เปนประเด็นดังที่กลาวมา
ขางตนใหเหมาะสม

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่ง

ภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความหมายของภารจํายอม
3. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
4. เพื่อวิเคราะหกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
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5.เพื่อศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหากฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิก ารไดมาซึ่ง
ภารจํายอมในที่ดินมือเปลา

สมมติฐานการวิจัย
การไดมาโดยภารจํายอมเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินอันมีอยูโดยทางนิติกรรมและโดยผลของ

กฎหมาย  ซึ่งการไดมาโดยผลของกฎหมายมีสิทธิจดทะเบียน  สวนการไดมาโดยนิติกรร มเปนเพียง
บุคคลสิทธิเพราะไมสามารถจดทะเบียนได  จําเปนตองแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน

วิธีดําเนินการ
วิธีดําเนินการเปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research)ไดจากการรวบรวม

ขอมูลจากหนังสือ  บทความ  วิทยานิพนธ  และเอกสารคําพิพากษาศาลฎีกา โดยการใชวิธีการเขียน
พรรณนาเชิงวิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นปญหาและแนวทางการแกไขที่เหมาะสมใน
การไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะประเด็นทางกฎหมายแพง พาณิชย  ประมวลกฎหมายที่ดิน  พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของ  เชน แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภารจํายอม ความหมายภารจํายอมการ
ไดมาซึ่งภารจํายอมโดยนิติกรรมและโดยผลของกฎหมาย สิทธิและหนาที่ของภารจํายอมการระงับสิ้น
ไปของภารจํายอมเพื่อนํามาเปนบรรทัดฐาน  อันจะทําใหไดมาซึ่งแนวทางหรือมาตรการ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่ง

ภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
2. ทําใหทราบแนวคิด ทฤษฎีและความหมายของภารจํายอม
3. ทําใหทราบกฎหมายที่เกี่ยวของในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
4. ทําใหทราบผลการวิเคราะหกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
5. ทําใหทราบถึงแนวทางแกไขปญหากฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอม

ในที่ดินมือเปลา
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บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎีและความหมายของภารจํายอม

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภารจํายอม 4

ภารจํายอม เปนทรัพยสิทธิ ประเภทหน่ึง ที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพยของบุคคลอ่ืน
อันทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยน้ันตองยอมรับภารบางอยางซึ่งกระทบกระเทือนอํานาจกรรมสิทธิ์เพื่อ
ประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืน ๆ ในทางกฏหมายแลว อสังหาริมทรัพยที่ไดประโยชนจากภารจํายอม
เรียกวา " สามยทรัพย " สวนอสังหาริมทรัพยที่อยูในบังคับภารจํายอมเรียกวา " ภารยทรัพย " ตัวอยาง
ภารจํายอมเชน ยอมใหมีทางเดิน หรือ ทางนํ้า ยอมใหชายคา หรือ หนาตางบุคคลอ่ืน ล้ําเขามาในที่ดิน
ของตน ยอมที่จะไมปลูกสรางอาคาร ปดบังแสงสวาง ทางลม แกที่ดินขางเคียง

ลักษณะของภารจํายอมไดแก  ภารจํายอมยอมตกติดไปกับสามยทรัพยภารจํายอมยอมตกติดไป
กับภารยทรัพยภารจํายอมยอมมีอยูแกทุกสวนของภารยทรัพยที่แยกออกไปภารจํายอมยอมมีอยูเพื่อ
ประโยชนแกทุกสวนของสามยทรัพยที่แยกออกไปและภารจํายอมซึ่งเจาของรวมแหงสามยทรัพย
คนหน่ึงไดมาหรือใชอยูน้ันมีผลแกเจาของรวมทุกคน

1.1 ภารจํายอมยอมตกติดไปกับสามยทรัพยภารจํายอมยอมตกติดไปกับสามยทรัพยซึ่งไดจําหนาย
หรือตกไปอยูในบังคับแหงสิทธิอ่ืนตาม  ป.พ.พ มาตรา 1393 ดังตอไปน้ี

มาตรา 1393 “ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิดภารจํายอมไซรทานวา
ภารจํายอมยอมติดไปกับสามยทรัพยซึ่งไดจําหนายหรือตกไปในบังคับแหงสิทธิอ่ืนทานวาจะจําหนาย
หรือทําใหภารจํายอมตกไปในบังคับแหงสิทธิอ่ืนตางหากจากสามยทรัพยไมได”

กรณีภารจํายอมยอมตกติดไปกับสามยทรัพยเสมอตามมาตรา 1393 วรรค 1 ไมวาสามยทรัพย
น้ันจะไดจําหนายไป เชน โอนขาย  ขายฝาก แลกเปลี่ยนใหหรือตกทอดเปนของทายาทโดยธรรมหรือ
โดยพินัยกรรมก็ถือไดวาเปนการจําหนายเชนเดียวกัน หรือสามยทรัพยตกไปในบังคับแหงสิทธิอ่ืน เชน
ใหผู อ่ืนมีสิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเชาในสามยทรัพยน้ัน ผู รับโอนหรือผูมีสิทธิใน
สามยทรัพยยอมไดสิทธิหรือไดใชภารจํายอมตามผลแหงมาตรา 1393 วรรค 1 ทั้งสิ้น

4 สุพรรณ  อยูเกษ. “ ภารจํายอม ” ดุลพาห 9 (กันยายน 2501): 575-576.
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1.2 ภารจํายอมยอมตกติดไปกับภารยทรัพย ภารจํายอมยอมตกติดไปกับภารยทรัพยเสมอไมวา
จะโอนภารยทรัพยไปเปนของบุคคลใดกี่ทอดก็ตาม และไมวาจะเปนการไดภารจํายอมมาโดยผลของ
กฎหมายโดยนิติกรรมอัน ไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่หรือโดยอายุความซึ่ง
ไมตองอยูภายในบังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรค 2 เวนแตจะตองดวยกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี
ดังตอไปน้ี

(1) กรณีภารจํายอมที่ไดมาโดยนิติกรรมแตการไดมาน้ันมิไดมาน้ันมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียน
กับพนักงานเจาหนาที่ยอมไมบริบูรณในฐานะเปนทรัพยสิทธิที่จะใชบังคับแกบุคคลภายนอกได

(2) กรณีที่ภารจํายอมที่ไดมาโดยนิติกรรม  แตมีนิติกรรมขณะกอต้ังสิทธิหรือนิติกรรมในภายหลัง
กําหนดขอตกลงใหภารจํายอมระงับสิ้นไปเมื่อมีการโอนภารยทรัพย  และกรณีภารจํายอมที่ไดมาโดย
อายุความ  แตมีนิติกรรมในภายหลังกําหนดขอตกลงใหภารจํายอมระงับสิ้นไปเมื่อมีการโอนภารทรัพย
เชนน้ีภารจํายอมยอมระงับสิ้นไปตามเจตนาของคูกรณีไมตกติดไปกับภารยทรัพยแตทั้งน้ีนิติกรรม
ดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่ตาม  ป .พ.พ. มาตรา 1301
ประกอบมาตรา 1299 วรรค 1 ดวย

(3) กรณีภารจํายอมไดระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1397 ถึง มาตรา 1400 แลวกอนการ
โอนภารยทรัพยซึ่งเมื่อระงับไปกอนแลวยอมจะไมมีอะไรที่จะตกติดไปอีก

2.2 ความหมายภารจํายอม5

ภารจํายอม คือ ทรัพยสิทธิอยางหน่ึง ซึ่งเมื่อกอใหเกิดภารจํายอมในอสังหาริมทรัพยใดจะเปน
เหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยน้ันตองยอมรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบกระเทือนถึงการใชสิทธิใน
ทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินน้ันเพื่อประโยชน
แกอสังหาริมทรัพยอ่ืน

ภารจํายอม คือ ทรัพยสิทธิชนิดหน่ึงที่ ตัดทอนอํานาจกรรมสิทธิ์ โดยทํ าให เจ าของ
อสังหาริมทรัพยหน่ึงๆที่เรียกวา ภารยทรัพย ตองรับกรรมหรือภาระบางอยางที่กระทบกระเทือนตอ
ทรัพยสินของตน หรือทําใหตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยน้ัน
เพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพยอ่ืนที่เรียกวา สามยทรัพย

ตัวอยางเชน การที่เจาของที่ดินแปลง ก. มีสิทธิเดินผานที่ดินแปลง ข. หรือมีสิทธิวางทอนํ้าผาน
หรือมีสิทธิปลูกโรงเรือนลวงล้ําเขาไป ดังน้ีเรียกวา เจาของที่ดินแปลง ก.มีภารจํายอมเหนือที่ดินแปลง ข.

5 ภาสกร   ชุณหอุไร. “ ลักษณะท่ัวไปของภารจํายอม ” รพี 38 7 (สิงหาคม 2538): 64-75
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2.3 การไดมาซึ่งภารจํายอม
2.3.1 โดยนิติกรรม
โดยนิติกรรม เปนการตกลงระหวางเจาของอสังหาริมทรัพยที่จะใหอสังหาริมทรัพยหน่ึง ตกอยู

ภายใตภารจํายอมเพื่อเปนประโยชนแกอีกอสังหาริมทรัพยหน่ึง โดยอาจจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ได
ตามนัยแหง ป.พ.พ มาตรา 1393  “ ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในนิติกรรมอันกอใหเกิด

ภารจํายอมไซร….” พึงเห็นไดวา ภารจํายอมอาจกอใหเกิดขึ้นโดยนิติกรรมได  การไดมาโดยนิติกรรมน้ี
อาจทําเปนสัญญาระหวางเจาของภารยทรัพยกับเจาของสามยทรัพย  หรืออาจทําเปนนิติกรรมฝายเดียว
โดยเจาของภารยทรัพยยินยอมใหอสังหาริมทรัพยของตนตกอยูภายใตภารจํายอมเพื่อประโยชนแก
อสังริมทรัพยของบุคคลอ่ืนก็ได

อน่ึง  การกอภารจํายอมโดยนิติกรรมน้ัน  เจาของหรือผูมีอํานาจในทางจําหนายจายโอนเทาน้ัน
จึงจะกอการจํายอมผูกพันอสังหาริมทรัพยได  หากเปนกรณีเจาของรวมในอสังหาริมทรัพยการ
กอใหเกิดภารจํายอมผูกพันตัวทรัพยสิน  จะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมแหงเจาของรวมทุกคน

การไดมาซึ่งภารจํายอม เปนการไดมาซึ่งทรัพยสิทธิอยางหน่ึง เมื่อไดมาโดยนิติกรรมก็ยอม
ตองอยูภายในบังคับแหง  ป.พ.พ มาตรา 1299 วรรค 1 กลาวคือ การไดมาโดยนิติกรรมน้ันตองเปน
หนังสือและจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่  จึงจะบริบูรณในฐานะเปนทรัพยสิทธิ  ซึ่งจะเปนผลให
ภารจํายอมตกติดไปกับภารยทรัพย  ภารยทรัพยน้ันจะไดโอนไปยังบุคคลภายนอก  เจาของสามยทรัพยก็
ยกสิทธิภารจํายอมขึ้นยันแกบุคคลภายนอกผูรับโอนน้ันได

ตัวอยาง เจาของที่ดินแปลง ก. ยอมใหเจาของที่ดินแปลง ข. ไดภารจํายอมเหนือที่ดินแปลง ก.
สําหรับการเปดทางสูทางสาธารณะมีกําหนด 10 ป หรือ เจาของที่ดินแปลง ก. ตกลงวา จะไมปลูกอาคาร
ปดกั้นทางลมและแสงสวางแกโรงเรือนของ ข. มีกําหนด 20 ป การทํานิติกรรมเพื่อใหมาซึ่ง ภารจํายอม
น้ี อยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299 วรรคแรก กลาวคือ จะตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอหนาพนักงานเจาหนาที่ มิฉะน้ันจะไมสามารถใชยันบุคคลภายนอกได แตก็อาจจะใช
บังคับระหวางคูสัญญาในฐานะเปนบุคคลสิทธิได นอกจากน้ี สิทธิดังกลาวยอมตกทอดแกทายาทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามมาตรา 1599 และ1600

2.3.2 โดยผลของกฎหมาย
การไดมาภารจํายอมโดยผลของกฎหมายน้ี เปนเร่ืองที่บทบัญญัติแหงกฎหมายกําหนดใหได

ภารจํายอมโดยไมตองอาศัยความตกลงยินยอมของคูกรณี  หรือตองครบอายุความไดสิทธิแตประการใด  เชน
กรณีสรางโรงเรือนรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูอ่ืนโดยสุจริต  ตาม ป.พ.พ มาตรา 1312 วรรคแรก

“บุคคลใดสรางโรงเรือนรุกล้ําเขาไปในที่ดินของผูอ่ืนโดยสุจริตไซร  ทานวาบุคคลน้ันเปนเจาของ
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โรงเรือนที่สรางขึ้น  แตตองเสียเงินใหแกเจาของที่ดินเปนคาใชที่ดินน้ันและจดทะเบียนเปน ภารจํายอม
ตอภายหลังถาโรงเรือนน้ันสลายไปทั้งหมดเจาของที่ดินจะเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได”

2.4 สิทธิและหนาท่ีของภารจํายอม
1. เจาของภารยทรัพย ไมสามารถกระทําการใดๆอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดลง

หรือเสื่อมความสะดวกได ตามมาตรา 1390 ทานมิใหเจาของภารยทรัพยประกอบกรรมใดๆอันจะเปน
เหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดหรือเสื่อมความสะดวกไปมิได เมื่อสังหาริมทรัพยใดอยูใตภารจํายอม
แลว เจาของภารยทรัพยก็มีหนาที่ตองยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยของตนในทุกกรณี โดย
ไมมีสิทธิที่จะขัดขวางใดๆ เชน ไดภารจํายอมใหทําทางเดินผานที่ดิน เจาของที่ดินไมสามารถนําหินหรือ
สิ่งใดมากีดขวางเสนทาง และถาเจาของสามยทรัพยไดรับความเสียหายเพราะการขัดขวางน้ันๆ ก็มีสิทธิ
ที่จะเรียกรองคาเสียหายได

2. เจาของภารยทรัพยมีสิทธิขอใหยายภารจํายอมไปยังสวนอ่ืนของภารยทรัพยได หากการ
กระทําน้ัน ไมทําใหความสะดวกของเจาของสามยทรัพยลดนอยลงไป และการกระทําดังกลาวจะตอง
เปนประโยชนกับเจาของภารยทรัพยดวย โดยทั้งน้ี เจาของภารยทรัพยตองยอมออกคาใชจายเองตาม
มาตรา 1392 ถาภารจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย เจาของทรัพยน้ันอาจเรียกใหยายไป
ยังสวนอ่ืนได แตตองแสดงไดวา การยายน้ันเปนประโยชนแกตน และรับเสียคาใชจาย ทั้งน้ีตองไมทํา
ใหความสะดวกของเจาของสามยทรัพยลดลง

ตัวอยาง เชน ในกรณีที่มีบานติดกัน บานหลังหน่ึงไดภารจํายอมใหวางทอนํ้าหันไปยังอีกบาน
เจาของบานที่อยูปลายทออาจจะยกเปนขออางเร่ืองความไมสะดวกของการรองรับนํ้า มาขอใหเจาของ
บานสามยทรัพยหันทอไปทางอ่ืนได โดยตองยอมออกคาใชจายในการยายทอใหเองสิทธิและหนาที่ของ
สามยทรัพย

3. เจาของสามยทรัพยไมมีสิทธิที่จะทําการใดอันเปนการเพิ่มภาระใหแกภารยทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1388 การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพยน้ัน
สามารถกระทําไดในขอบเขตเทาที่จําเปน แตถาหากเปนการเพิ่มภาระใหแกเจาของภารยทรัพยแลวก็ไม
สามารถกระทําได ตัวอยางเชน หากไดภารจํายอมใหทําทางเดินกวาง 1 เมตรสําหรับเดินทาง จะสราง
เปนทางกวาง 3 เมตรสําหรับรถใชสัญจร ยอมไมอาจกระทําได หรือไดรับภารจํายอมใหใชนํ้าสําหรับรด
นํ้าตนไมที่ปลูกบนสามยทรัพย ก็ไมสามารถที่จะขยายไปจนถึงใชนํ้าสําหรับอุปโภคสําหรับกิจการอ่ืน
ที่จะสรางความเสียหายใหกับเจาของภารยทรัพยได
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เชนเดียวกันน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1389 ยังไดบัญญัติเพิ่มเติมไว
ถาความตองการแหงเจาของสามยทรัพยเปลี่ยนแปลงไป ทานวา ความเปลี่ยนแปลงน้ัน ไมใหสิทธิแก
เจาของสามยทรัพยที่จะทําใหเกิดภาระเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแกภารยทรัพยได อันหมายความวา แมความ
ตองการของเจาของสามยทรัพยจะเปลี่ยนแปลง ก็ยังไมสามารถที่จะกระทําการใดๆอันเปนการเพิ่มภาระ
ใหแกภารยทรัพยได เชน แตเดิมไดภารจํายอมใหนํารถบรรทุกผานที่ดินภารยทรัพยเพื่อนําผลไมไปขาย
ปละ สองเดือน แตเมื่อเปลี่ยนประเภทของไมผลที่ปลูก ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น จะนํารถบรรทุกผาน
เปนปละ สี่หรือหาเดือน เชนน้ียอมไมได เพราะถือเปนการเพิ่มภาระใหกับเจาของภารยทรัพยในการ
ตองดูแลและซอมแซมทางที่อาจจะเกิดความเสียหาย

4. เจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําการใดๆเพื่อรักษาและใชภารจํายอมไดโดยรับผิดชอบคาใชจาย
สําหรับการน้ันๆเอง ตามบทบัญญัติมาตรา 1391 ความวา เจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําการทุกอยางอัน
เปนจําเปน เพื่อรักษาและใชภารจํายอม แตตองเสียคาใชจายของตนเอง ในกรณีน้ีเจาของสามยทรัพยจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกภารยทรัพยไดก็แตนอยที่สุดตามพฤติการณ เจาของสามยทรัพยตองเสีย
คาใชจายของตนเองรักษาซอมแซมการที่ไดทําไปแลวใหเปนไปดวยดี แตถาเจาของภารยทรัพยไดรับ
ประโยชนดวยไซร ทานวาตองออกคาใชจายตามสวนประโยชนที่ไดรับ เชน หากไดภารจํายอมใหตัด
ถนนผานภารยทรัพย เจาของสามยทรัพย ก็มีสิทธิที่จะถมหรือปรับปรุง ตกแตงใหเปนถนนที่พรอม
สําหรับใชสอย โดยตองออกคาใชจายเอง และถาหากจําเปนก็อาจจะตัดตนไมสองขางทางได แตตอง
กระทําเทาที่จําเปน ตามที่บทบัญญัติมาตราที่ 1388 และ 1389 ในขางตน และตามวรรคสอง หาก
ประโยชนที่ไดจากการดัดแปลงน้ัน เปนผลดีตอเจาของภารยทรัพยดวยแลวทั้งสองฝายก็ตองชวยกัน
ออกคาใชจายในการดําเนินการตามสวนแบงแหงประโยชนที่เจาของภารยทรัพยไดรับ

2.5 การระงับสิ้นไปของภารจํายอม 6

1. เมื่อมีนิติกรรมที่กําหนดใหภารจํายอมหมดสิ้นไป ระหวางเจาของสามยทรัพยและเจาของ
ภารยทรัพย ซึ่งนิติกรรมดังกลาวน้ี ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่ ตามมาตรา
1299 และ 1301 จึงจะใชยันบุคคลภายนอกได

2. เมื่อภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไป ตามมาตรา 1397 ถาภารยทรัพยหรือสามยทรัพยได
สลายไปทั้งหมด ทานวาภารจํายอมยอมสิ้นไป แตถาหากมีการสลายไปเพียงบางสวน ภารจํายอมก็ยัง
สามารถใชการตอได

6 สุพรรณ  อยูเกษ. “ ภารจํายอม ” ดุลพาห 9 (กันยายน 2501): 575-576
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3. เมื่อไมไดใชประโยชนแหงภารจํายอมเปนเวลาสิบป ตามมาตรา 1399 ภารจํายอมน้ันถามิได
ใชสิบป ทานวายอมสิ้นไป บทบัญญัติดังกลาวใชครอบคลุมถึงภารจํายอมในทุกกรณี ไมวาจะเปนทาง
นิติกรรม อายุความหรือผลแหงกฎหมาย แตในกรณีที่เปนภารจํายอมที่ไดมาโดยการจดทะเบียน เวลา
ยกเลิกก็ตองจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่เชนกัน

4. เมื่อภารยทรัพยและสามยทรัพยตกเปนเจาของคนเดียวกน ตามมาตรา 1398 ถาภารยทรัพย
และสามยทรัพยตกเปนเจาของคนเดียวกัน ทานวา เจาของจะใหเพิกถอนการจดทะเบียนภารจํายอมก็ได
แตถายังมิไดเพิกถอนไซร ภารจํายอมยังมีอยูในสวนบุคคลภายนอก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ภารจํายอมเกิดขึ้นใน
กรณีบนพื้นฐานของความขัดแยงของอสังหาริมทรัพยระหวางสองบุคคล ดังน้ัน เมื่อเจาของไดกลายเปน
คนเดียวกันแลว ภารจํายอมยอมหมดไป แตถาภารจํายอมน้ันไดมาจากการจดทะเบียน ก็จําเปนที่จะตอง
จดทะเบียนเพิกถอนระงับตอหนาเจาหนาที่ มิฉะน้ัน จะไมสามารถอางยันตอบุคคลไดในกรณีใดๆ ไมวา
บุคคลภายนอกจะเปนผูสุจริตหรือเสียคาตอบแทนหรือไมก็ตาม

หากเปนกรณีตรงขาม คือไดภารจํายอมโดยอายุความและไมไดจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่
แลว ก็ไมตองจดทะเบียนระงับแตอยางใดและสามารถใชยันตอบุคคลภายนอกไดเลย เน่ืองจากอายุความ
ของภารจํายอมจะตองมีการนับใหมเมื่อระงับไปแลว ไมสามารถจะนับอายุความเดิมรวมไปดวย

5. เมื่อภารจํายอมไมมีความจําเปนหรือหมดประโยชนตอสามยทรัพย หรือมีประโยชนเหลือ
นอยจนไมคุมกับภาระที่ภารยทรัพยตองรับอยู ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1400 ที่บัญญัติวา เมื่อภารจํายอม
หมดประโยชนแกสามยทรัพยไซร ทานวา ภารจํายอมน้ันสิ้นไป แตถาความเปนไปมีทางใหกลับใชภาร
จํายอมไดไซร ทานวา ภารจํายอมน้ันยอมกลับมีอีก แตตองยังไมพนอายุความที่ระบุไวในมาตรากอน ถา
ภารจํายอมยังเปนประโยชนแกสามยทรัพยบาง แตเมื่อเทียบกันภาระอันตกอยูแกภารยทรัพยแลว
ประโยชนน้ันนอยนักไซร ทานวาเจาของภารยทรัพยจะขอใหพนจากภารจํายอมทั้งหมด หรือแต
บางสวนก็ได แตตองใชคาทดแทน

การสิ้นสุดของภารจํายอมโดยวิธีน้ี อาจจะทําใหภารจํายอมเกิดขึ้นอีกก็ได หากภารจํายอมน้ันจะ
เปนประโยชนตอสามยทรัพยตอไป และเจาของสามยทรัพยสามารถเรียกรองสิทธิไดภายใน 10 ป
นับต้ังแตการยกเลิกในคร้ังแรก

- คําสั่ง ที่ 7/2504 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2504 ไดวางแนวทางปฏิบัติมีสาระสําคัญ ดังน้ี
1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยตองตกอยูในภารจํายอมอันเปนเหตุใหเจาของตองยอมรับกรรม

บางอยางซึ่งกระทบถึงทรัพยสินของตนหรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์
ทรัพยสินน้ันเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1387 เชน ยอมใหมีทางเดินทาง
นํ้าหรือยอมใหชายคาหนาตางของผู อ่ืนรุกล้ําเขามาในที่ดินของตนหรือยอมที่จะไมปลูกตึก บาน
โรงเรือนเพื่อที่จะไมปดบังแสงสวางหรือทางลมในที่ดินขางเคียง เปนตน ใหคูกรณีทําบันทึกขอตกลง
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในประเภท “ภารจํายอม” โดยใหผูขอจดทะเบียนยื่นเร่ืองราวขอจด
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ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1) และจัดทําบันทึกขอตกลงและรายการจดทะเบียนประเภท “ภารจํา
ยอม” และถาคูกรณีประสงคจะจดไวในโฉนดเปนสามยทรัพยดวย ก็ใหจดทะเบียนได

2. ในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมแตเพียงบางสวน ในบันทึกขอตกลง
ตองกําหนดกรรมหรือการงดเวนไวใหชัดเจนแนนอนมากที่สุดที่จะทําได เชน ภารจํายอมเร่ืองทางเดิน
บางสวนจะตองกําหนดขนาดกวางยาวของทางและจากทิศไหนไปทิศไหนไวดวย สวนชื่อประเภทของ
นิติกรรมคงใชชื่อประเภทวา “ภารจํายอม”

3. กรณีที่เจาของรวมคนใดคนหน่ึงแหงภารยทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมผูกพันเฉพาะสวนของ
ตนจะตองนําหลักฐานที่แสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืนๆ มาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่แลวจึงดําเนินการจดทะเบียนในประเภท “ภารจํายอมเฉพาะสวน”

4. หากมีกรณีไดมาซึ่งภารจํายอมโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม เชน ไดมาโดยอายุความ ใหผู
ไดมายื่นคําขอพรอมหลักฐานแสดงการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ เชน คําสั่งศาล เปนตน ถาเปนกรณี
ไดมาซึ่งภารจํายอมบางสวน เฉพาะสวน ตามคําสั่งศาล ไมจําตองนําหลักฐานที่แสดงวาไดรับความ
ยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืน ๆ มาแสดง เพราะเปนการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล

5. ในกรณีที่มีการแบงแยกภารยทรัพย หากคูกรณีตกลงยินยอมใหที่ดินแปลงที่แยกออกไปยังคง
เปนภารจํายอมอยูก็ดี หรือตกลงกันใหหลุดพนจากภารจํายอมก็ดี ใหอนุโลมปฏิบัติทํานองเดียวกับกรณี
ครอบจํานองหรือปลอดจํานอง ตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ 14/2500 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2500 เร่ืองวิธี
จดแจงครอบจํานองและวิธีการปลอดจํานอง โดยใชชื่อประเภทวา “ครอบภารจํายอม” หรือ “ปลอดภาร
จํายอม” แลวแตกรณี

6. กรณีที่มีการแบงแยกสามยทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนภารจํายอมไวใหยกรายการที่ไดรับ
ประโยชนจากภารจํายอมที่ไดจดทะเบียนไวไปจดแจงในโฉนดแบงแยกดวย ถาเปนกรณีที่มิไดจด
ทะเบียนภารจํายอมในโฉนดสามยทรัพยแตคูกรณีมีความประสงคจะใหจดทะเบียนภารจํายอมไวใน
โฉนดแบงแยกคูกรณีตองขอใหจดทะเบียนภารจํายอมไวในโฉนดสามยทรัพยเดิมกอน

7. ในกรณีที่ภารจํายอมแตะตองสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย และคูกรณีไดตกลงกันยายไปยังสวน
อ่ืนหรือในกรณีที่มีการแบงแยกสามยทรัพย และปรากฏวาภารจํายอมน้ันไมใชและใชไมไดตามรูปการ
เพื่อประโยชนแกสามยทรัพยแปลงแยกใดก็ดี ใหบันทึกขอตกลงของคูกรณีไวเปนหลักฐานใหชัดเจนวา
คูกรณีตกลงกันอยางไร แลวจึงจดทะเบียนในประเภท “แกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอม” ไวในแปลง
ภารยทรัพย แตถาแปลงสามยทรัพยไดจดทะเบียนรับประโยชนไวดวยก็ใหจดทะเบียนการแกไข
เปลี่ยนแปลงภารจํายอมในแปลงสามยทรัพยดวย
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8. เมื่อไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลว ถาคูกรณีประสงคจะเลิกภารจํายอมตอกันใหบันทึก
ขอตกลงของคูกรณีไว และจดทะเบียนในประเภท “เลิกภารจํายอม”ถาเปนกรณีภารจํายอมสิ้นไปโดยพน
กําหนดเวลาที่ตกลงกันไว ถือวาเปนอันเลิกไปโดยไมตองจดทะเบียนเลิกภารจํายอม

9. ในกรณีที่ภารยทรัพยและสามยทรัพยตกมาเปนเจาของเดียวกัน ถาเจาของมีความประสงคจะ
ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน ก็ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ขอจดทะเบียนเพิกถอน ภารจํายอม
และใหจดทะเบียนในประเภท “เลิกภารจํายอม”

ประเภทการจดทะเบียน 7

1. ภารจํายอม หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมาขอจดทะเบียนใหที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ตองตกอยูในภารจํายอมทั้งหมดไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน
น้ันจะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน แตทุกคนยอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนน้ัน
ตกอยูในภารจํายอมทั้งหมด

2. ภารจํายอมเฉพาะสวน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมีหลายคนแต
เจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนน้ันบางคนมาขอจดทะเบียนใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยาง
อ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมเฉพาะสวนของตน

3. ภารจํายอมบางสวน หรือ ภารจํายอมเฉพาะสวนเพียงบางสวน หมายถึง กรณีเจาของที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมาขอจดทะเบียนใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนบางสวนของตน
ตองตกอยูในภารจํายอม

4. แกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอม หมายถึง กรณีที่เจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนได
จดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมไวแลว โดยภารจํา
ยอมน้ันแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย ตอมาคูกรณีมีการตกลงยายไปยังสวนอ่ืน หรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภารจํายอมน้ัน ๆ หรือกรณีมีการแบงแยกสามยทรัพยแลว ปรากฏวาภารจํายอมน้ัน
ไมใช หรือใชไมไดตามรูปการ เพื่อประโยชนแกสามยทรัพยแปลงแยก คูกรณีจึงมาขอเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงภารจํายอมที่จดทะเบียนไวเดิม

7 ภาสกร   ชุณหอุไร. คําอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน. พิมพครั้งที่ 4 แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพนิติบรรณการ, (2536).
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5. ปลอดภารจํายอม หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไดจดทะเบียนภาร
จํายอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมไวแลวต้ังแตสองอสังหาริมทรัพย
ขึ้นไป หรือกรณีที่เจาของที่ดินไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแปลงเดียวแลวมีการแบงแยกที่ดินออกเปน
หลายแปลง ตอมาคูกรณีตกลงใหอสังหาริมทรัพยใดอสังหาริมทรัพยหน่ึงพนจากภารจํายอม (หากเปน
การจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน)

6. แบงแยกในนามเดิม (ปลอดภารจํายอม) หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืนไดจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมไวแลว
ต้ังแตสองอสังหาริมทรัพยขึ้นไป หรือกรณีที่เจาของที่ดินไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแปลงเดียวแลวมี
การแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง ขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงใหที่ดินแปลงที่แยกออกไป
หรือที่ดินแปลงคงเหลือไมมีภารจํายอมแตะตองอยู (หากเปนการจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอ่ืนให
เปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน)

7. แบงแยกในนามเดิม (ครอบภารจํายอม) หมายถึง กรณีเจาของที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดิน
ที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลวออกจากกันโดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดิน
แปลงคงเหลือหรือแปลงที่แยกออกไปยังคงมีภารจํายอมแตะตองอยู (หากเปนการจดทะเบียนแบงแยก
เปนประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน)

8. แบงแยกในนามเดิม (ครอบ – ปลอดภารจํายอม) หมายถึง กรณีเจาของที่ดินประสงคจะ
แบงแยกที่ดินที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลวออกจากกันต้ังแตสองแปลงขึ้นไป โดยในขณะจด
ทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงคงเหลือและแปลงที่แยกออกไปบางแปลงยังคงมี ภารจํา
ยอมแตะตองอยู และบางแปลงพนจากภารจํายอมที่แตะตองอยู (หากเปนการจดทะเบียนแบงแยกเปน
ประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน)

9. เลิกภารจํายอม หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไดจดทะเบียนภารจํา
ยอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมแกที่ดินแปลงอ่ืนไวแลว ตอมาคูกรณี
ประสงคจะใหภารจํายอมดังกลาวหมดไป หรือกรณีที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมในแปลงสามยทรัพยไว
ใหใชชื่อประเภทวา “เลิกภารจํายอม” เชนกัน

10. เลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอม หมายถึง กรณีมีการจดทะเบียนภารจํายอมไวใน
อสังหาริมทรัพยที่เปนสามยทรัพย ตอมาเจาของสามยทรัพยประสงคเลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอมที่
เคยจดทะเบียนไวในแปลงสามยทรัพยเทาน้ัน โดยที่ยังไมมีการเลิกภารจํายอม (ปรับปรุงชื่อประเภทให
เปนไปตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภารจํายอมในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน พ.ศ. 2550)
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แนวทางการวินิจฉัยท่ีสําคัญเกี่ยวกับภารจํายอม
1. การที่ที่ดินแปลงหน่ึงไดจดทะเบียนเปนภารยทรัพยของที่ดินแปลงอ่ืนไวแลว ตอมาเจาของ

ที่ดินภารยทรัพยประสงคจะจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดินแปลงอ่ืนใชประโยชนถนนภารจํายอมที่ได
จดทะเบียนไวเปนทางผานตอไปอีก เปนการจดทะเบียนภารจํายอมในลักษณะเดียวกัน ไมถือวาทําให
ประโยชนแหงภารยทรัพยลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามนัยมาตรา 1390 แหง ป.พ.พ.

2. การจดทะเบียนรวมโฉนดที่ดินระหวางภารจํายอมเห็นวา การรวมภารยทรัพยมิไดทําให
ประโยชนแหงภารจํายอมลดลงหรือเสื่อมความสะดวกแตอยางใด เพราะเมื่อรวมโฉนดแลวประโยชน
แหงภารจํายอมที่ดินจดทะเบียนไวยังคงมีอยูตามเดิมไมเปลี่ยนแปลง และทางทะเบียนสามารถจดแจงให
ปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงรวมได การรวมโฉนดที่ดินในกรณีโฉนดที่ดินเดิมมีการจดทะเบียน ภารจํา
ยอมครอบติดอยู โดยมิไดจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดินแตละโฉนดของตนที่นํามาขอรวมโฉนดและ
แบงแยกในนามเดิมตกอยูในบังคับภารจํายอมเร่ืองทางเดินบางสวน จึงไมขัดตอกฎหมายและหลักการ
ทางทะเบียนสามารถนํามารวมโฉนดไดและไมตองใหเจาของสามยทรัพยใหคํายินยอม

3. แมภารจํายอมจะตกติดไปกับภารยทรัพยเสมอไมวาภารยทรัพยน้ันโอนไปยังผูใดก็ตาม(เทียบ
คําพิพากษาฎีกาที่ 800/2502) แตถาเปนภารจํายอมเร่ืองทางเดิน เมื่อภารยทรัพยไดกลายสภาพเปนทาง
สาธารณะ และไดมีการโอนที่ ดินแปลงภารยทรัพยที่มี ภารจํายอมเ ร่ืองทางเดินให เปนทาง
สาธารณประโยชนน้ัน ไมเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกอัน
ตองหามตาม ป.พ.พ. มาตรา 1390 แตอยางใด และเมื่อโอนเปนทางสาธารณประโยชนแลวภารจํายอมใน
ที่ดินแปลงดังกลาวก็ยอมถูกกลืนหมดสภาพไปในตัว (คําพิพากษาฎีกาที่ 650/2510) จึงจดทะเบียนโอน
เปนทางสาธารณประโยชนไดโดยไมตองจดทะเบียนเลิกภารจํายอมเสียกอน

4. ภารจํายอมเปนทรัพยสิทธิเหนือที่ดินแปลงภารยทรัพย ตองจดทะเบียนในที่ดินแปลง
ภารยทรัพยจึงจะใหผลเปนทรัพยสิทธิที่สมบูรณ เมื่อที่ดินแปลงภารยทรัพยโอนไปภารจํายอมจึงตกติด
ไปกับที่ดินแปลงภารยทรัพยน้ันดวย สวนที่ดินแปลงสามยทรัพยน้ันไมมีกฎหมายบังคับวาจะตองจด
ทะเบียนในที่ดินแปลงสามยทรัพยดวยแตอยางใดตามคําสั่งกรมที่ดินที่ 7/2504 ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2504 การจดทะเบียนภารจํายอมจะบันทึกการจดทะเบียนไวในที่ดินแปลงภารยทรัพยเทาน้ัน แตถา
คูกรณีประสงคจะใหจดบันทึกไวในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพยดวยก็ใหจดทะเบียนได ดังน้ัน เมื่อ
เจาของที่ดินแปลงสามยทรัพยประสงคจะใหเลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอม อันเปนการลางรายการ
จดทะเบียนภารจํายอมในแปลงสามยทรัพยใหหมดสิ้นไป แมจะเปนการขอจดทะเบียนแตเพียงฝายเดียว
ก็ควรจะรับจดทะเบียนใหไดโดยใชประเภทการจดทะเบียนวา “เลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอม”

5. ที่ดินไดมีการจดทะเบียนจํานองไวกอนแลว หากมีการจดทะเบียนภารจํายอมภายหลัง แต
ผูรับจํานองไมไดใหความยินยอมพนักงานเจาหนาที่จะจดทะเบียนภารจํายอมไดหรือไมน้ัน เห็นวา
แมวาคําสั่งกรมที่ดินที่ 9/2500 ลงวันที่20 กันยายน 2500 ไดวางทางปฏิบัติไววา พนักงานเจาหนาที่จะจด
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ทะเบียนใหไดตอเมื่อผูรับจํานองใหความยินยอมก็ตาม แตเมื่อการขอจดทะเบียนภารจํายอมในกรณีน้ี
มิใชนิติกรรมที่ผูขอขอจดทะเบียนแลวเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาที่ก็มิอาจระงับการขอจด
ทะเบียนตามมาตรา 73 แหงประมวลกฎหมายที่ดินได และการที่ผูรับจํานองจะขอใหลบภารจํายอมที่จด
ทะเบียนภายหลังการจํานองไดก็ตอเมื่อการจดทะเบียนภารจํายอมภายหลังน้ันทําใหเปนที่เสื่อมเสียสิทธิ
ของผูรับจํานองในเวลาบังคับจํานอง เมื่อขณะน้ียังไมอาจพิสูจนไดวาการจดทะเบียนภารจํายอมที่ดิน
ดังกลาวจะทําใหเสื่อมเสียสิทธิของผูรับจํานองในเวลาบังคับจํานองอยางไร และหากกรณีตองลบภารจํา
ยอมที่จดภายหลังออกจากทะเบียนหาใชเพราะนิติกรรมเปนโมฆะไม พนักงานเจาหนาที่จึงตองจด
ทะเบียนให แตกอนจดทะเบียนใหแจงคูกรณีทราบดวยวา การจดทะเบียนภารจํายอมภายหลังการจํานอง
โดยผูรับจํานองไมไดใหความยินยอมน้ีอาจถูกลบสิทธิจากทะเบียนตาม ป.พ.พ. มาตรา 722 ได หาก
คูกรณีทราบแลวยังยืนยันใหจดทะเบียนโดยยอมรับผิดชอบกันเองก็ใหบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐาน
แลวจดทะเบียนตอไปได

6. ภารจํายอมที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย สิทธิการใชที่ดินอันตกเปนภารจํายอม ตกติดไปยัง
ผูรับโอนอสังหาริมทรัพย อันเปนสามยทรัพยน้ันดวย (ฎีกา 1052/2534) แมตอมาที่ดินแปลงสามยทรัพย
จะโอนไปยังบุคคลอ่ืน ผูรับโอนที่ดินแปลงสามยทรัพยยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่จากผูโอน ในการ
จดทะเบียนจึงตองใหเจาของที่ดินแปลงสามยทรัพยคนปจจุบันเปนผูยื่นคําขอจดทะเบียน

7. กรณีผูขอจดทะเบียนภารจํายอมตามคําพิพากษาศาลไมสามารถนําโฉนดที่ดินฉบับเจาของ
ที่ดินมาจดทะเบียนได ควรที่พนักงานเจาหนาที่จะใชอํานาจตามนัยมาตรา 74 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินเรียกโฉนดที่ดินจากผูยึดถือมาจดทะเบียน เพราะถือวามีความจําเปนที่จะตองจดทะเบียนใหเปนไป
ตามคําพิพากษาศาล และในหนังสือเรียกน้ันใหระบุไปดวยวา ถาฝาฝนจะมีความผิดตามมาตรา 109 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท หรือจําคุกไมเกินสามเดือน หรือทั้งปรับ
ทั้งจํา เมื่อครบกําหนดแลวไมปฏิบัติตามก็ใหพนักงานเจาหนาที่แจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดีแกผูฝาฝนตอไปเพื่อเปนการแกไขปญหาใหกับเจาของที่ดินแปลงสามยทรัพย พนักงาน
เจาหนาที่ควรดําเนินการจดทะเบียนภารจํายอม โดยบันทึกสาระสําคัญลงในโฉนดที่ดินแปลง
สามยทรัพยตามคําสั่งที่ 7/2504 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2504 และใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุลงใน
สารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินแปลงภารยทรัพยฉบับสํานักงานที่ดินวา “ที่ดินแปลงน้ีบางสวนตกอยู
ในบังคับภารจํายอมของโฉนดที่ดินเลขที่ ตามคําพิพากษา ลงวันที่ ซึ่งไดจดทะเบียนภารจํายอมลงไว
ในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพยดังกลาวแลว” เสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามพรอมวัน เดือน ป
กํากับไวหากเจาของที่ดินแปลงภารยทรัพยมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ใหแจงคูกรณี
ทราบเปนลายลักษณอักษร แลวจึงดําเนินการจดทะเบียนตอไปได



18

คําพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวของ
คําพิพากษาฎีกาที่ 3482/2541 โจทกไดสิทธิภารจํายอมโดยอายุความตามคําพิพากษาของศาล

โจทกบอกกลาวใหจําเลยเจาของภารยทรัพยไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมที่โจทกไดมาแต
จําเลยเพิกเฉยถือไดวาเปนการโตแยงสิทธิของโจทก โจทกซึ่งเปนเจาของสามยทรัพยจึงฟองจําเลยใน
ฐานะเจาของภารยทรัพยใหจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมใหแกโจทกไดคดีกอนโจทกฟอง ส. เจาของ
ภารยทรัพยที่จําเลยรับโอนตอมา โดยจําเลยมิไดเปนคูความในคดีน้ันก็ตาม แตเมื่อคดีกอนศาลมีคํา
พิพากษาวาโจทกไดสิทธิภารจํายอมในทางพิพาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382 จึง
เปนกรณีที่โจทกไดสิทธิภารจํายอมอันเปนทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดยทางอ่ืนนอกจาก
ทางนิติกรรม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง เปนทรัพยสิทธิคนละประเภทกับกรรมสิทธที่เจาของ
กรรมสิทธิ์มีอํานาจในอสังหาริมทรัพยของตน และภารจํายอมเปนทรัพยที่กฎหมายบัญญัติเพื่อประโยชน
แกอสังหาริมทรัพย มิไดมุงเพื่อประโยชนของบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ ภารจํายอมจึงยอมตกติด
ไปกับอสังหาริมทรัพยที่เปนสามยทรัพยและภารยทรัพย แมจะมีการโอนอสังหาริมทรัพยดังกลาวไป
ใหแกบุคคลอ่ืน ภารจํายอมก็หาไดหมดสิ้นไปไม เวนแตกรณีจะตองตามบทบัญญัติของกฎหมายเทาน้ัน
ดังน้ัน ไมวาจําเลยจะโอนทรัพยที่พิพาทมา

คาธรรมเนียม 8

1. การจดทะเบียนภารจํายอมโดยไมมีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย
คิดคาธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ขอ 2 (7) (ฑ)

2. การจดทะเบียนภารจํายอมที่มีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาแลว ใหถือเอาคาตอบแทนที่คูกรณีตกลงชําระ
ใหแกกันเปนราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาคาตอบแทนที่คูกรณีตกลงชําระใหแกกัน ในอัตรารอยละ 1
ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดินพ.ศ. 2497 ขอ 2 (7) (ฏ)อากรแสตมปการจดทะเบียนภารจํายอมโดยมีคาตอบแทน พนักงาน
เจาหนาที่ตองเรียกเก็บคาอากรแสตมปจากจํานวนคาตอบแทนตามประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตรา
สาร 28. (ข) ใบรับแหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ( ตามหนังสือสรรพากร ดวนมาก ที่ กค 0811/09884

8 เสนีย   ปราโมช, ม.ร.ว. อธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายลักษณะทรัพย.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิชย, (2528).
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ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2541ซึ่งเวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 24417 ลงวันที่ 11 กันยายน
2541)
- การจดทะเบียนทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน ภารจํายอม สิทธิเก็บกิน สิทธิอาศัยกรณีไมมี
การจายคาตอบแทนใหแกกัน ไมอยูในบังคับตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร 28.(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร สําหรับการจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีการจายคาตอบแทนใหแกกัน เรียกเก็บอากร
แสตมปรอยละ 0.5 จากจํานวนเงินคาตอบแทน(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0706/ว 10837 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2548 เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 00945 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549)การจด
ทะเบียนประเภทภารจํายอม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1387 เพื่อถือเปนทางปฏิบัติ
ดังตอไปน้ี

1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยตองตกอยูในภารจํายอมอันเปนเหตุใหเจาของตองยอมรับกรรม
บางอยางซึ่งกระทบถึงทรัพยสินของตนหรือตองงดเวน การใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ
ทรัพยสินน้ันเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยอ่ืนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1387
เชน ยอมใหมีทางเดิน ทางนํ้าหรือยอมใหชายคาหนาตางของผูอ่ืนรุกล้ําเขามาในที่ดินของตน หรือยอมที่
จะไมปลูกตึกบานโรงเรือนเพื่อที่จะไมปดบังแสงสวางหรือทางลมในที่ดินขางเคียง เปนตน ใหคูกรณีทํา
บันทึกขอตกลงและจดทะเบียน (สามัญ) ตอพนักงานเจาหนาที่ในประเภท “ภารจํายอม”เร่ืองราวขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) บันทึกขอตกลงและรายการจดทะเบียนประเภท “ภารจํายอม” ให
ปฏิบัติอนุโลมตามตัวอยางหมายเลข 1 (โฉนดที่เปนภารยทรัพย) ทายคําสั่งน้ีการจดทะเบียนดังกลาว ถา
คูกรณีประสงคจะจดไวในโฉนดเปนสามยทรัพยดวย ก็ใหจดทะเบียนไดโดยใชขอความตามตัวอยาง
หมายเลข 1 (โฉนดที่เปนสามยทรัพย) ทายคําสั่งน้ี

2. ในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมแตเพียงบางสวนใหอนุโลมดําเนินการ
ตามขอ 1 ในบันทึกขอตกลงตองกําหนดกรรมหรือการงดเวนไวใหชัดเจนแนนอนมากที่สุดที่จะทําได
เชน ภารจํายอมเร่ืองทางเดินบางสวนจะตองกําหนดขนาดกวางยาวของทางและจากทิศไหนไปทิศไหน
ไวดวย สวนชื่อประเภทของนิติกรรมคงใชชื่อประเภทวา “ภารจํายอม” เชนเดียวกับขอ 1 แตเร่ืองราวขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) บันทึกขอตกลง และรายการจดทะเบียนใหปฏิบัติอนุโลมตาม
ตัวอยางหมายเลข 2 ทายคําสั่งน้ี

3. ในกรณีที่เจาของรวมคนใดคนหน่ึงแหงภารยทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมผูกพันเฉพาะสวน
ของตน จะตองนําหลักฐานที่แสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืนๆ มาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ แลวจึงดําเนินการจดทะเบียนในประเภท “ภารจํายอมเฉพาะสวน” ได หลักฐานแสดงความ
ยินยอมดังกลาวใหเก็บรวมเร่ืองไวเปนหลักฐานในสารบบดวย ถาคูกรณีขอสงสําเนาอันรับรองวา
ถูกตองแลวก็ใหรับไวเปนหลักฐานตามความประสงคของคูกรณีไดเร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
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กรรม (ท.ด. 1) บันทึกขอตกลงและรายการจดทะเบียนใหอนุโลมปฏิบัติตามตัวอยางหมายเลข 2 แตให
แกคําวา บางสวนเปน เฉพาะสวน

4. หากมีกรณีไดมาซึ่งภารจํายอมโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมเชน ไดมาโดยอายุความใหผู
ไดมายื่นคําขอพรอมทั้งหลักฐานแสดงการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ เชน คําสั่งศาล เปนตน แลวจึง
ดําเนินการจดทะเบียนในประเภท “ภารจํายอม” หลักฐานการไดมาดังกลาวใหเก็บรวมเร่ืองไวในสาร
ระบบเปนหลักฐานดวยเร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) คําขอ (ท.ด. 9) และรายการ
จดทะเบียนใหปฏิบัติตามตัวอยางหมายเลข 3 ทายคําสั่งน้ีถาเปนกรณีไดมาซึ่งภารจํายอมบางสวน เฉพาะ
สวน นอกจากจะตองดําเนินการตามความในวรรคตนแลว ใหดําเนินการโดยอนุโลมปฏิบัติต ามขอ 2
และ ขอ 3 แหงคําสั่งน้ีดวย แตไมจําตองนําหลักฐานที่แสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคน
อ่ืน ๆ มาแสดง เพราะเปนการปฏิบัติไปตามคําสั่งศาล หรือคําพิพากษาของศาลแลวแตกรณีอยูแลว

5. ในกรณีที่มีการแบงแยกภารยทรัพย หากคูกรณีตกลงยินยอมใหที่ดินแปลงที่แยกออกไปยังคง
เปนภารจํายอมอยูก็ดี หรือตกลงกันใหหลุดพนจากภารจํายอมก็ดี ใหอนุโลมปฏิบัติทํานองเดียวกับกรณี
ครอบจํานองหรือปลอดจํานอง ตามคําสั่งกรมที่ดินที่ 14/2500 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2500เร่ืองวิธีจด
แจงครอบจํานองและวิธีการปลอดจํานอง โดยใชชื่อประเภทวา “ครอบภารจํายอม” หรือ “ปลอดภารจํา
ยอม” แลวแตกรณี

6. ในกรณีที่มีการแบงแยกสามยทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนภารจํายอมไวใหยกรายการที่ไดรับ
ประโยชนจากภารจํายอมที่ไดจดทะเบียนไวไปจดแจงในโฉนดแบงแยกดวยถาเปนกรณีที่มิไดจด
ทะเบียนภารจํายอมไวในโฉนดสามยทรัพย แตคูกรณีมีความประสงคจะใหจดทะเบียนภารจํายอมไวใน
โฉนดแบงแยก ใหแนะนําคูกรณีใหขอจดทะเบียนภารจํายอมไวในโฉนดสามยทรัพยเดิมกอน แลวจึง
ดําเนินการจดทะเบียนใหโดยดําเนินการตามความในวรรคแรก

7. ในกรณีที่ภารจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย และคูกรณีไดตกลงกันยายไปยัง
สวนอ่ืนก็ดี หรือในกรณีที่มีการแบงแยกสามยทรัพย และปรากฎวาภารจํายอมน้ันไมใชและใชไมไดตาม
รูปการเพื่อประโยชนแกสามยทรัพยแปลงแยกใดก็ดี ใหบันทึกขอตกลงของคูกรณีไวเปนหลักฐานกอน
จดทะเบียนใหไดความชัดวาคูกรณีตกลงกันอยางใด แลวจึงดําเนินการจดทะเบียนในปร ะเภท “แกไข
เปลี่ยนแปลงภารจํายอม” โดยใหจดทะเบียนไวในโฉนดภารยทรัพย แตถาโฉนดสามยทรัพยไดจด
ทะเบียนการไดรับประโยชนไวดวย ก็ใหจดทะเบียนการแกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอมในโฉนด
สามยทรัพยดวย โดยใชขอความใหถูกตองกับขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป อนุโลมตามตัวอยางหมายเลข 1
(โฉนดที่เปนสามยทรัพย) เร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) บันทึกขอตกลง และ
รายการจดทะเบียนใหอนุโลมปฏิบัติตามตัวอยางหมายเลข 4 ทายคําสั่งน้ี

8. เมื่อไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลว ถาคูกรณีประสงคจะเลิกภารจํายอมตอกัน ใหบันทึก
ขอตกลงของคูกรณีไว และจดทะเบียนในประเภท “เลิกภารจํายอม”ในกรณีที่มีการจดแจงครอบภารจํา
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ยอมไวในโฉนดแบงแยก เมื่อไดจดทะเบียนเลิกภารจํายอมในโฉนดเดิม ใหจดแจงรายการจดทะเบียน
เลิกภารจํายอมในโฉนดแบงแยกดวยทุกฉบับ แตถาโฉนดแบงแยกฉบับเจาของที่ดินไดโอนไปยัง
บุคคลภายนอกแลว และในขณะน้ันไมสามารถที่จะนํามาจดแจงไดใหจดแจงรายการจดทะเบียนเลิกภาร
จํายอมไวในโฉนดแบงแยกฉบับหลวงกอน เมื่อไดโฉนดแบงแยกฉบับเจาของที่ดินมา จึงดําเนินการจด
แจงดังกลาวในฉบับเจาของที่ ดินแปลงน้ันๆ ตอไป การจดแจงทั้งสองกรณีน้ีไมตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) บันทึกขอตกลงและรายการจดทะเบียน
ประเภท “เลิกภารจํายอม” ใหปฏิบัติอนุโลมตามตัวอยางหมายเลข 5ถาเปนกรณีภารจํายอมสิ้นไปโดยพน
กําหนดเวลาที่ตกลงกันไว ถือวาเปนอันเลิกไปโดยไมตองจดทะเบียนเลิกภารจํายอม

9. ในกรณีที่ภารยทรัพยและสามยทรัพยตกมาเปนเจาของเดียวกัน ถาเจาของมีความประสงคจะ
ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียน ก็ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ขอจดทะเบียนเพิกถอนภารจํายอม
โดยใชแบบพิมพ ท.ด. 9 เปนคําขอ สวน ท.ด. 1 และรายการจดทะเบียนใหแกไขถอยคําตามควรแกกรณี
และใหจดทะเบียนในประเภทเลิกภารจํายอม เชนเดียวกับขอ 8

10. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนประเภท “ภารจํายอม” “เลิกภารจํายอม” และประเภท “ปลอด
ภารจํายอม” ใหเรียกเก็บ คาคําขอ 2 บาท คาจดทะเบียนแปลงหน่ึงรายละ 15 บาท สวนเร่ืองราวขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) ใหถือเปนรายงานเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ไมตองเรียกเก็บคาคํา
ขอเวนแตในกรณีที่มีการทําบันทึกขอตกลง ใหถือเร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1)
เปนคําขอและใหเรียกเก็บคาคําขอดวยสวนกรณีจดทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ใหใชแบบ
พิมพเร่ืองราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. 1) เปนคําขอโดยเขียนขอความใหชัดเจนอนุโลม
ตามตัวอยางคําขอทายคําสั่งน้ี และไมตองทําคําขอขึ้นอีกตางหากดังเชนการจดทะเบียน ณ สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด หรือสํานักงานที่ดินสาขาเพราะไมตองใช ท.ด. 1 เปนรายงานเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแต
อยางใด

11. ใหยกเลิกคําสั่งกรมที่ดินและโลหะกิจ ที่ 2/2484 ลงวันที่ 12 มกราคม 2484 เร่ืองวิธีการจด
ทะเบียนพิเศษประเภทภารจํายอม และเลิกภารจํายอมกับคําสั่งอ่ืนที่มีขอความขัดแยงกับคําสั่ง

ระเบียบกรมท่ีดิน9

วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภารจํายอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยาง
อ่ืนพ.ศ. 2550 โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภารจํายอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน เพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545ประกอบกับขอ 2 (1)(4) และขอ 4 ก. (15) (ก) แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
อธิบดีกรมที่ดินจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ”ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาร
จํายอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน พ.ศ. 2550”
การย่ืนคําขอ การสอบสวน และประเภทการจดทะเบียน

ขอ 5 เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียน ภาร
จํายอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ซึ่งเมื่อกอใหเกิดภารจํายอมในอสังหาริมทรัพยใดจะเปน
เหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยน้ันตองยอมรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบกระเทือนถึงการใชสิทธิใน
ทรัพยสินของตน หรือตองงดเวนการใชสิทธิบางอยางอันมีอยูในกรรมสิทธิ์ทรัพยสินน้ันเพื่อประโยชน
แกอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ตามมาตรา 1387 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหบุคคลน้ันยื่นคํา
ขอตามแบบ ท.ด.1 สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ ท.ด. 1 ก. สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐาน
สําหรับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนและหลักฐานที่เกี่ยวของ

ขอ 7 การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริงดังน้ี
(1) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมาขอจดทะเบียนใหที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ตองตกอยูในภารจํายอมทั้งหมดไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนน้ันจะ
มีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน แตทุกคนยอมใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนน้ัน ตกอยูใน
ภารจํายอมทั้งหมดใหเขียนชื่อประเภทวา “ภารจํายอม”

(2) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมีหลายคน แตเจาของที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนน้ันบางคนมาขอจดทะเบียนใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูใน
ภารจํายอมเฉพาะสวนของตน ใหเขียนชื่อประเภทวา “ภารจํายอมเฉพาะสวน”

(3) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนมาขอจดทะเบียนใหที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนบางสวนของตน ตองตกอยูในภารจํายอม ใหเขียนชื่อประเภทวา “ภารจํายอม
บางสวน” หรือ “ภารจํายอมเฉพาะสวนเพียงบางสวน” แลวแตกรณี

9 ภาสกร   ชุณหอุไร. คําอธิบายประมวลกฎหมายท่ีดิน. พิมพครั้งที่ 4 แกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพนิติบรรณการ, (2536).
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(4) กรณีที่เจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไดจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมไวแลว โดยภารจํายอมน้ันแตะตองเพียงสวนหน่ึง
แหงภารยทรัพย ตอมาคูกรณีมีการตกลงยายไปยังสวนอ่ืน หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภารจํายอมน้ัน ๆ
หรือกรณีมีการแบงแยกสามยทรัพยแลว ปรากฏวาภารจํายอมน้ันไมใช หรือใชไมไดตามรูปการ เพื่อ
ประโยชนแกสามยทรัพยแปลงแยก คูกรณีจึงมาขอเปลี่ยนแปลงขอตกลงภารจํายอมที่จดทะเบียนไวเดิม
ใหเขียนชื่อประเภทวา “แกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอม”

(5) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไดจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมไวแลวต้ังแตสองอสังหาริมทรัพยขึ้นไป หรือกรณี
ที่เจาของที่ดินไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแปลงเดียวแลวมีการแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง ตอมา
คูกรณีตกลงใหอสังหาริมทรัพยใดอสังหาริมทรัพยหน่ึงพนจากภารจํายอม ใหเขียนชื่อประเภทวา“ปลอด
ภารจํายอม” หากเปนกรณีที่ในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงใหที่ดินแปลงที่แยกออกไปหรือ
ที่ดินแปลงคงเหลือไมมีภารจํายอมแตะตองอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม(ปลอดภารจํา
ยอม)” หากเปนการจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน

(6) กรณีเจาของที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลวออก
จากกันโดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงคงเหลือหรือแปลงที่แยกออกไป
ยังคงมีภารจํายอมแตะตองอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม (ครอบภารจํายอม)” หากเปน
การจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน

(7) กรณีเจาของที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลวออก
จากกันต้ังแตสองแปลงขึ้นไป โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงคงเหลือ
และแปลงที่แยกออกไปบางแปลงยังคงมีภารจํายอมแตะตองอยู และบางแปลงพนจากภารจํายอมที่แตะ
ตองอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม (ครอบ – ปลอดภารจํายอม)” หากเปนการจด
ทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอ่ืนใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนน้ัน

(8) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไดจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตองตกอยูในภารจํายอมแกที่ดินแปลงอ่ืนไวแลว ตอมาคูกรณีประสงคจะ
ใหภารจํายอมดังกลาวหมดไป ใหเขียนชื่อประเภทวา “เลิกภารจํายอม” กรณีที่ไดจดทะเบียนภารจํายอม
ในแปลงสามยทรัพยไว ใหใชชื่อประเภทวา “เลิกภารจํายอม” เชนกันกรณีมีการจดทะเบียนภารจํายอม
ไวในอสังหาริมทรัพยที่เปนสามยทรัพย ตอมาเจาของสามยทรัพยประสงคเลิกรายการจดทะเบียนภารจํา
ยอมที่เคยจดทะเบียนไวในแปลงสามยทรัพยเทาน้ันโดยที่ยังไมมีการเลิกภารจํายอม ใหเขียนชื่อประเภท
วา “เลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอม”

ขอ 8 การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1 , ท.ด.1 ก.) ใหปฏิบัติดังน้ี
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(1) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ 7 แลวแตกรณี
(2) การเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในขอ 2 ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

แบบท.ด.1 หรือ ท.ด.1 ก. ใหเขียนเฉพาะชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทาน้ัน
โดยไมตองเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หรือผูถือสิทธิครอบครองอ่ืนที่ไมเกี่ยวของแตอยางใดกรณีมีผูถือ
กรรมสิทธิ์หลายคนขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหเขียนชื่อและหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผู
ถือกรรมสิทธิ์ทุกคนดวย

(3) การเขียนชื่อเจาของสามยทรัพยในขอ 3 ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด.1 หรือ ท.ด.1 ก. ใหเขียนชื่อเจาของสามยทรัพย หากมีหลายคนใหเขียนหมายเลขลําดับ
กํากับไวขางหนาทุกชื่อดวย

(4) กรณีจดทะเบียนภารจํายอมเฉพาะสวนใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1, ท.ด.1 ก.) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวาหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเลขที่เทาใดเฉพาะสวนของผูถือกรรมสิทธิ์คนใดตกอยูในบังคับภารจํายอมเร่ืองใดของที่ดิน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเลขที่เทาใด

(5) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวน ใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1, ท.ด.1 ก.) ดวย (ตามตัวอยางหมายเลข 1 - 13)

ขอ 9 การจดทะเบียนภารจํายอมใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนไดตอเมื่ออสังหาริมทรัพยที่
จะนํามาจดทะเบียนตองมีต้ังแตสองอสังหาริมทรัพยขึ้นไป และตองเปนของเจาของตางคนกันกรณีที่มี
ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หลายคน การพิจารณาวาเจาของที่ดินที่เปนภารยทรัพยกับเจาของที่ดินที่เปน
สามยทรัพยเปนเจาของคนเดียวกันหรือไม ใหพิจารณาจากชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนวาเหมือนกันทั้ง
แปลงที่เปนภารยทรัพยและสามยทรัพยหรือไม หากมีชื่อเจาของตางกันบางราย ไมถือวาเปนเจาของคน
เดียวกัน เชน นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอจดทะเบียนภารจํายอมใหที่ดินบางสวนเปนทางเดินของ
ที่ดินอีกแปลงหน่ึงซึ่งมีชื่อ นาย ก. และนาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ กรณีเชนน้ีถือไดวาที่ดินสองแปลง
น้ันตางเจาของกัน ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนภารจํายอมได

ขอ 10 การสอบสวนคูกรณีใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนใหไดความชัดเจนวาประสงคจะจด
ทะเบียนภารจํายอมในเร่ืองใด ระยะเวลาเทาใด และมีการกําหนดเงื่อนไขการงดเวนการใชสิทธิบาง
ประการของเจาของที่ดินอยางไร เชน ภารจํายอมเร่ืองทางเดิน มีการหามยานพาหนะใดผานเปนตน
หรือกรณีที่เปนภารจํายอมเร่ืองสาธารณูปโภค ตองระบุใหชัดเจนวาใชเพื่อสาธารณูปโภคใดเชน วางทอ
ประปา ทอระบายนํ้า ปกเสาไฟฟา ปกเสาโทรศัพท เปนตน กรณีการจดทะเบียนประเภทภารจํายอม
บางสวน ภารจํายอมเฉพาะสวน หรือภารจํายอมเฉพาะสวนเพียงบางสวน พนักงานเจาหนาที่ตอง
สอบสวนใหไดแนวเขตของภารจํายอมมีขนาดกวางยาวเทาใด จากทิศไหนไปทิศไหน พรอมทั้งจัดทํา



25

รูปแผนที่ประกอบการจดทะเบียนดวยกรณีมีการกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนภารจํายอมวาเมื่อ
สามยทรัพยโอนไปยังบุคคลอ่ืนใหภารจํายอมเปนอันหมดไป พนักงานเจาหนาที่ยอมรับจดทะเบียนให
ได

ขอ 11 กรณีที่เจาของรวมคนใดคนหน่ึงแหงภารยทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมผูกพันเฉพาะสวน
ของตน พนักงานเจาหนาที่จะตองเรียกหลักฐานที่แสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืนๆ
มาแสดง หลักฐานแสดงความยินยอมดังกลาวใหเก็บรวมเร่ืองไวเปนหลักฐานในสารบบดวยถาคูกรณี
ขอสงสําเนาอันรับรองวาถูกตองแลวก็ใหรับไวเปนหลักฐานตามความประสงคของคูกรณีได

ขอ 12 กรณีผูขอไดมาซึ่งภารจํายอมโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม เชน ไดมาโดยอายุความ
พนักงานเจาหนาที่ตองแจงใหผูไดมายื่นคําขอพรอมหลักฐานแสดงการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ เชน
คําสั่งศาล เปนตน หลักฐานการไดมาดังกลาวใหเก็บรวมเร่ืองไวในสารบบเปนหลักฐานดวยกรณีไดมา
ซึ่งภารจํายอมเฉพาะสวน หรือภารจํายอมเฉพาะสวนเพียงบางสวนตามคําสั่งศาลพนักงานเจาหนาที่ไม
ตองเรียกหลักฐานที่แสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของรวมคนอ่ืน ๆ เน่ืองจากเปนการปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล

ขอ 13 การจัดทําบันทึกขอตกลงเร่ืองภารจํายอมใหดําเนินการ ดังน้ี
(1) การขอจดทะเบียนประเภทภารจํายอม ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงหน่ึงฉบับ เก็บ

ไว ณ สํานักงานที่ดิน โดยใหคูกรณีลงนามในบันทึกขอตกลงเร่ืองภารจํายอมตามแบบ ท.ด.16
(2) บันทึกขอตกลงเร่ืองภารจํายอมตองกําหนดการใชหรือการงดเวนการใชภารจํายอม

ไวใหชัดเจนแนนอน กรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยกอใหเกิดภารจํายอมแตเพียงบางสวน ตองระบุแนว
เขตภารจํายอมโดยตองกําหนดขนาดกวางยาวจากทิศไหนไปทิศไหนไว พรอมจัดทํารูปแผนที่ประกอบ
แนบทายบันทึกขอตกลงดังกลาว และใหคูกรณีลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐานดวย

(3) กรณีที่ภารจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย และคูกรณีไดตกลงกัน
ยายไปยังสวนอ่ืนก็ดี หรือในกรณีที่มีการแบงแยกสามยทรัพย และปรากฏวาภารจํายอมน้ันไมใชและใช
ไมไดตามรูปการเพื่อประโยชนแกสามยทรัพยแปลงแยกใดก็ดี ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกขอตกลง
ของคูกรณีไวเปนหลักฐานวาคูกรณีตกลงกันอยางใด ถาเปนกรณีที่เดิมเคยทําแผนที่แสดงแนวเขตภารจํา
ยอมไว พนักงานเจาหนาที่จะตองจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวประกอบบันทึก
ขอตกลงกอน แลวจึงดําเนินการจดทะเบียนในประเภท “แกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอม” ได

ขอ 14 การจดทะเบียนภารจํายอม ถาคูกรณีประสงคจะจดไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แปลงสามยทรัพยดวย พนักงานเจาหนาที่สามารถรับจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลง
สามยทรัพยได ถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพยไดจดทะเบียนการไดรับประโยชนไว
การยกเลิกภารจํายอมหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลง
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ภารยทรัพยพนักงานเจาหนาที่จะตองใหคูกรณียื่นขอจดทะเบียนดังกลาวไวในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินแปลงสามยทรัพยพรอมกันดวย

ขอ 15 กรณีการขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงภารยทรัพยโดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงภารจํา
ยอมตามที่ไดจดทะเบียนไวเดิม ไมถือเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก
พนักงานเจาหนาที่สามารถรับจดทะเบียนแบงแยกไดโดยไมตองใหเจาของสามยทรัพยใหความยินยอม
แตอยางใด

ขอ 16 ในการจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงภารยทรัพยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงภารจํายอมหรือ
กรณีที่คูกรณีตกลงยินยอมใหที่ดินแปลงที่แยกออกไปพนจากภารจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่ถือ
ปฏิบัติดังน้ี

(1) การจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงภารยทรัพยโดยใหที่ดินแปลงที่แยกออกไป
และที่ดินแปลงคงเหลือมีภารจํายอมติดไปดวย ใหบรรยายขางคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.
1,ท.ด.1 ก.)รวมทั้งรายการจดทะเบียนใหปรากฏการครอบภารจํายอมวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปน้ีและ
แปลงคงเหลือภารจํายอมยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลงจดทะเบียนภารจํายอม ฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ. ”

วิธีการจดแจงการครอบภารจํายอม ใหยกรายการจดทะเบียนภารจํายอมซึ่งมีอยูในหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเดิมไปจดแจงลงไวในสารบัญจดทะเบียนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยก วันที่จด
ทะเบียนและเจาพนักงานที่ดินลงนามใหใชชื่อและวันเดือนปเดิม และใหเจาพนักงานที่ดินคนปจจุบันลง
นามพรอมวันเดือนปกํากับไว

(2) กรณีที่ไดมีการขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดินโดยคูกรณีตกลงยินยอมใหที่ดินตาม
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกน้ันพนจากภารจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่ทําบันทึกขอตกลง
ปลอดภารจํายอมระหวางเจาของภารยทรัพยและเจาของสามยทรัพย แลวบรรยายขางคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม(ท.ด.1,ท.ด.1 ก.) รวมทั้งในรายการจดทะเบียนใหปรากฏการปลอดภารจํายอมวา
“ที่ดินแปลงที่แยกไปน้ีพนจากภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงปลอดภารจํายอม ฉบับลงวันที่ เดือนพ.ศ.
สวนแปลงคงเหลือภารจํายอมยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ. ”

ขอ 17 กรณีการขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงภารยทรัพยที่มีภารจํายอมบางสวนโดยระบุ
แนวเขตภารจํายอมไวแนนอน ที่ดินแปลงแยกใดจะมีภารจํายอมครอบติดอยู หรือไมมีภารจํายอมครอบ
ติดอยู ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาตามขอเท็จจริงประกอบกับหลักฐานที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมไว
สําหรับการหมายเหตุวาที่ดินแปลงแยกใดมีการครอบภารจํายอมติดอยูหรือไม ใหถือปฏิบัติดังน้ี

(1) ที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือ หากมีภารจํายอมแตะตองอยูไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนจะตองหมายเหตุการณครอบภารจํายอมไวในรายการจดทะเบียนแบงแยกวา “ที่ดินแปลงที่แยก
ไปน้ีและแปลงคงเหลือยังมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงจดทะเบียนภารจํายอมบางสวน ฉบับลงวันที่
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เดือน พ.ศ. ครอบติดอยู” แตถาแปลงคงเหลือไมมีภารจํายอมครอบติดอยู ก็ใหหมายเหตุวา“ที่ดินแปลงที่
แยกไปน้ียังคงมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงจดทะเบียนภารจํายอมบางสวน ฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ.
ครอบติดอยู สวนแปลงคงเหลือไมมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงดังกลาวแตะตองแตอยางใด”

(2) ที่ดินแปลงแยกบางแปลงและแปลงคงเหลือ ถาสามารถพิสูจนไดแนนอนวาไมมี
ภารจํายอมสวนหน่ึงสวนใดแตะตองอยู ที่ดินแปลงแยกบางแปลงและแปลงคงเหลือน้ันยอมไมมีภารจํา
ยอมครอบติดอยู ใหหมายเหตุไวในรายการจดทะเบียนแบงแยกวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปน้ีและแปลง
คงเหลือไมมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงจดทะเบียนภารจํายอมบางสวน ฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ แตะ
ตองแตอยางใด” แตถาแปลงคงเหลือมีภารจํายอมครอบติดอยู ก็ใหหมายเหตุวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปน้ี
ไมมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงจดทะเบียนภารจํายอมบางสวน ฉบับลงวันที่ เดือน พ.ศ.แตะตองแต
อยางใด สวนแปลงคงเหลือยังมีภารจํายอมตามบันทึกขอตกลงดังกลาวครอบติดอยู”

ขอ 18 กรณีที่มีการขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดินแปลงสามยทรัพยซึ่งไดจดทะเบียนภารจํายอม
ไว ใหยกรายการที่ไดรับประโยชนจากภารจํายอมที่ไดจดทะเบียนไวไปจดแจงในที่ดินแปลงแยกดวย

ถาเปนกรณีที่มิไดจดทะเบียนภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพยแต
คูกรณีมีความประสงคจะใหจดทะเบียนภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยก ให
พนักงานเจาหนาที่แนะนําคูกรณีใหขอจดทะเบียนภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลง
สามยทรัพยกอน แลวจึงจดทะเบียนภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกไดขอ 19 เมื่อ
ไดจดทะเบียนภารจํายอมไวแลว ถาคูกรณีประสงคจะเลิกภารจํายอมตอกันใหทั้งสองฝายทําบันทึก
ขอตกลงและจดทะเบียนเลิกภารจํายอม ถาภารจํายอมมีการกําหนดระยะเวลาไวเมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาวภารจํายอมเปนอันยกเลิกไป พนักงานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนเลิกภารจํายอมอีก ในกรณีที่
มีการจดแจงครอบภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยก เมื่อไดจดทะเบียนเลิกภารจํา
ยอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม ใหจดแจงรายการจดทะเบียนเลิกภารจํายอมในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินแปลงแยกดวยทุกฉบับ แตถาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกฉบับเจาของที่ดินไดโอนไปยัง
บุคคลภายนอกแลว และในขณะน้ันไมสามารถที่จะนํามาจดแจงได ใหจดแจงรายการจดทะเบียนเลิก
ภารจํายอมไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกฉบับสํานักงานที่ดินกอน เมื่อไดหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินแปลงแยกฉบับเจาของที่ดินมา จึงดําเนินการจดแจงดังกลาวในฉบับเจาของที่ดินแปลง
น้ัน ๆ ตอไป

ขอ 20 กรณีที่ไดจดทะเบียนภารจํายอมที่มีขอตกลงวา เมื่อสามยทรัพยโอนไปยังบุคคลอ่ืนให
ภารจํายอมเปนอันหมดสิ้นไปไวแลว ตอมาสามยทรัพยไดมีการโอนไปยังบุคคลอ่ืน หากเจาของ
ภารยทรัพยยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกภารจํายอม โดยนําหลักฐานที่เจาของสามยทรัพยโอนไปยังบุคคลอ่ืน
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มาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนเลิกภารจํายอมใหผูขอแตเพียงฝาย
เดียวได

ขอ 21 กรณีที่อสังหาริมทรัพยไดจดทะเบียนภารจํายอมไว ตอมาเจาของภารยทรัพยและเจาของ
สามยทรัพยตกมาเปนเจาของคนเดียวกัน ถาเจาของมีความประสงคจะเลิกภารจํายอมใหพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนเลิกภารจํายอมได

ขอ 22 กรณีมีผูขอจดทะเบียนภารจํายอมผานที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ พนักงานเจาหนาที่จะรับจด
ทะเบียนไดตอเมื่อมีหลักฐานรูปแผนที่แสดงขนาดของทางภารจํายอม เชน ความกวาง ความยาวและ
จํานวนเน้ือที่ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจํา
(พศป.)สํานักงานพระพุทธศาสนา แลว

การลงลายมือชื่อและการประกาศ
ขอ 24 การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.1, ท.ด.1 ก.)คําขอ

(ท.ด.9) บันทึกขอตกลง (ท.ด.16) ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

ขอ 25 หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความใหผูขอลงนามในแบบพิมพ
ไวกอน

ขอ 26 ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายน้ิวมือของบุคคลดังกลาวลงไวแทน
การลงลายมือชื่อโดยพิมพน้ิวหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับวาเปนลาย
น้ิวหัวแมมือซายของผูใด หากน้ิวหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลางเลือน ใหใชลายพิมพน้ิวหัวแมมือ
ขวาแทน แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลายน้ิวหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมี
เน้ือที่เพียงพอ ใหพิมพลายน้ิวมือของผูขอไวในที่วางแหงอ่ืนในคําขอน้ันก็ได แตใหมีเคร่ืองหมาย เชน
ลูกศร ชี้ไปใหรูวาเปนลายน้ิวมือของผูใด

ขอ 27 กรณีมีผูขอจดทะเบียนภารจํายอมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.3 ก. หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดิน
ดังกลาว หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตามแบบ น.ส.3 ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว ใหประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ตามนัยกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และกฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ยกเวนกรณีมีผูขอจดทะเบียนเลิกภารจํา
ยอม แกไขเปลี่ยนแปลงภารจํายอม เลิกรายการจดทะเบียนภารจํายอม ไมตองประกาศ
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การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ขอ 28 หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในกรณีผูขอไมไดลง

ลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอหนาพนักงานเจาหนาที่
ขอ 29 กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงในบันทึกขอตกลงภารจํายอมและ

สารบัญจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังน้ี
(1) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไว หรือผูขอจด

ทะเบียนกรอกขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามา
ยื่นพรอมคําขอใหเปนการถูกตอง

(2) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปนมาของที่ดิน และอสังหาริมทรัพยที่ผูขอ
ประสงคจะจดทะเบียน ชื่อเจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดามารดา และลายมือชื่อหรือลายพิมพน้ิวมือของผูขอ
จดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือในหนังสือมอบอํานาจแลวแตกรณี โดย
ตรวจสอบใหตรงกับหลักฐานเดิมในสารบบ กรณีลายมือชื่อของผูขอจดทะเบียนผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อ
เจาของในสารบบเดิมมาก ควรใหผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบ
เดิม หากผูขอจดทะเบียนยังลงลายมือชื่อผิดเพี้ยนจากเดิมแตผูขอจดทะเบียนเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่
รูจัก ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียน ควร
ขอหลักฐานที่เชื่อถือไดจากผูน้ันมาตรวจสอบเพิ่มเติมจนเปนที่เชื่อไดวาผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่
แทจริง หรือใหผูที่เชื่อถือไดรับรองวาผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมี
ลายมือชื่อหรือลายพิมพน้ิวมือของเจาของในสารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ได
กลาวมาขางตน

(3) ตรวจสอบบัญชีอายัดวามีการอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอ
จดทะเบียนหรือไม ประการใด

คาธรรมเนียม
ขอ 30 การจดทะเบียนภารจํายอมที่มีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพยให

พนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยถือเอาคาตอบแทนที่คูกรณีตกลงชําระใหแกกันเปนราคา
ประเมินทุนทรัพย สวนการจดทะเบียนภารจํายอมโดยไมมีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภทไม
มีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทไมมีทุนทรัพย ทั้งน้ี ตามนัยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
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การระงับสิ้นไปของภารจํายอม
1. เมื่อมีนิติกรรมที่กําหนดใหภารจํายอมหมดสิ้นไป ระหวางเจาของสามยทรัพยและเจาของ

ภารยทรัพย ซึ่งนิติกรรมดังกลาวน้ี ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่ ตามมาตรา
1299 และ 1301 จึงจะใชยันบุคคลภายนอกได

2. เมื่อภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไป ตามมาตรา 1397 ถาภารยทรัพยหรือสามยทรัพยได
สลายไปทั้งหมด ทานวาภารจํายอมยอมสิ้นไป แตถาหากมีการสลายไปเพียงบางสวน ภารจํายอมก็ยัง
สามารถใชการตอได

3. เมื่อไมไดใชประโยชนแหงภารจํายอมเปนเวลาสิบป ตามมาตรา 1399 ภารจํายอมน้ัน ถามิได
ใชสิบป ทานวายอมสิ้นไป บทบัญญัติดังกลาวใชครอบคลุมถึงภารจํายอมในทุกกรณี ไมวาจะเปนทาง
นิติกรรม อายุความหรือผลแหงกฎหมาย แตในกรณีที่เปนภารจํายอมที่ไดมาโดยการจดทะเบียน เวลา
ยกเลิกก็ตองจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่เชนกัน

4. เมื่อภารยทรัพยและสามายทรัพยตกเปนเจาของคนเดียวกัน ตามมาตรา 1398 ถาภารยทรัพย
และสามายทรัพยตกเปนเจาของคนเดียวกัน ทานวา เจาของจะใหเพิกถอนการจดทะเบียนภารจํายอมก็
ได แตถายังมิไดเพิกถอนไซร ภารจํายอมยังมีอยูในสวนบุคคลภายนอก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ภารจํายอมเกิดขึ้น
ในกรณีบนพื้นฐานของความขัดแยงของอสังหาริมทรัพยระหวางสองบุคคล ดั งน้ัน เมื่อเจาของได
กลายเปนคนเดียวกันแลว ภารจํายอมยอมหมดไป แตถาภารจํายอมน้ันไดมาจากการจดทะเบียน ก็จําเปน
ที่จะตองจดทะเบียนเพิกถอนระงับตอหนาเจาหนาที่ มิฉะน้ันจะไมสามารถอางยันตอบุคคลไดในกรณี
ใดๆ ไมวาบุคคลภายนอกจะเปนผูสุจริตหรือเสียคาตอบแทนหรือไมก็ตาม หากเปนกรณีตรงขาม คือได
ภารจํายอมโดยอายุความและไมไดจดทะเบียนตอหนาเจาหนาที่แลว ก็ไมตองจดทะเบียนระงับแตอยาง
ใดและสามารถใชยันตอบุคคลภายนอกไดเลย เน่ืองจากอายุความของภารจํายอมจะตองมีการนับใหม
เมื่อระงับไปแลว ไมสามารถจะนับอายุความเดิมรวมไปดวย

5. เมื่อภารจํายอมไมมีความจําเปนหรือหมดประโยชนตอสามายทรัพย หรือมีประโยชนเหลือ
นอยจนไมคุมกับภาระที่ภารยทรัพยตองรับอยู ตาม ปพพ. มาตรา 1400 ที่บัญญัติวา เมื่อภารจํายอมหมด
ประโยชนแกสามยทรัพยไซร ทานวา ภารจํายอมน้ันสิ้นไป แตถาความเปนไปมีทางใหกลับใชภารจํา
ยอมไดไซร ทานวา ภารจํายอมน้ันยอมกลับมีอีก แตตองยังไมพนอายุความที่ระบุไวในมาตรากอน ถา
ภารจํายอมยังเปนประโยชนแกสามยทรัพยบาง แตเมื่อเทียบกันภารยะอันตกอยูแกภารยทรัพยแลว
ประโยชนน้ันนอยนักไซร ทานวาเจาของภารยทรัพยจะขอใหพนจากภารจํายอมทั้งหมด หรือแต
บางสวนก็ได แตตองใชคาทดแทน

การสิ้นสุดของภารจํายอมโดยวิธีน้ี อาจจะทําใหภารจํายอมเกิดขึ้นอีกก็ได หากภารจํายอมน้ันจะ
เปนประโยชนตอสามยทรัพยตอไป และเจาของสามยทรัพยสามารถเรียกรองสิทธิไดภายใน 10 ป
นับต้ังแตการยกเลิกในคร้ังแรก
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สิทธิและหนาท่ีของเจาของภารยทรัพย 10

1. เจาของภารยทรัพย ไมสามารถกระทําการใดๆอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดลง
หรือเสื่อมความสะดวกได ตามมาตรา 1390 ทานมิใหเจาของภารยทรัพยประกอบกรรมใดๆอันจะเปน
เหตุใหประโยชนแหงภารจํายอมลดหรือเสื่อมความสะดวกไปมิได เมื่อสังหาริมทรัพยใดอยูใต
ภารยทรัพยจํายอมแลว เจาของภารยทรัพยก็มีหนาที่ตองยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพยของ
ตนในทุกกรณี โดยไมมีสิทธิที่จะขัดขวางใดๆ เชน ไดภารจํายอมใหทําทางเดินผานที่ดิน เจาของที่ดินไม
สามารถนําหินหรือสิ่งใดมากีดขวางเสนทาง และถาเจาของสามยทรัพยไดรับความเสียหายเพราะการ
ขัดขวางน้ันๆ ก็มีสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายได

2. เจาของภารยทรัพยมีสิทธิขอใหยายภารจํายอมไปยังสวนอ่ืนของภารยทรัพยได หากการ
กระทําน้ัน ไมทําใหความสะดวกของเจาของสามยทรัพยลดนอยลงไป และการกระทําดังกลาวจะตอง
เปนประโยชนกับเจาของภารยทรัพยดวย โดยทั้งน้ี เจาของภารยทรัพยตองยอมออกคาใชจายเอง ตาม
มาตรา 1392 ถาภารจํายอมแตะตองเพียงสวนหน่ึงแหงภารยทรัพย เจาของทรัพยน้ันอาจเรียกใหยายไป
ยังสวนอ่ืนได แตตองแสดงไดวา การยายน้ันเปนประโยชนแกตน และรับเสียคาใชจาย ทั้งน้ีตองไมทํา
ใหความสะดวกของเจาของสามยทรัพยลดลง ตัวอยาง เชน ในกรณีที่มีบานติดกัน บานหลังหน่ึงไดภาร
จํายอมใหวางทอนํ้าหันไปยังอีกบาน เจาของบานที่อยูปลายทออาจจะยกเอขออางเร่ืองความไมสะดวก
ของการรองรับนํ้า มาขอใหเจาของบานสามยทรัพยหันทอไปทางอ่ืนได โดยตองยอมออกคาใชจายใน
การยายทอใหเอง สิทธิและหนาที่ของสามยทรัพย

1. เจาของสามยทรัพยไมมีสิทธิที่จะทําการใดอันเปนการเพิ่มภาระใหแกภารยทรัพย ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1388 การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพยน้ัน
สามารถกระทําไดในขอบเขตเทาที่จําเปน แตถาหากเปนการเพิ่มภาระใหแกเจาของภารยทรัพยแลวก็ไม
สามารถกระทําได ตัวอยางเชน หากไดภารจํายอมใหทําทางเดินกวาง 1 เมตรสําหรับเดินทาง จะสราง
เปนทางกวาง 3 เมตรสําหรับรถใชสัญจร ยอมไมอาจกระทําได หรือไดรับภารจํายอมใหใชนํ้าสําหรับรด
นํ้าตนไมที่ปลูกบนสามยทรัพย ก็ไมสามารถที่จะขยายไปจนถึงใชนํ้าสําหรับอุปโภคสําหรับกิจการอ่ืน ที่
จะสรางความเสียหายใหกับเจาของภารยทรัพยได

เชนเดียวกันน้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1389 ยังไดบัญญัติเพิ่มเติมไว ถา
ความตองการแหงเจาของสามยทรัพยเปลี่ยนแปลงไป ทานวา ความเปลี่ยนแปลงน้ัน ไมใหสิทธิแก
เจาของสามยทรัพยที่จะทําใหเกิดภารเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแกภารยทรัพยได อันหมายความวา แมความตองการ
ของเจาของสามยทรัพยจะเปลี่ยนแปลง ก็ยังไมสามารถที่จะกระทําการใดๆอันเปนก ารเพิ่มภารใหแก
ภารยทรัพยได เชน แตเดิมไดภารจํายอมใหนํารถบรรทุกผานที่ดินภารยทรัพยเพื่อนําผลไมไปขายปละ
สองเดือน แตเมื่อเปลี่ยนประเภทของไมผลที่ปลูก ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น จะนํารถบรรทุกผานเปนปละ
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สี่หรือหาเดือน เชนน้ียอมไมได เพราะถือเปนการเพิ่มภารใหกับเจาของภารยทรัพยในการตองดูแลและ
ซอมแซมทางที่อาจจะเกิดความเสียหาย

2. เจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําการใดๆเพื่อรักษาและใชภารจํายอมไดโดยรับผิดชอบคาใชจาย
สําหรับการน้ันๆเอง ตามบทบัญญัติมาตรา 1391 ความวา เจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําการทุกอยางอัน
เปนจําเปน เพื่อรักษาและใชภารจํายอม แตตองเสียคาใชจายของตนเอง ในกรณีน้ีเจาของสามยทรัพยจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกภารยทรัพยไดก็แตนอยที่สุดตามพฤติการณ เจาของสามยทรัพยตองเสีย
คาใชจายของตนเองรักษาซอมแซมการที่ไดทําไปแลวใหเปนไปดวยดี แตถาเจาของภาร ยทรัพยไดรับ
ประโยชนดวยไซร ทานวาตองออกคาใชจายตามสวนประโยชนที่ไดรับ เชน หากไดภารจํายอมใหตัด
ถนนผานภารยทรัพย เจาของสามยทรัพย ก็มีสิทธิที่จะถมหรือปรับปรุง ตกแตงใหเปนถนนที่พรอม
สําหรับใชสอย โดยตองออกคาใชจายเอง และถาหากจําเปนก็อาจจะตัดตนไมสองขางทางได แตตอง
กระทําเทาที่จําเปน ตามที่บทบัญญัติมาตราที่ 1388 และ 1389 ในขางตน และตามวรรคสอง หาก
ประโยชนที่ไดจากการดัดแปลงน้ัน เปนผลดีตอเจาของภารยทรัพยดวยแลว ทั้งสองฝายก็ตองชวยกัน
ออกคาใชจายในการดําเนินการตามสวนแบงแหงประโยชนที่เจาของภารยทรัพยไดรับ

10 สุพร  อิศรเสนา, ม.ล. ตําราวาความเรื่องทางจําเปน – ภารจํายอม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติ
บรรณาการ, (2537).
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บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกบัภารจํายอม

3.1 ประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีเกี่ยวของ
มาตรา 1 แหงประมวลกฏหมายที่ดิน
"ที่ดิน" นอกจากจะหมายถึงที่ดินบนบก อันไดแกพื้นดินทั่วๆไปและภูเขาแลว ยังคลุมไปถึงดิน

ซึ่งอยูใตผิวนํ้าต้ืนๆ ดวย เชน ที่ดินที่อยูในหวย หนอง คลอง บึง ตางๆ สวนที่ดินซึ่งอยูในนํ้าลึกๆ เชน
แมนํ้า ทะเลไมใชความหมายที่ดินในประมวลกฎหมายน้ี สาเหตุที่กฎหมายบัญญัติคลุมถึงที่ดินเฉพาะใน
นํ้าที่ต้ืนๆก็คงเปนเพราะที่ดิน เหลาน้ีอาจโผลพนนํ้าเน่ืองจากหวย หนอง คลอง บึง ต้ืนเขิน กลายเปน
พื้นดินทั่วไปขึ้นมาได เมื่อต้ืนเขินจนกลายเปนพื้นดินแลว ประชาชนก็อาจเขาใชประโยชนได และอาจมี
กรณีพิพาทเกิดขึ้น จึงไดบัญญัติใหครอบคลุมที่ดินดังกลาวไวดวย อาณาเขตบนพื้นโลกยอม
ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางในอาณาบริเวณไมวาจะเปน พื้นดิน ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บางก็ตาม
เชน เมื่อเรากลาววาประเทศไทยเรามีเน้ือที่ 200,000 ตารางไมล เน้ือที่ดังกลาวน้ีก็ไมไดหมายความ
เฉพาะพื้นดินเทาน้ัน แตยอมหมายความรวมถึงภูเขา หวย หนอง คลอง บึง ตางๆ แมนํ้าเจาพระยา แม
นํ้าทาจีน แมนํ้าปาสัก ฯลฯ และรวมตลอดถึงทะเลอาณาเขตที่อยูในอํานาจอธิปไตยของเราดวย เพราะสิ่ง
ตางๆ เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของอาณาเขตของประเทศไทยทั้งสิ้น อาณาเขตน้ียอมรวมถึงพื้นดินพื้นนํ้าซึ่ง
อยูในความปกครองของรัฐบาลแตละประเทศซึ่งใหญนอยตางกันสุดแลวแตประวัติศาสตรแตละ
ประเทศ

มาตรา 4 ทวิ
มาตรานิบัญญัติขึ้นโดยประกาศของปฏิวัติ ฉบับที่ 96 สาเหตุที่ตองบัญญัติมาตราน้ีขึ้นไวก็

เน่ืองมาจากราษฎรที่เจาของไมมีกรรมสิทธิ์ไมยอมไปทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตอพนักงาน
เจาหนาที่ ทั้งน้ีจะเปนดวยอยูไกลจากอําเภอ ไมไดรับความสะดวกในการติดตอพนักงานเจาหนาที่หรือ
เพื่อหลบเลี่ยงไมยอมเสียคาธรรมเนียมก็เปนได ทําใหทางราชการขาดรายได และไมสามารถควบคุม
ทะเบียนหลักฐานไดวาใครมีที่ดินอยูในความครอบครองบาง จํานวนเทาไหร ไดโอนไปแลวหรือไม
ยิ่งกวาน้ันเมื่อทางราชการจะออกหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือออกโฉนดให หรือผูปกครอง
ตองการไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ก็มีเหตุขัดของ เน่ืองจากชื่อผูครอบครองในหลักฐานไมตรง
กับความจริง ทําใหยุงยากและเกิดขัดของในการปฏิบัติการตางๆ เจตนารมณของมาตรา 4 ทวิ ก็คือบังคับ
ใหมีการจดทะเบียนที่ดินใหเครงครัดกวาเดิมน่ันเอง
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มาตรา 4 ทวิ แยก เปน 2 กรณี คือ
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดที่ดิน การโอนสิทธิการครอบครอง ที่ดินมีหนังสือรับรองทํา

ประโยชนทั้งสองกรณีจะตองทําเปนหนังสือและตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ดวย ถาพิจารณา
ตามมาตรา 4 ทวิ อยางผิวเผินแลว อาจทําใหเขาใจไดวา ที่ดินที่มีใบไตสวน,ใบจอง,ส.ค.1 เมื่อจะมีการ
โอนสิทธิครอบครองใหแกกันไมจําเปนตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ ใชได
เพราะมาตรา 4 ทวิ มิไดบังคับไว แตถาดูมาตรา 9 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย
ที่ดินแลว จะเห็นไดวาที่ดินดังกลาวกฎหมายหามโอนโดยเด็ดขาด นอกจากตกทอดโดยทางมรดก และ
ในการโอนที่ดินทางมรดกจะตองไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่จึงจะสมบูรณ

โดยเหตุที่มีกฎหมายเร่ืองการโอนสิทธิครองครองใหแกกันโดยการสงมอบน่ีเอง ทําใหตองมี
บัญญัติมาตา 4 ทวิ ขึ้นมาอีก ผลของมาตรา 4 ทวิน้ี ผูเขียนมีความเห็นวา กฎหมายพิเศษยอมยกเวน
กฎหมายทั่วไป กฎหมายที่ดินเปนกฎหมายพิเศษจึงยกเวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1387 อันเปนกฎหมายทั่วไปประกอบกับมาตรา 4 ทวิ บัญญัติขึ้นมาภายหลัง โดยมีเจตนารมณที่ใหเปน
บทยกเวนของมาตรา 1387 ซึ่งมีอยูเดิม ดังน้ันผูใดกระทําการฝาฝนมาตรา4ทวิ ไมวาจะเปนการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดโดยไมจดทะเบียนหรือโอนสิทธิการครอบครองที่ดินมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนโดยมิไดจดทะเบียนการโอนน้ันยอมเปนโมฆะทั้งสิ้น ยิ่งกวาน้ันหากมีการตีความบทบัญญัติ
การหามโอนที่ดินภายใน 5 ป หรือ 10 ป ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 31 และ 58 ทวิ รวมทั้งกฎหมายที่
บัญญัติไววา ที่ดินมาตรา 31 และ 58 ทวิ ไมอยูในขายแหงการบังคับคดี ก็จะเปนหมันไมมีผลใชบังคับ
ไปดวยทั้งหมด เพราะมีการตีความหลีกเลี่ยงโดยการโอนสิทธิครอบครองใหแกกันโดยการสงมอบการ
ครอบครองตามมาตรา 1378 ได

ดังน้ัน ถามีผูโอนที่ดินโดยฝาฝนที่ดินโดยฝาฝนมาตรา 4 ทวิ แมผูรับโอนจะครอบครองนาน
เทาใดก็ไมมีทางไดสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ เจาของเดิมจึงฟองเรียกคืนไดเสมอ ทั้งน้ีนับต้ังแต
วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2515 มีผลใชบังคับ คือต้ังแตวันที่ 4
มีนาคม 2515 เปนตนไป

มาตรา 5
บัญญัติวา “ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ ประมวลกฎหมายที่ดิน

ใชบังคับ โดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่
ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถาผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งมีหนาที่แจงการ
ครอบครองที่ดิน ไมแจงภายในระยะเวลาตามที่ระบุไวในวรรคแรก ใหถือวาบุคคลน้ันเจตนาสละสิทธิ
ครอบครองที่ดิน รัฐมีอํานาจจัดที่ดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน เวนแต ผูวาราชการ
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จังหวัดจะไดมีคําสั่งผอนผันใหเปนการเฉพาะราย (1) การแจงการครอบครองตามความในมาตราน้ี ไม
กอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูแจง แตประการใด” เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ทางราชการตองการ
ที่จะสํารวจวาที่ดินที่ ราษฎรไดครอบครองและทําประโยชนมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช
บังคับโดย

1.เปนผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ประมวลกฎหมาย ที่ดินใชบังคับ
คือ ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินอยูกอนวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497

2.ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินดังกลาวยังไมมีหนังสือสําคัญแสดง กรรมสิทธิ์
ซึ่งหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่มีมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับก็ คือ โฉนดแผนที่ โฉนด
ตราจอง และตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว” หมายความวา ถาบุคคลใดครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินโดยไมมีหนังสือสําคัญชนิดใดชนิดหน่ึง ใน 3 ชนิดน้ี ถึงแมวาจะมีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินอยางอ่ืน เชน ตราจอง ใบเหยียบย่ํา เปนตน ก็มีหนาที่ที่จะตองมาแจงการครอบครอง

3.ผูมีหนาที่แจงการครอบครองจะตองแจงการครอบครองตอนายอําเภอหรือ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่

4.การแจงการครอบครองน้ัน ตองแจงภายใน 180 วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ ใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ คือ นับต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 เปนตนไป จนถึงวันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ.2498 ซึ่งเปนวันสุดทายที่ทางราชการจะรับแจงการ ครอบครองตามวรรคแรกของ

มาตรา 5
ในการแจงการครอบครองที่ดินน้ัน ผูแจงจะตองมีคํารับรองจากกํานันหรือ ผูใหญบาน ถาที่ดิน

อยูในเขตเทศบาลก็จะตองมีคํารับรองจากคณะเทศมนตรี ผูที่ไปแจง การครอบครองควรจะเปนผู
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินน้ันในฐานะเปนเจาของ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาของ
ในกรณีที่ดินแปลงใดมีเจาของครอบครองรวมกัน หลายคน ก็อาจจะมอบหมายใหคนหน่ึงคนใดไปแจง
การครอบครองแทนก็ได แตตองระบุ ชื่อผูครอบครองรวมไวในใบแจงการครอบครองใหชัดเจน
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับ แจงแลว ทั้งไดไตสวนเห็นวาขอความที่แจงเปนความจริง บุคคลน้ันก็จะ
ไดรับหลักฐาน การแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินซึ่งมีหนาที่
ตองแจงการครอบครองที่ดิน และไมแจงภายใน 180 วัน มาตรา 5 วรรคสอง ถือวา บุคคลน้ันเจตนา
สละสิทธิ ครอบครองที่ดินน้ัน รัฐมีอํานาจจัดที่ดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดิน เวนแต
บุคคลผูน้ันไดยื่นคํารองขอผอนผันแจงการครอบครองตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อวาผูวาราชการจังหวัด
จะไดมีคําสั่งผอนผันใหเปนการเฉพาะราย การแจงการครอบครองที่ดินตามวรรคแรก คือ ภายใน 180
วัน เปนระยะเวลา ที่คอนขางสั้น ดังน้ัน จึงมีผูตกคางไมมาแจงการครอบครองเปนจํานวนมาก
และไดมายื่นคํารองขอผอนผันแจงการครอบครองตอผู ว าราชการจังหวัดตามวรรคสองน้ี
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กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีประกาศ เร่ืองแจงการครอบครองที่ดิน ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 ขอ 5
โดยไดวางหลักเกณฑและวิธีการไววา เมื่อพนกําหนดเวลาแจงการครอบครอง ปรากฎวาผูใดมิไดแจง
และมีเหตุผลสมควรอันจะขอผอนผันใหรับแจงการครอบครอง ใหยื่นคํารองตอนายอําเภอทองที่ซึ่ง
ที่ดินต้ังอยู และใหนายอําเภอสอบสวน พยานและหลักฐาน แลวเสนอความเห็นไปยังผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการ ในการสอบสวน จะตองไปรังวัดตรวจสอบที่ดิน สอบสวนกํานันผูใหญบาน
ผูปกครองทองที่วา ผูขอผอนผันไดที่ดินมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ หรือไม มีหลักฐาน
อยางไร เชน มีใบเสร็จชําระเงินเสียภาษีบํารุงทองที่หรือไม ไดที่ดินมาอยางไร มีหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่ดินอยางไรหรือไม พิจารณาจากการทําประโยชนวาได ทําประโยชนมากอนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใชบังคับหรือไมอยางไร มีใครรูเห็นบาง พืชพันธุไมที่ปลูกลงในที่ดินมีอายุเทาไรมีอาณาเขต
ขางเคียงเปนปาไมหรือที่ดินอยางไร เหตุใดจึงไมแจงการครอบครองภายในกําหนด มีเหตุผลอยางใด มี
หลักฐานอางอิงหรือไม และถาเปนที่ดินอยูในบริเวณเขตปาไมตองใหเจาหนาที่ฝายปาไมรวมทําการ
ตรวจสอบดวยผูขอผอนผันแจงการครอบครอง คือ ผูที่ไดครอบครองที่ดินมากอนวันที่ประมวล
กฎหมายที่ดินใชบังคับ แตในกรณีที่ยังไมไดแจงสิทธิครอบครองภายใน 180 วันไดถึงแก กรรมลง
ทายาทของผูมีสิทธิครอบครองก็แจงการครอบครองแทนได โดยใหทายาทลงชื่อ (ตอมากระทรวง
เกษตรและสหกรณไดเสนอความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ.2503 วา ถาปลอยใหผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจในการสั่งผอนผันการรับแจงการครอบครองไดอยูตอไปแลว ก็จะเปนเหตุใหปาไมของ
ชาติถูกบุกรุกทําลายเสียหาย เพราะ อาจจะเปนการฉวยโอกาสของบุคคลบางคนเพื่อแอบอางสิทธิที่จะ
มาครอบครอง จึงขอใหระงับการสั่งผอนผันรับแจงการครอบครอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย
และสั่งใหงดการผอนผันการแจงการครอบครองตามความในมาตรา 5 วรรคสองแหง พระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 เสียโดยเด็ดขาดทุกกรณีต้ังแต ป พ.ศ.2503 เมื่อมีมติของ
คณะรัฐมนตรีใหสั่งงดการผอนผันการแจงการครอบครองแลว ฝาย เจาของที่ดินผูสุจริตที่ยังตกคางการ
แจงการครอบครองอยูจริงๆก็ไดรับความเดือดรอน เพราะเหตุวาการไมแจงการครอบครองน้ันทําให
เจาของที่ดินตองเสียสิทธิในที่ดินตามที่ กฎหมายบัญญัติไว เจาของที่ดินเหลาน้ีก็ไดรองเรียนเร่ืองน้ีมายัง
กระทรวงมหาดไทย ขอใหกระทรวงมหาดไทยชวยเหลือเพื่อใหมีการผอนผันการแจงการครอบครอง
กระทรวงมหาดไทยจึงเสนอเร่ืองไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ.2505 ใหผอนผันรับแจงการครอบครอง
ไดในบางกรณีเพื่อแกไขความเดือดรอนของราษฎร ซึ่งเร่ืองน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย
กระทรวงมหาดไทยจึงแจงใหทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่ 796/2505 ลงวันที่ 12
มกราคม พ.ศ.2505 วาบัดน้ีคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาลงมติใหมีการผอนผันรับแจงการ
ครอบครองที่ดินไดในบางกรณี คือ
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1.ที่ดินที่มีผูยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือนําเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน ทั้งตําบลไว
แลวกอนวันประกาศใชประมวลกฎหมายที่ดิน

2.ที่ดินเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล สําหรับที่ดินนอกเขตใหรอเร่ืองไว กอนจนกวา
คณะกรรมการสํารวจจําแนกประเภทที่ดินจะไดพิจารณาแยกเขตปาออกจาก ที่ดินประเภทอ่ืนๆ แนนอน
แลว

มาตรา 9 ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว ใหโอนกันไดที่ดินมือ
เปลาทุกประเภท ถายังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอ จะโดนไปยังผูอ่ืนมิได นอกจากการโอนที่ดิน
แลวที่ยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอน้ียังไมสามารถจดทะเบียนภารจํายอมตางๆไดอีกดวย(ฎีกาที่
1290-1291/2522)แมกฎหมายจะใชคําวานายอําเภอ อยางเดียวโดยไมมีคําวา “ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
กิ่งประจําอําเภอ”ดวยก็ตาม แตในปฏิบัติ ปลัดอําเภอดังกลาวก็เปนผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนในเขตทองที่ของตนเชนกัน ดังน้ันที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากปลัดอําเภอผูเปนหัวหนากิ่ง
อําเภอจึงโอนไดเชนกัน ไมตองหามที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว ตอง
เปนที่ดินที่มีการหักรางถางพงจนใชปลูกพืชพรรณผลไมหรือใชประโยชนอ่ืนๆไดแลวตามสมควร
ดังน้ันกฎหมายจึงยินยอมใหโอนตอไปได นอกจากจะอยูในขอยกเวนเร่ืองหามโอนตามมาตรา 31 และ
มาตรา 58 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สวนที่ดินที่ยังมิไดมีคํารับรองวาทําประโยชนแลวโอนไปยัง
ผูอ่ืนไมได ทั้งน้ีรัฐมีความมุงหมายที่จะปองกันการบุกรุกถากถางปาไมของชาติ เน่ืองจากมีผูที่ไดรับการ
จัดการใหเขาทําประโยชนที่ดินจํานวนไมนอยที่ขายที่ดินของตนใหแกผูอ่ืน แลวก็ไปจับจองที่ดินแปลง
ใหม บางรายก็เขาบุกรุกที่ดินของรัฐโดยพลการ ทําใหปาซึ่งเปนทรัพยากรของชาติถูกทําลาย รัฐจึงหาวิธี
หามปรามไว เมื่อหามไมใหโอนขายแกผูอ่ืน ผูครอบครองก็คงอยูในที่ดินน้ันตอไป ไมไปจับจองที่ดิน
แปลงอ่ืนๆอีก

ที่ดินที่ยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอน้ี ถาผูครอบครองมาขอทํานิติกรรมโอนที่ดินให
ผูอ่ืน พนักงานเจาหนาที่ก็จะปฏิเสธไมรับทําให แตก็มีทางเลี่ยงโดยการโอนสิทธิ์ครอบครองใหแกกัน
ทั้งน้ีเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1378 บัญญัติวา “การโอนไปซึ่งการครอบครองน้ัน
ยอมทําได โดยสงมอบทรัพยสินที่ครอบครอง” (ฎีกาที่325/2519)ดังน้ันมาตรา 9 จึงมีผูฝาฝนอยูเสมอทํา
ใหเปนปญหายุงยากในการควบคุมทะเบียนสิทธิครอบครองของทางราชการ เพราะไมทราบแนวาที่ดิน
เปนของใคร นอกจากน้ันเมื่อผูรับโอนมาขอทํานิติกรรมตอพนักงานเจาหนาที่หรือมาขอออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชนก็ทําไดยาก เพราะชื่อเจาของที่ดินในหลักฐานแสดงสิทธิที่ดินไมตรงกับความ
จริง

ศาลจะบังคับใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนที่ดินมือเปลา ซึ่งยังมิไดคํารับรองจากการทํา
ประโยชนแลวมิได (ฎีกา 977/2521,2505/2533)
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ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว คือตราจองที่ออกโดยพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479

ใบจอง หมายความวา หนังสือแสดงการยอมใหเขาครอบครองที่ดินชั่วคราว ซึ่งผูที่จะเขา
ครอบครองที่ดินชั่วคราวไดน้ี ก็มีไดในกรณีที่ไดรับการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ
หรือ จากอธิบดีกรมที่ดิน ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 20, 21, 27, 30 หรือมีการ
ขอจับจองที่ดินตามที่บัญญัติไวในมาตรา 33

ใบไตสวน หมายความวา หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน และใหหมายความ
รวมถึงใบนําดวย

หนังสือแจงการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค. 1 คือหนังสือที่ผูที่ไดครอบครองและทําประโยชนใน
ที่ดินกอนวันที่ 1 ธันวาคม 2497 อันเปนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ โดยยังไมมีหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ไดแจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่ตามพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 5

หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ น.ส. 3 หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว ผูที่มี น.ส. 3 ยอมมีสิทธิขอใหออกโฉนดที่ดินได หากที่ดินน้ัน
อยูในเขตทองที่ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนเขตทองที่ที่
จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนด ที่ดิน ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58
และไมเปนที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง หรือไมเปนที่
เขา ที่ภูเขา ที่สงวนหวงหาม หรือที่ดินซึ่งทางราชการเห็นวาควรสงวนไวเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ี
ดังที่บัญญัติไวในกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ขอ 8

ที่ดินที่เจาของมีแตเพียงสิทธิครอบครองน้ันเรียกกันวาที่ดินมือเปลา และที่วาที่ดินมือเปลาที่ยังไม
มีโฉนดที่ดิน เจาของมีแตเพียงสิทธิครอบครองน้ัน มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานมากมาย
เชนคําพิพากษาฎีกาที่ 663/2488 วินิจฉัยวา ครอบครองที่ดินวางเปลาทําเปนนาขึ้น แมจะชานานเทาใด
ถาไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินแลว ก็ไมไดกรรมสิทธิ์ มีเพียงสิทธิครอบครอง และคําพิพากษาฎีกาที่
308/2490 วินิจฉัยวา ที่นามือเปลา ผูยึดถือมีแตเพียงสิทธิครอบครองเทาน้ัน แตอยางไรก็ตามถาที่ดินที่
ยังไมมีโฉนดที่ดินน้ัน เปนที่บาน ที่สวน ซึ่งไดมากอนวันประกาศใชประมวลแพงและพาณิชย บรรพ 4
คือวันที่ 1 เมษายน 2475 แลว ผูเปนเจาของยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน ทั้งน้ีตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 42 และตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 812/2509 ซึ่งวินิจฉัยวา ที่บานที่สวน
มือเปลาซึ่งมีอายุความฟองรองกันไดถึง 9 – 10 ป ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ บทที่ 42 น้ัน จะตอง
เปนที่บานที่สวนมือเปลามากอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยลักษณะทรัพยสิน
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และคําพิพากษาฎีกาที่ 645/2510 ซึ่งวินิจฉัยวา ครอบครองที่บานที่สวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ
บทที่ 42 ยอมไดกรรมสิทธิ์

สําหรับที่ดินที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ และที่ดินที่เจาของมีเพียงสิทธิครอบครองน้ัน ในดานการใช
สอย ดานการจัดการ หรืออํานาจในการจําหนายยอมมีเทาเทียมกัน ไมมีอะไรแตกตางกัน แตในดาน
วิธีการจําหนาย วิธีการขาดสิทธิในที่ดินแลว แตกตางกันมาก กลาวคือ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์น้ัน การ
จําหนายไมวาจะโดยวิธีขาย แลกเปลี่ยน หรือใหจะตองกระทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456, 519, และ 525 มิฉะน้ัน
ยอมเปนโมฆะเสียเปลาไมมีผลแตอยางใด สวนที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองน้ัน ตราบใดที่ยังไมมี
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) จะทําการโอนโดยการทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่มิไดเลย ตองหามตามพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 และตาม
นัยคําพิพากษาฎีกาที่ 1270/2509 ซึ่งวินิจฉัยวา ศาลจะบังคับใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนโอนที่ดิน
มือเปลา ซึ่งยังมิไดรับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลวมิได แตถาที่ดินใดมีหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนแลวยอมโอนโดยการทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ได ดังที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ
สวนขอแตกตางในเร่ืองการขาดสิทธิในที่ดินน้ัน ถาเปนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ เจาของปลอยปละละเลยให
ผูอ่ืนเขาครอบครองโดยความสงบ เปดเผย และดวยเจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลา 10 ป ผูอ่ืนยอม
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ัน ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตถา
เปนที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครอง ถาปลอยใหผูอ่ืนแยงการครอบครองไปเกินกวา 1 ป ยอมหมดสิทธิที่
จะฟองเอาคืนซึ่งการครอบครอง ทั้งน้ีดังที่บัญญัติไวในมาตรา 1375 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย

ที่วาผูที่เปนเจาของที่ดินซึ่งมีแตเพียงหนังสือแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) มีแตใบไตสวน
หรือมีเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) ยอมมีเพียงสิทธิครอบครองในที่ดินเทาน้ัน ไดมีคํา
พิพากษาฎีกาวินิจฉัยไวหลายเร่ือง ดังเชน คําพิพากษาฎีกาที่ 186/2508 และ 1331/2508 วินิจฉัยวา ใบ
ไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ผูครอบครองที่ดินซึ่งมีเพียงใบไตสวน จึงจะรองขอใหศาลแสดง
วาที่ดินน้ันเปนกรรมสิทธิ์ของผูรองโดยการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1382 มิได และคําพิพากษาฎีกาที่ 472/2513 วินิจฉัยวา ไมมีกฎหมายใดบัญญัติวาหนังสือแจงการ
ครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค. 1 น้ัน เปนหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนผูเปนเจาของที่ดินซึ่งมี
หนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน ก็มีคําพิพากษาฎีกาที่ 1056/2507 วินิจฉัยวา หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. 3) เปนเพียงคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลวและให
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โอนกันไดเทาน้ัน หาใชเปนหลักฐานกรรมสิทธิ์วา ผูมีชื่อในหนังสือน้ันเปนเจาของที่ดินทางทะเบียน
เชนโฉนดที่ดินไม และคําพิพากษาฎีกาที่ 1046/2517 ก็วินิจฉัยอยางเดียวกัน

สําหรับที่ดินที่มีเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน หลังจากที่มีประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ขอ 2 ใหเพิ่มขอความมาตรา 4 ทวิขึ้นในประมวลกฎหมาย
ที่ดินแลว ทําใหมีผูเขาใจวาหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เชนเดียวกับโฉนดที่ดิน เพราะมาตรา 4 ทวิ บัญญัติขอความดังน้ี

“นับต้ังแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใชบังคับ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่”

เหตุที่มีผูเขาใจเชนน้ัน เพราะมาตรา 4 ทวิ บังคับวาการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตองทําเปนหนังสือและ จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เชนเดียวกับการโอนที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดิน จึงเปนเหตุใหเขาใจวาหนังสือรับรองการทําประโยชน และโฉนดที่ดินมีศักด์ิศรีและฐานะเทาเทียม
กัน อํานาจความเปนเจาของจึงนาจะเทาเทียมกันดวย

ความจริงความเขาใจเชนน้ัน คลาดเคลื่อนตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย เพราะมาตรา 4 ทวิน้ันก็ได
บัญญัติไวชัดเจนแลววา “การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน ตอง ฯลฯ” แสดงวา กรรมสิทธิ์น้ันสําหรับที่ดินซึ่งโฉนดที่ดิน และสิทธิครอง
ครองน้ันสําหรับที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน มาตรา 4 ทวิ จึงหาไดเปลี่ยนหลักกฎหมาย
เดิมที่วา ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ผูมีชื่อในหนังสือน้ันมีเพียงสิทธิครอบครองเทาน้ันไม
การที่มาตรา 4 ทวิ บังคับใหการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่น้ัน ก็เปนเพียงบัญญัติยืนยันหลักในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติให
ใชประมวลกฎหมายที่ดินที่บัญญัติวา “ที่ดินที่ไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา ไดทําประโยชนแลว ให
โอนกันได” เทาน้ัน

โดยที่ ที่ดินมือเปลาซึ่งมีเพียงสิทธิครอบครอง (ยกเวนที่ดิน ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน)
จะโอนหรือจําหนายโดยการทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่มิไดดังที่ไดกลาวมา
ขางตนแลว จึงมีปญหาวา การโอนหรือจําหนายจะกระทําโดยวิธีใด คําตอบสําหรับเร่ืองน้ีก็คือ เมื่อที่ดิน
น้ันมีเพียงสิทธิครอบครอง จึงสามารถโอนสิทธิครอบครองไดโดยการสงมองที่ดินที่ครอบครองใหผูรับ
โอน และผูสงมอบสละเจตนาครอบครองใหแกผูรับโอน ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1377, 1338 เมื่อมีการสงมอบและสละเจตนาครอบครองแลว สิทธิครอบครองของผู
โอนที่ดินยอมสิ้นสุดลง เมื่อผูรับโอนไดเขาครอบครองที่ดินน้ันและมีเจตนายึดที่ดินน้ันเพื่อตนเอง ผูรับ
โอนจึงไดสิทธิครอบครองไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1367
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มีปญหาตอไปวา ที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. 3) ซึ่งมาตรา 4 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินบังคับวาการโอนตองทําเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่น้ัน หากไม
โอนโดยวิธีดังกลาวจะโอนโดยวิธีสงมอบที่ดินที่ครอบครองโดยสละ เจตนาครอบครองใหผูรับโอน ด่ัง
เชนที่ดินมือเปลาทั่ว ๆ ไป จะไดหรือไม นาจะตอบวากระทําได เพราะที่ดินมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนน้ัน ผูเปนเจาของก็มีเพียงสิทธิครอบครอง จึงสามารถโอนสิทธิครอบครองไดโดยวิธีเดียวกับ
การโอนสิทธิครอบครองทั่ว ๆ ไป ฉะน้ันผูเปนเจาของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนจึงมีสิทธิ
เลือก ไดวาจะทําการโอนโดยทางนิติกรรมใหถูกตองคือ ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ หรือโดยการสงมอบที่ดินและสละเจตนาครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1377, 1338 ก็ได ทั้งน้ีตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 1101/2504

การจดทะเบียนที่ดินที่มีเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชนน้ัน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 71 จะตองกระทําที่ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซึ่งที่ดินน้ันต้ังอยู แตผูขอจดทะเบียนอาจยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมที่ดิน เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 ดําเนินการจดทะเบียนใหก็
ได เวนแตการจดทะเบียนที่ตองที่ประกาศหรือตองมีการรังวัด ทั้งน้ีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 72 วรรค
2 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (การจดทะเบียนใดตองมีการประกาศหรือไม โปรดดูกฎกระทรวง
มหาดไทย ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 สวนการจดทะเบียนที่ตองมีการรังวัดเชนจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน หรือแบงขายเปนตน)

มาตรา 71
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ัน มาตรา 13 แหง

พระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528(1) ไดยกเลิกความในมาตรา
71 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และใหใชความตอไปน้ีแทน "ใหเจาพนักงานที่ดิน เปน
พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาน้ัน"

นอกจากน้ี มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10)
พ.ศ.2550 ยังไดบัญญัติเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา 71 โดยมีขอความ ดังตอไปน้ี

“ในกรณีที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแลว ใหเจาพนักงานที่ดินเปนพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาอ่ืนไดดวย เวนแตการจดทะเบียนที่ตองมีการประกาศหรือตองมี
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การรังวัด ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”การที่มีการ
แกไขมาตรา 71 เดิมน้ัน จุดประสงคก็เพื่อปรับปรุงการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการรวมอํานาจหนาที่ใน

"ใหผูดํารงตําแหนงตอไปน้ีเปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เจาพนักงานที่ดินหรือผูทําการแทน สําหรับ
ที่ดินในเขตที่มีสํานักงานที่ดิน จังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา และเฉพาะที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่มี
ใบไตสวน หรือ อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินดังกลาวน้ันรวมกับที่ดิน (2) นายอําเภอหรือผูทําการ
แทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือ ผูทําการแทน สําหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอ่ืนในทองที่อําเภอหรือกิ่งอําเภอน้ัน สําหรับกรณีอ่ืนนอกจากระบุไวใน (1)"

คําวา อสังหาริมทรัพย มีบัญญัติไวในมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย ซึ่ง
บัญญัติวา "อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับ ที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร
หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ัน และหมายความรวมถึง ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอัน
ติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน น้ันดวย"

ตามมาตรา 71 เดิม พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
ไดแก

1.เจาพนักงานที่ดินหรือผูทําการแทน สําหรับที่ดินในเขตที่มีสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สํานักงานที่ดินสาขา และเฉพาะในกรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ดังตอไปน้ี

(1) ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
(2) ที่ดินที่มีใบไตสวน
(3) อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือที่มีใบไตสวน โดยจดทะเบียน

รวมกันกับที่ดินดังกลาวน้ัน
2.นายอําเภอหรือผูทําการแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือ ผูทําการแทน ใน

กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย อยางอ่ืนในทองที่อําเภอหรือ
กิ่งอําเภอน้ัน สําหรับกรณีอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในขอ 1

สรุป
1.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือที่ดินที่มีใบไตสวนเพียง

อยางเดียว เจาพนักงานที่ดินหรือผูทําการแทนเปนพนักงานเจาหนาที่
2.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือที่ดินที่มีใบไตสวนพรอม

ทั้งอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนรวมกับที่ดินดังกลาว และจดทะเบียนในคราวเดียวกัน เจาพนักงานที่ดินหรือ
ผูทําการแทนเปนพนักงานเจาหนาที่
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3.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมือเปลาอยางเดียว ไมรวมถึง ที่ดินที่มีใบไต
สวน นายอําเภอหรือผูทําการแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูทําการแทนเปน
พนักงานเจาหนาที่

4.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินมือเปลา ไมรวมถึงที่ดินที่มีใบไตสวน พรอม
ทั้งอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนรวมกับที่ดินดังกลาว และจดทะเบียนในคราว เดียวกัน นายอําเภอหรือผูทํา
การแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูทํา การแทนเปนพนักงานเจาหนาที่

5.การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนอกจากที่ดิน ไมวา
อสังหาริมทรัพยน้ันจะอยูในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินที่มีใบไตสวน หรือ ที่ดินมือเปลาชนิดอ่ืน
นายอําเภอหรือผูทําการแทน ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูทําการแทนเปนพนักงาน
เจาหนาที่

6.ทรัพยสิทธิตางๆเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินที่มีใบไตสวน เจาพนักงานที่ดินหรือ
ผูทําการแทนเปนพนักงานเจาหนาที่

7.ทรัพยสิทธิตางๆเกี่ยวกับที่ดินนอกจากที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือที่ดินที่มีใบไตสวน
นายอําเภอหรือผูทําการแทนปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูทํา การแทนเปนพนักงาน
เจาหนาที่ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา 71 เดิมน้ัน จะเห็นไดวาสถานที่ที่ รัฐจะรับจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมน้ันแยกกันออกเปนสองแหง คือ ที่สํานักงานที่ดิน จังหวัดหรือสํานักงาน
ที่ดินสาขา กับที่ทําการอําเภอหรือที่ทําการกิ่งอําเภอ จึงอาจทําให เกิดเปนปญหาไดหลายประการ เชน
ทําใหประชาชนไมเขาใจและเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ นอกจากน้ัน อาจเกิดการทุจริตกันไดงาย
ถาหากกรณีทรัพยอันเดียวกันตองมีการจดทะเบียนกันคนละแหง ตัวอยาง นายเขียวขายฝากบานที่ปลูก
อยูบนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินใหแกนายขาว การจดทะเบียนขายฝากดังกลาวก็จะตองไปทํากัน ณ ที่วาการ
อําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ โดยมีนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา ประจํากิ่งอําเภอแลวแต
กรณีเปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71(2) จะเห็นไดวา กรณีการจดทะเบียนดังกลาวยอมเปนปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นไดจริงๆ ดังน้ัน เพื่อเปนการขจัดปญหาดังกลาว จึงควรที่จะรวมสถานที่รับจดทะเบียนสิทธิ
และ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไว ณ สถานที่เดียวกันเพื่อใหงายแกการตรวจสอบวา ไดมีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยน้ันมากอนหรือไม ดังน้ัน มาตรา 71 ที่บัญญัติขึ้นมา
ใหม จึงบัญญัติใหเจาพนักงานที่ดินแตเพียงผูเดียวเปน พนักงานเจาหนาที่ทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เวนแต ในบางทองที่ที่อาจจะมีปญหาเกี่ยวกับความไมพรอม ไมวาจะเปน
กําลังเจาหนาที่ งบประมาณ ตลอดจนอาคารสถานที่สําหรับที่จะรองรับงานในหนาที่ที่เพิ่มขึ้น กรณี
เชนน้ี มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2528
จึงบัญญัติใหหัวหนาเขต นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ยังคงมีอํานาจหนาที่
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ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไดตอไป จนกวาจะไดมีการประกาศยกเลิก
อํานาจหนาที่ดังกลาวโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ตอมาพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2550 ซึ่งใช บังคับเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2550 ได
บัญญัติมาตรา 4 มาเพิ่มเติมเปนวรรคสองของ มาตรา 71 เพราะเห็นวาในปจจุบันไดมีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จีงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมวิธีการใน
การจัดเก็บในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทําประโยชน ใหสามารถจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไดดวย รวมทั้งกําหนดใหเจาพนักงานที่ดินมีอํานาจจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขาอ่ืนก็ได

การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มาตรา 72 วรรคแรกแหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “ผูใดประสงคจะจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหคูกรณีนํา
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71” ผูที่ประสงคจะจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะตองนํา
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือ
ใบจอง หรือหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน หนังสือแสดงความยินยอมของคูสมรส หนังสือมอบอํานาจ หนังสือสัญญาตางๆ
สําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล เปนตน มาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 เพื่อขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 71 มีอํานาจดังตอไปน้ี

1.มีอํานาจสอบสวนคูกรณี
2.มีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา
3.มีอํานาจเรียกใหบุคคลสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน
บุคคลใดไมยอมใหถอยคําหรือไมยอมสงเอกสาร มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกิน 2,000

บาทหรือจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา ตามมาตรา 109 แหง ประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 กอนทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน
พนักงานเจาหนาที่จะสอบสวนในเร่ืองดังตอไปน้ี คือ

1.สิทธิและความสามารถของบุคคลรวมตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
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2.ขอกําหนดสิทธิในที่ดินและการคาที่ดิน หรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน การไดมาซึ่งที่ดิน
เพื่อประโยชนแกคนตางดาว

3.การกําหนดทุนทรัพยสําหรับเสียคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร พนักงานเจาหนาที่จะใหคูกรณีนําพนักงานเจาหนาที่หรือ

เจาหนาที่อ่ืนไปตรวจสภาพของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนโดย คูกรณีเปนผูออกคาใชจายเองก็
ได ในการสอบสวนของพนักงานเจาหนาที่น้ัน ถากรณีเปนที่ควรเชื่อไดวาการขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมน้ัน

1.จะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน การหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโดยแจงวามีการจํานองที่ดินเปนเงินจํานวนนอยกวาความเปนจริง หรือขอโอนที่ดินที่หามโอน
ตามมาตรา 31 หรือมาตรา 58 ทวิวรรคหาโดยอางวา เปนการรับมรดก เปนตน

2.จะเปนการซื้อที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว ทั้งน้ีเพราะคนตางดาวบางจําพวกถือสิทธิใน
ที่ดินในประเทศไทยไมได หรือถือไดในจํานวนจํากัด จึงใหคนไทยรับโอนที่ดินไวในนามของคนไทย
แทนคนตางดาว เมื่อเขากรณีใดกรณีหน่ึงแลว พนักงานเจาหนาที่ก็จะเสนอเร่ืองไปยัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อขอคําสั่ง เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งประการใดแลว ใหถือ
เปนที่สุด เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการสอบสวนเร่ืองตางๆเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะดําเนินการ
ประกาศเปนเวลา 30 วัน ประกาศน้ันใหปดไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานที่ดิน ทองที่ซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนต้ังอยู สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือนิติกรรมที่คูกรณีขอใหจดทะเบียน
น้ัน ถาทําในรูปหนังสือสัญญาใหทําเปนคูฉบับ เพื่อเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน 1 ฉบับ และมอบใหผูเปน
ฝายอีก 1 ฉบับหรือ 2 ฉบับ แลวแตกรณี ถาทําเปนรูปบันทึกขอตกลงใหทํา 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว ณ
สํานักงานที่ดิน การดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน ใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกขอตกลงหรือทําสัญญาเกี่ยวกับการน้ันแลวแตกรณี
แลวใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ รับรองการทําประโยชนฉบับสํานักงานที่ดิน
และฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย
การย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตางสํานักงานท่ีดิน

มาตรา 72 วรรคสองแหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา “การขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามวรรคหน่ีง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือผูที่ประสงคจะขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากจะมายื่นคํา
ขอตอพนักงานเจาหนาที่ตาม มาตรา 71 แลว อาจจะมายื่นคําขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
กรมที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินแหงใดแหงหน่ึงก็ได พนักงานเจาหนาที่ ณ กรมที่ดิน หรือที่สํานักงาน
ที่ดินที่ผูขอไดยื่นคําขอไวมีหนาที่เพียงรับคําขอ สอบสวน เสร็จแลวจะสงเร่ืองไปใหพนักงานเจาหนาที่
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ที่มีอํานาจ หนาที่โดยตรงในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา 71 ทําการจดทะเบียน อีกที
หน่ึง ไมใชทําการจดทะเบียนเสียเอง เพราะพนักงานเจาหนาที่ที่รับคําขอไมใชพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา 71 จึงไมมีอํานาจหนาที่ที่จะทําการจดทะเบียน เมื่อ พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 71 ตรวจเร่ือง
ถูกตองแลว ก็จะจดทะเบียนลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับเจาของที่ดินและฉบับสํานักงาน
ที่ดิน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวก็จะสงหลักฐานตางๆรวมทั้งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับ
เจาของที่ดินคืน มายังกรมที่ดิน หรือสํานักงานที่ดินที่ผูขอไดยื่นคําขอไว เพื่อมอบใหคูกรณีตอไป
การดําเนินการตามวิธีการดังกลาว มีหลักเกณฑดังน้ี

1.ที่ดินน้ันจะตองเปนที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
2.การจดทะเบียนน้ันจะตองไมมีการประกาศกอน
3.การจดทะเบียนน้ันจะตองไมมีการรังวัดกอน
กรณีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จะตองมีการประกาศกอนทําการจดทะเบียนการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนตามแบบ น.ส.3 ก หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดินดังกลาว หรือเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนในที่ดิน

(2) การจดทะเบียนรับมรดกที่ดิน ตองประกาศกอนทําการจดทะเบียนมีกําหนด 30 วัน ตาม
มาตรา 81 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497

(3) การจดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดกในกรณีอ่ืนนอกจากโดยคําสั่งศาล ตองประกาศกอน
ทําการจดทะเบียนมีกําหนด 30 วัน ตามมาตรา 82 แหงประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 กรณีการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไมตองมีการประกาศกอนทําการจดทะเบียนตามขอ 5 แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2497) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2526) คือ

(1) การจดทะเบียนเลิกสิทธิหรือนิติกรรม เชน เลิกเชา เลิกภารจํายอม เปนตน
(2) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับการจํานอง เชน การไถถอน การขึ้นเงิน

การผอนตน การโอนสิทธิ การโอนหลุดเปนสิทธิ การโอนชําระหน้ีจํานอง การแกไขเปลี่ยนแปลง
จํานองหรือหน้ีอันจํานองเปนประกัน เปนตน

(3) การไถถอนจากการขายฝากการปลดเงื่อนไขการไถ หรือการโอนสิทธิการไถจากการขายฝาก
(4) การจดทะเบียนการไดมาจากการขายทอดตลาดโดยมีการบังคับคดีทางศาล
(5) การจดทะเบียนตาม (2) (3) หรือ (4) แลวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประเภทอ่ืนตอไป

ในวันเดียวกัน
(6) เมื่อมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหน่ึงประเภทใดไวครบ

กําหนดแลว ตอมามีการตกลงเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนคูกรณี ฝายผูรับสัญญา
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(7) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทหน่ึงประเภทใดซึ่งไดกระทําติดตอในวันเดียวกัน
เมื่อการจดทะเบียนลําดับแรกน้ันมีการประกาศตามขอ 5 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2497) แลว

(8) การจดทะเบียนการโอนตามคําสั่งศาล
(9) การจดทะเบียนการโอนตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนกรณีการจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จะตองมีการรังวัดกอนทําการจดทะเบียน เชน การขอจดทะเบียนแบง
กรรมสิทธิ์รวม แบงในนามเดิม แบงโอนมรดก แบงขาย เปนตน ซึ่งนิติกรรมประเภทน้ีตองไป
ดําเนินการขอจดทะเบียนตอพนักงาน เจาหนาที่ตามมาตรา 71

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ตองมีการประกาศหรือตองมีการรังวัดกอน ถาคูกรณีมา
ยื่นขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมที่ดิน หรือที่สํานักงานที่ดิน แหงใดแหงหน่ึงนอกเขต
พื้นที่ พนักงานเจาหนาที่ก็จะไมรับดําเนินการให

การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทน
โดยปกติการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เจาของที่ดินและคูกรณี ในการทํานิติ

กรรมมักจะนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของ ไปดําเนินการดวยตนเอง
ดังที่กลาวไวในมาตรา 72 แตในบางกรณีเจาของที่ดินหรือคูกรณี อาจมีความจําเปนไปดําเนินการดวย
ตนเองไมได ก็อาจจะมอบอํานาจหรือมอบฉันทะให ผูอ่ืนไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แทนตนก็ได การมอบอํานาจใหทํากิจการใดที่กฎหมายกําหนดวาตองทําเปนหนังสือ การมอบอํานาจให
ทํากิจการน้ันก็ตองทําเปนหนังสือ เชน การซื้อขาย ให ฯลฯ การมอบอํานาจตองมีสาระสําคัญครบถวน
เพื่อความสะดวกควรใชแบบพิมพของกรมที่ดินที่ได จัดพิมพไวจําหนายอยูแลว และควรมอบบัตร
ประจําตัวของผูมอบใหกับผูรับมอบอํานาจ นําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ดวย เจาของที่ดินและ
คูกรณีจะตองระมัดระวังหรือหนังสือมอบอํานาจตามแบบของกรมที่ดินมี 2 แบบ คือ สําหรับที่ดินที่มี
โฉนด ที่ดินแลวแบบหน่ึงกับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินอีกแบบหน่ึง แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีความ
จําเปน ผูมอบอํานาจก็สามารถเขียนหนังสือมอบอํานาจขึ้นเองไดโดยตองใหมีลักษณะขอความชัดเจน
เกี่ยวกับที่ดินที่จะทํานิติกรรม ตลอดทั้งกิจการที่มอบอํานาจตอง ระบุดวยวา ใหผูรับมอบอํานาจทําอะไร
และมีขอบขายอํานาจเพียงใด ในการมอบอํานาจน้ัน ขอปฏิบัติที่สําคัญมีดังน้ี

1. ใหกรอกเคร่ืองหมายหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน เชน ตึก,
บานเรือน, โรง ใหชัดเจน

2. ใหระบุเร่ืองและอํานาจจัดการใหชัดเจนวา มอบอํานาจใหทําอะไร เชน ซื้อ ขาย จํานอง ฯลฯ
ถามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ใหระบุไวดวย
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3. อยากรอกขอความใหตางลายมือและใชนํ้าหมึกตางสีกันถาใชเคร่ืองพิมพดีดก็ตองเปนเคร่ือง
เดียวกัน

4. ถามีการขูดลบ ตกเติม แกไข หรือขีดฆา ใหระบุวา ขีดฆาตกเติมกี่คํา และผูมอบอํานาจตอง
ลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง

5. อยาลงลายมือชื่อผูมอบอํานาจกอนกรอกขอความโดยครบถวนและถูกตองตามความประสงค
แลว หรืออยาลงชื่อในกระดาษเปลาซึ่งยังมิไดกรอกขอความเปนอันขาด

6. ใหมีพยานอยางนอย 1 คน ถาผูมอบอํานาจพิมพลายน้ิวมือตองมีพยาน 2 คน พยานตอง
เซ็นชื่อจะพิมพลายน้ิวมือไมไดกรณีที่ผูมอบอํานาจมีคูสมรส และทรัพยสินที่มอบอํานาจใหมาดําเนินการ
น้ันเปนสินสมรสซึ่งตองจัดการรวมกัน หากไมมีหลักฐานที่คูสมรสของผูมอบอํานาจยินยอมใหทํานิติ
กรรมไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ตองใหคูสมรสของผูมอบอํานาจลงชื่อเปนพยานในหนังสือมอบ
อํานาจดวย

7. หนังสือมอบอํานาจทําในตางประเทศ ควรใหสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือโนตาร่ี ปบลิค
(Notary Public) รับรองดวย

8. ผูมอบอํานาจที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาผูมอบจะยังคงมีชีวิตอยู
หรือไม และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณหรือไม พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจที่จะสอบสวนคูกรณีหรือเรียก
บุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือเรียกใหสงเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของได(4) บางกรณีตัวแทนหรือ
ผูรับมอบอํานาจใหทํานิติกรรมน้ันอาจจะตองทํานิติกรรมในนามของตัวการทํากับตนเองในนามของ
ตนเอง หรือทํานิติกรรมในนามของตัวการทํากับตนเองในฐานะที่ตนเองเปนตัวแทนของบุคคลภายนอกดวย

การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีเปนโมฆะและโมฆียะ
มาตรา 73 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา "เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่

วา นิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนน้ันเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาที่ไมตองจดทะเบียนให
หากนิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนน้ันปรากฏวาเปนโมฆียะกรรม ใหพนักงานเจาหนาที่รับจด
ทะเบียนในเมื่อคูกรณีฝายที่อาจเสียหายยืนยันใหจด" กรณีนิติกรรมที่เปนโมฆะนิติกรรมที่เปนโมฆะ
กรรมมีบัญญัติไวในมาตรา 150 และมาตรา 152 แหง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดแก

1.นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
2.นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการพนวิสัย
3.นิติกรรมที่มีวัตถุประสงคเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. นิติกรรมที่ทําไมถูกตองตามแบบที่กฎหมายบังคับไว
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ถานิติกรรมที่คูกรณีนํามาขอจดทะเบียนเปนโมฆะกรรม พนักงานเจาหนาที่จะไมจดทะเบียนให
สวนนิติกรรมใดจะเปนโมฆะกรรมหรือไมน้ัน พนักงานเจาหนาที่จะใชดุลพินิจเปนเร่ืองๆไป

กรณีนิติกรรมท่ีเปนโมฆียะ
มาตรา 153 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา "การใดมิได เปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคล การน้ันเปนโมฆียะ" โมฆียะกรรมสวนใหญน้ัน ไดแก
กิจการที่มิไดเปนไปตามบทบัญญัติของ กฎหมายวาดวยความสามารถของบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่ง เกี่ยวกับ

1. ผูเยาว ผูเยาวทํานิติกรรมโดยมิไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอน นิติกรรมน้ัน
เปนโมฆียะ ตามมาตรา 21 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

2. คนวิกลจริต นิติกรรมที่คนวิกลจริตทําลงจะเปนโมฆียะ ตอเมื่อพิสูจนไดวาไดทํานิติกรรม
ในเวลาที่บุคคลน้ันจริตวิกลอยู และคูกรณีอีกฝายไดรูแลวดวยวาผูกระทําเปนคนวิกลจริต ตามมาตรา 30
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

3. คนไรความสามารถ นิติกรรมที่คนไรความสามารถทําลงเปนโมฆียะ ตาม มาตรา 29 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

4. คนเสมือนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถทํานิติกรรมตางๆได โดยลําพัง เวน
แตนิติกรรมบางอยางที่ระบุไวในมาตรา 34 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งคนเสมือนไร
ความสามารถจะทําโดยลําพังไมได จะตองไดรับความยินยอมจากผูพิทักษกอน มิฉะน้ันนิติกรรมน้ัน
เปนโมฆียะ

5. คูสมรส หลังจากการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ใหม ต้ังแตวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ.2519 แลว อํานาจในการจัดการทรัพยสินระหวางสามี ภริยาไดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเร่ือง
น้ีกรมที่ดินไดมีหนังสือที่ มท.0612/1/2041488 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2519 ชี้แจงการปฏิบัติของ
พนักงานเจาหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางสามีภริยาไวดังน้ี คือ

1. ทรัพยสินระหวางสามีภริยานอกจากสินสวนตัว ซึ่งสามีหรือภริยาไดมาหรือมี อยูกอนวันที่
16 ตุลาคม พ.ศ.2519 ใหปฏิบัติดังน้ี

1.1 กรณีที่ไมมีสัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรสกําหนดไว เปนอยางอ่ืน เมื่อสามีมา
ขอทํานิติกรรม ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนไดโดยไมตองใหภริยาใหความยินยอม แตถาภริยา
มาขอทํานิติกรรมตองใหสามีใหความยินยอม

1.2 กรณีที่มีสัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรส กําหนดใหภริยา เปนผูจัดการแตฝาย
เดียว เมื่อภริยามาขอทํานิติกรรม ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนไดโดยไมตองใหสามีใหความ
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ยินยอม แตถามีสัญญากอนสมรสกําหนดใหสามี และภริยาจัดการรวมกัน เมื่อคูสมรสฝายใดมาขอทํานิติ
กรรมตองใหคูสมรสอีกฝายหน่ึงใหความยินยอม

1.3 กรณีที่คูสมรสฝายใดมิไดเปนผูจัดการสินบริคณหตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหง ป.พ.พ.เดิม
มาขอทํานิติกรรมโดยอางวาเปนสินเดิมที่เปลี่ยนมาเปนสินสวนตัวและ ไดจัดแบงกันแลวตามนัย มาตรา
7 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหง ป.พ.พ.ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 ก็
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนไดโดย ไมตองใหคูสมรสอีกฝายหน่ึงใหความยินยอม

2.ทรัพยสินระหวางสามีภริยานอกจากสินสวนตัว ซึ่งสามีหรือภริยาไดมาภายหลังวันที่ 15
ตุลาคม พ.ศ.2519 ใหปฏิบัติดังน้ี

2.1 กรณีที่ไมมีสัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรสกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เมื่อสามี
หรือภริยามาขอทํานิติกรรมตองใหภริยาหรือสามีใหความยินยอม

2.2 กรณีที่มีสัญญากอนสมรสหรือสัญญาระหวางสมรสกําหนดใหสามีหรือภริยาเปนผูจัดการ
สินสมรสแตฝายเดียวเมื่อสามีหรือภริยามาขอทํานิติกรรมใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนไดโดยไม
ตองใหภริยาหรือสามีใหความยินยอม

3. การใหความยินยอมดังกลาวในขอ 1 และขอ 2 ตองทําเปนหนังสือถาไมมีความยินยอมเปน
หนังสือหามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียน แมคูกรณีแหงนิติกรรมอีกฝายหน่ึงจะยินยอมและ
ยืนยันใหจดทะเบียนก็ตาม เวนแตศาลจะมีคําสั่งอนุญาต แทน ตามนัยของมาตรา 1478 แหง ป.พ.พ.ที่
ไดตรวจชําระใหม(5)

4. ผูมีสิทธิขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจะตองเปนผูมีชื่อในหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองโดยปกติ นิติกรรมที่เปนโมฆียะกรรมพนักงานเจาหนาที่จะไมจดทะเบียนใหแตถา
คูกรณีฝายที่อาจเสียหายในนิติกรรมยืนยันใหจดพนักงานเจาหนาที่จึงจะจดทะเบียนใหการขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน ซึ่งไดมาโดยการครอบครองปรปกษหรือโดยประการอ่ืนนอกจาก
นิติกรรม

มาตรา 78 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 บัญญัติวา "การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมในที่ดินซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1382 หรือโดยประการอ่ืนนอกจาก
นิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแลวใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง "
มาตรา 78 เปนเร่ืองการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดสิทธิมาโดย 1.การครอบครอง
ปรปกษตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย 2.ไดมาโดยประการอ่ืนนอกจากนิติ
กรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน

1.การไดสิทธิมาโดยการครอบครองปรปกษ มาตรา 1382 แหงประมวล กฎหมายแพงและ
พาณิชย บัญญัติวา "บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอ่ืนไวโดยความสงบ และโดยเปดเผยดวยเจตนา
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เปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ถาเปนสังหาริมทรัพยได
ครอบครองติดตอกันเปนเวลาหาปไซร ทานวาบุคคลน้ันไดกรรมสิทธิ์" ฉะน้ัน การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จะตอง
ประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปน้ี

1. ตองมีการครอบครอง หมายความวา ตองมีการยึดถือทรัพยสินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนเอง
ซึ่งอาจจะกระทําโดยเขาไปครอบครองเอง หรือใหผูอ่ืนเขาไปครอบครองแทนก็ได

2. ที่ดินของผูอ่ืน หมายความวา จะตองเปนที่ดินที่มีเจาของไมใชที่ดินที่ไมมีเจาของหรือ
สาธารณสมบัติของแผนดิน และที่ดินน้ันเจาของจะตองมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ เชน โฉนด
ที่ดิน เปนตน จึงจะเปนการครอบครองปรปกษได ถาเปนที่ดินมือเปลาจะมีการครอบครองปรปกษไมได

3. ครอบครองโดยความสงบและเปดเผย หมายความวา ครอบครองโดยแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวา
ตนเปนเจาของ ไมใชแอบเขาไปครอบครอง และตองครอบครองโดยไมถูกรบกวนหรือขัดขวาง

4. ดวยเจตนาเปนเจาของไมใชครอบครองแทนผูอ่ืน ถาเปนการครอบครองแทนผูอ่ืนก็ไมใช
การครอบครองปรปกษ และจะครอบครองโดยอาศัยอํานาจของผูอ่ืนก็ไมได เชน ครอบครองในฐานะที่
มีสิทธิเก็บกิน หรือผูอาศัย เปนตน

5. ติดตอกันเปนเวลา 10 ป การที่จะไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษน้ัน จะตอง
ครอบครองติดตอกันเปนระยะเวลา 10 ป แตระยะเวลาแหงการครอบครองน้ัน อาจจะโอนใหกันได
การโอนน้ีผูรับโอนจะนับเวลาซึ่งผูโอนไดครอบครองอยูกอนน้ัน รวมเขากันกับเวลาที่ตนครอบครองก็
ได เมื่อบุคคลใดไดเขาครอบครองที่ดินของผูอ่ืนครบตามหลักเกณฑของมาตรา 1382 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว ผูครอบครองยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน น้ันโดยการครอบครองปรปกษ
แตกรณีน้ีเปนการไดมาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ฉะน้ัน สิทธิของผูไดมาน้ัน ถายังไมไดจดทะเบียน
การไดมาตอพนักงานเจาหนาที่ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และจะยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูไดสิทธิมาโดยสุจริตและโดยเสียคาตอบแทน และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว
ไมไดตามมาตรา 1299 วรรคสองแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังน้ันผูที่ไดครอบครองที่ดิน
ของผูอ่ืนจนครบหลักเกณฑตามมาตรา 1382 แลวจะตองยื่นคําขอตอศาลโดยยื่นเปนคํารองขอฝายเดียว
เพื่อใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดวา ผูน้ันไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ันโดยการครอบครอง
ปรปกษ เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดแลว ผูน้ันจะตองนําคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึง
ที่สุดของศาลมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 78 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินในการดําเนินการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งไดมาตามมาตรา 1382 แหง ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยน้ัน จะตองดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ขอ 8 (พ.ศ.2497) ดังน้ี
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(1) ผูไดมาตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุด
แสดงวาตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวน้ัน

(2) ถาผูไดมาไดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเต็มตามโฉนดที่ดินใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใน
ประเภทไดมาโดยการครอบครอง

(3) ถาโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคน แตผูไดมาไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนหน่ึง
สวนใดใหสอบสวนวาตางฝายตางจะยอมใหผูไดมามีชื่อรวมในโฉนดที่ดินหรือไมถาตกลงกันก็ใหจด
ทะเบียนในประเภทไดมาโดยการครอบครองโดยเติมชื่อผูไดมาลงไปในโฉนด ถาไมตกลงกันก็ให
แบงแยกสวนของผูไดมาออกโดยใหผูไดมาและผู มีชื่อในโฉนดที่ดินที่ยังมีกรรมสิทธิ์อยูไปดูและระวัง
เขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตนแลวจดทะเบียนในประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองถาผูไดมาได
กรรมสิทธิ์เฉพาะสวนของคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนไมเต็มตามโฉนดที่ดินใหจดทะเบียนในประเภท
ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน

(4) ในกรณีตาม (1) (2) และ (3) ถาไมไดโฉนดที่ดินมา ใหถือวาโฉนดที่ดินสูญหายใหเจา
พนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินแลวดําเนินการจดทะเบียนตอไปตามควรแกกรณี ในกรณีเชนวาน้ี
โฉนดที่ดินเดิมเปนอันใชไมไดตอไป

(5) ถาผูไดมาไดกรรมสิทธิ์มาไมตรงตามโฉนดที่ดินใหเจาพนักงานที่ ดินออกโฉนดที่ดินให
ใหมเมื่อออกโฉนดที่ดินใหใหมแลว ถาไดโฉนดที่ดินเดิมมาใหหมายเหตุดวยหมึกแดงลงไวในดานหนา
ของโฉนดเดิมแสดงวาโฉนดที่ดินฉบับน้ันไดมีการออกโฉนดใหมแลว สําหรับกรณีไมไดโฉนดที่ดิน
เดิมมาใหระบุไวในประกาศแจกโฉนดที่ดินแสดงวาไมไดโฉนดที่ดินมาดวย

(6) ถาโฉนดที่ดินน้ันมีการจดทะเบียนผูกพัน เชน จํานอง เชา ภารจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงใหศาลทราบ เมื่อศาลแจงมาอยางไรใหปฏิบัติตามควรแกกรณี

2.การไดสิทธิมาโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินการไดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินนอกจากจะเปนการไดมาโดยการครอบครองปรปกษแลวอาจจะมีการไดที่ดินในกรณีอ่ืนอีกซึ่งก็
เปนการไดมาโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมในกรณีที่ดินน้ันมีโฉนดที่ดินแลว เชน

1.การไดมาโดยทางมรดก
2.การไดสิทธิในภารจํายอมโดยทางอายุความ
3.การไดมาโดยกลายเปนสวนควบโดยผลแหงกฎหมาย เชน ที่งอกริมตลิ่ง เปนตน

ในการจดทะเบียนสิทธิในที่ดินซึ่งไดมาโดยประการอ่ืนนอกจากนิติกรรมสําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
น้ัน ตองดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ขอ 9 (พ.ศ.2497) ดังน้ี

(1) ผูไดมาตองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวยเอกสารแสดงสิทธิการไดมาและโฉนด
ที่ดิน
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(2) ถาเปนกรณีไดมาโดยศาลสั่งใหจดทะเบียนในประเภทโอนตามคําสั่งศาลโดยระบุคําสั่งศาล
ไวดวย

(3) ถาเปนกรณีไดมาโดยประการอ่ืนใหปฏิบัติตามความใน (2) โดยอนุโลม
(4) ถาโฉนดที่ดินมีชื่อไมตรงกับกรณีศาลสั่งมา หรือมีการจดทะเบียนผูกพันอยู เชน จํานอง เชา

ภารจํายอมใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหศาลทราบเมื่อศาลแจงมาอยางไรใหปฏิบัติตามควรแกกรณี

3.2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299 เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง

อสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และการไดมาเชนวาน้ัน ตามมาตรา 1299
แบงออกเปน 2 กรณี คือ การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดย
นิติกรรม การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยทางอ่ืนนอกจาก
นิติกรรม

สําหรับการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยนิติกรรมน้ัน
ไดมีบัญญัติไวในวรรคแรกของ มาตรา 1299 วาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนกับพนักงาน
เจาหนาที่มิฉะน้ันไมบริบูรณ สวนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย โดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมน้ัน ไดมีบัญญัติไวในวรรคสองของมาตรา 1299 วาถายัง
มิไดจดทะเบียน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมิได และจะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดสิทธิ
มาโดยเสียคาตอบแทน และโดยสุจริตและไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวไมได

การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยนิติกรรมน้ันมี
ความหมายกวางมาก เพราะไมวาจะเปนการไดมาโดยการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให จํานอง หรือตีใชหน้ีก็
ถือเปนการไดมาโดยนิติกรรมทั้งสิ้น แตการไดมาดังกลาวน้ันมิใชวาจะนํามาตรา 1299 วรรคแรกไป
ใชไดเสมอไป ตองพิจารณาถึงบทบัญญัติที่บังคับไวเกี่ยวกับวิธีการไดมาเปนเร่ือง ๆ ไป เชน หากเปน
การไดมาโดยการซื้อขายก็ดูตามมาตรา 456 ไดมาโดยการแลกเปลี่ยนก็ดูตามมาตรา 519 และ 456
ไดมาโดยการใหก็ดูตามมาตรา 525 ไดมาโดยการจํานองก็ดูตามมาตรา 714 ดังน้ีเปนตน ซึ่งเมื่อ
บทบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา หากมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การไดมา
น้ันยอมเปนโมฆะหรือไม สมบูรณแลวก็ตองเปนไปตามน้ัน จะอางวาการไดมาน้ันเพียงไมบริบูรณตาม
มาตรา 1299 วรรคแรกหาไดไม หากไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ เชน การไดอสังหาริมทรัพย
โดยลูกหน้ีตีใชหน้ีก็ดี การไดทรัพยสิทธิในบรรพ 4 ทั้งหมด เชน การไดมาซึ่งภารจํายอม สิทธิอาศัย
สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินก็ดี ยอมจะตองอยูภายใตบังคับของมาตรา 1299 วรรคแรกทั้งสิ้น
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ขอควรสังเกตสําหรับมาตรา 1299 วรรคแรก ก็คือ การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยน้ัน หากมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลว ยอม
ทําใหการไดมาน้ันเพียงไมบริบูรณ ในฐานะเปนทรัพยสิทธิที่จะใชยันตอบุคคลภายนอกเทาน้ัน แตยังคง
บริบูรณในฐานะเปนบุคคลสิทธิที่จะบังคับกันไดในระหวางคูสัญญา อยู (คําพิพากษาฎีกาที่ 367/2495,
914/2503, 760/2507 และ 655/2508) เชน ก. ยอมให ข. เดินผานที่ดินของตนไปสูถนนหลวงโดยไมมี
กําหนดเวลา แตมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ดังน้ีถือวา ข. ไมไดทรัพยสิทธิ
เปนการจํายอมในที่ดินของ ข. แต ข. ก็ยังมีบุคคลสิทธิตามสัญญาในอันที่จะเดินผานที่ดินของ ก. อยู
เพียงแตวาเมื่อขอตกลงมิไดกําหนดเวลาไว ก. จะบอกเลิกขอตกลงน้ันเสียเมื่อใดก็ได หรือหาก ก. โอน
ที่ดินตอไปให ค. ค. จะไมยอมให ข. เดินผานที่ดินน้ันเลยก็ได โดยไมตองคํานึงวา ค. สุจริตหรือไม
หรือเสียคาตอบแทนหรือไม เพราะสิทธิที่ ข. จะเดินผานที่ดินของ ก. น้ัน เมื่อมิไดทําเปนหนังสือและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ยอมเปนเพียงบุคคลสิทธิใชบังคับบุคคลภายนอกมิไดเลย แมวา
บุคคลภายนอกจะไมสุจริตหรือไมเสียคาตอบแทนก็ตาม แตทายาทหรือผูสืบสิทธิ (คําพิพากษาฎีกาที่
442/2486) และเจาหน้ีสามัญ (คําพิพากษาฎีกาที่ 456 ถึง 458/2491) ของคูสัญญาหาใชบุคคลภายนอก
ไม ฉะน้ัน ทายาทผูสืบสิทธิหรือเจาหน้ีสามัญของคูสัญญาจึงยอมถูกบังคับตามสิทธิและหนาที่ ซึ่งมีอยู
ตามสัญญาอันเปนบุคคลสิทธิน้ันดวย

มาตรา 1299 วรรคแรก น้ี นาจะใชแตเฉพาะการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยนิติกรรมระหวางเอกชนดวยกันเทาน้ัน เพราะหากเปนการที่รัฐหรือ
องคการของรัฐ เชน เทศบาลเปนผูไดมาแลว แมจะเปนการไดมาโดยนิติกรรม ก็มีคําพิพากษาฎีกา
วินิจฉัยอยูหลายเร่ืองวา หาจําตองจดทะเบียนไม (คําพิพากษาฎีกาที่ 506/2490, 1042/2484 และ
583/2483) เชน การยกที่ดินใหเปนทางสาธารณะไมวาจะยกใหแกรัฐหรือเทศบาลก็ไมจําตองจด
ทะเบียนอยางการโอนใหเอกชน

สําหรับการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย โดยทางอ่ืน
นอกจากนิติกรรมน้ัน หากจะใหบริบูรณก็ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เชนกัน แตถามิไดจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็หาใชจะไมบริบูรณเสียเลยไม ยังถือวาการไดมาน้ันบริบูรณใชยัน
ระหวางคูกรณีได และบริบูรณใชยันบุคคลภายนอกผูซึ่งไดอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยน้ันไปโดยไมสุจริต หรือโดยไมเสียคาตอบแทนได เพียงแตมีสวนไมบริบูรณอยูบาง
เฉพาะจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมิได และจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไดอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยน้ันไปโดยสุจริต และเสียคาตอบแทนทั้งไดจดทะเบียนสิทธิน้ัน
โดยสุจริตมิไดเทาน้ัน
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มาตรา 1299 วรรคสองน้ี ประสงคจะคุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริต เสียคาตอบแทนและจด
ทะเบียนสิทธิการไดมาโดยสุจริต ใหมีสิทธิดีกวาผูที่ไดอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย โดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ซึ่งมิไดจดทะเบียนการไดมาเทาน้ัน มิไดประสงคจะ
คุมครองใหมีสิทธิดีกวาเจาของอันแทจริงในอสังหาริมทรัพย หรือในทรัพยสิทธิ เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย เพราะอํานาจกรรมสิทธิ์ของเจาของน้ันยอมจะยิ่งใหญกวาอํานาจอ่ืน เปนอํานาจที่มีอยู
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336 ในอันที่จะใชสอย จําหนาย ไดดอกผล ติดตามและ
เอาคืนจากผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว ขัดขวางมิใหผูใดเขามาเกี่ยวของโดยมิชอบดวยกฎหมาย ฉะน้ันผูที่
ไดมาซึ่งทรัพยสินหรือทรัพยสิทธิเกี่ยวแกทรัพยสินจากผูที่มิใชเจาของ หรือผูที่ไมมีอํานาจโอนใหได
แลว ผูน้ันยอมไมมีสิทธิดีกวาเจาของ เหตุน้ีจึงเกิดหลักกฎหมายวาผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน
กลาวคือ หากผูโอนไมมีอํานาจที่จะโอนใหไดแลว ผูรับโอนก็ไมไดอะไรมา ทั้งน้ีโดยไมตองพิจารณาวา
ผูรับโอนจากผูไมมีอํานาจโอนน้ันจะสุจริต หรือเสียคาตอบแทนหรือไม เวนแตกรณีจะเขาขอยกเวนตาม
มาตรา 1329 ถึง มาตรา 1332 แมมาตรา 1299 วรรคสองจะเปนขอยกเวนอันหน่ึงของหลักกฎหมาย
ที่วาผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอนก็ตาม แตก็เปนขอยกเวนที่ใชเฉพาะกับผูไดมาโดยทางอ่ืน นอกจาก
นิติกรรมเทาน้ัน หาไดเปนขอยกเวนที่จะนํามาใชกับเจาของอันแทจริงไม ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษา
ฎีกาตอไปน้ี

คําพิพากษาฎีกาที่ 1315/2493 มีผูปลอมโฉนดที่ดินของเขา แลวเอาไปจํานองโดยเจาของที่ดินมิได
ประมาทเลินเลอ ดังน้ีผูรับจํานองไมไดทรัพยสิทธิอยางใดในที่ดินน้ัน จะยกมาตรา 1299 มาอางอิงมิได
เจาของที่ดินมีสิทธิขอใหเพิกถอนนิติกรรมจํานองได

คําพิพากษาฎีกาที่ 230/2501 จําเลยเอาโฉนดของโจทกโอนเปนของตน โดยโจทกมิไดรูเห็น
ยินยอม กรรมสิทธิ์ยังเปนของโจทกอยู จําเลยไมมีสิทธิเอาไปจํานอง ผูรับจํานองไมมีสิทธิตามสัญญา
จํานอง

คําพิพากษาฎีกาที่ 683/2507 โจทกซึ่งเปนเจาของที่ดินมือเปลาไดใหจําเลยที่ 1 ดูแลจัดใหคนเชา
จําเลยที่ 1 เอาที่ดินน้ันไปขายใหจําเลยที่ 2 โดยทําสัญญาซื้อขายกันที่อําเภอ จําเลยที่ 2 รับโอนไวโดย
สุจริต ดังน้ีจําเลยที่ 2 ก็ไมไดสิทธิในที่ดินตามมาตรา 1299, 1300

คําพิพากษาฎีกาที่ 996 – 997/2509 ขอออกโฉนดทับที่ดินของผูอ่ืน และเจาพนักงานที่ดินไดออก
โฉนดใหโดยไมมีอํานาจ โฉนดที่ออกมาจึงไมชอบดวยกฎหมาย ผูมีชื่อในโฉนดไมไดกรรมสิทธิ์ตาม
โฉนดน้ัน แมจะโอนใหผูใดตอไป ผูรับโอนก็ไมไดกรรมสิทธิ์ เมื่อโฉนดออกมาโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ผูไดกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนจะนํามาตรา 1299 วรรคสองมาใชยันเจาของเดิมมิได

คําพิพากษาฎีกาที่ 325/2514 จําเลยเอาที่ดินมือเปลาของผูรองไปออก น.ส. 3 เปนของตน แลว
จํานองไวกับโจทก เมื่อศาลพิพากษาใหเพิกถอน น.ส. 3 โดยฟงวาที่ดินเปนของผูรองแลวเชนน้ี แมศาล
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จะมิไดพิพากษาใหเพิกถอนจําเลย และแมจะฟงวาโจทกรับจํานองไวโดยสุจริตก็ตาม โจทกก็ไมมีสิทธิ
บังคับจํานอง

มีผูเขาใจวา มาตรา 1299 วรรคสอง น้ีใชเฉพาะสําหรับไดอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิ
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อทางทะเบียนเทาน้ัน แตถอยคําตามตัวบทหาเปนเชนน้ันไม
อสังหาริมทรัพยไมวาประเภทใด หรือทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยชนิดใดก็ตามยอมจะตองอยู
ในความหมายของมาตรา 1299 ทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาฎีกาที่ 1101/2504 ที่วาที่ดินมือเปลา
ถาผูโอนและผูรับโอนประสงคจะทําการโอนโดยผลของนิติกรรมก็ตองทํานิติกรรมใหถูกตองตามแบบ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 1299 วรรคแรก และคําพิพากษาฎีกาที่ 326/2495 ที่วาการไดที่นามือเปลามา
โดยการครอบครอง ถาไมจดทะเบียนการไดมาซึ่งสิทธิครอบครอง จะยกเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูได
สิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนโดยสุจริต และจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวไมได

การไดมาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมน้ัน หมายถึงการไดมาโดยมิไดเกิดจากนิติกรรม ตามแนว
คําพิพากษาฎีกาพอจะวางหลักไดวา หมายถึงการไดมาโดยผลแหงกฎหมายประการหน่ึง เชน การได
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยโดยการครอบครองปรปกษตามมาตรา 1382 หรือ การไดภารจํายอมโดย
อายุความตามมาตรา 1401 และ 1382 และหมายถึงการไดมาโดยการรับมรดกไมวาจะเปนการรับมรดก
ในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือเปนผูรับพินัยกรรมประการหน่ึง และหมายถึงการไดมาโดย
คําพิพากษาของศาลอีกประการหน่ึง

สําหรับการไดมาโดยการรับรองมรดกน้ัน ไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ 1619/2506 วินิจฉัยวา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1599 ทายาทยอมไดกรรมสิทธิ์ในทรัพยมรดกต้ังแตเจามรดก
ตาย แมจะยังไมไดจดทะเบียนสิทธิน้ันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1299 ก็ตาม ก็มี
สิทธิฟองขับไลผูเชาทรัพยมรดกน้ันได และคําพิพากษาฎีกาที่ 1812/2506 วินิจฉัยวา เมื่อผูทําพินัยกรรม
ตายที่ดินที่ระบุไวในพินัยกรรมยอมตกไดแกผูรับพินัยกรรมทันทีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1673 โดยมิตองทําการรับมรดกและเขาครอบครองที่ดินน้ัน โดยเหตุน้ีเจาของที่ดินเชนวาน้ีจึงมี
อํานาจฟองใหศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ และขับไลผูอาศัยได

การไดมาในฐานะเปนผูรับพินัยกรรมน้ัน มีความเห็นแยงวานาจะเปนการไดมาโดยนิติกรรม
เพราะเปนการไดมาจากพินัยกรรมซึ่งเปนนิติกรรมอยางหน่ึง แตเปนนิติกรรมฝายเดียว ความเห็นเชนน้ีก็
มีเหตุผลอยู แตการรับมรดกในฐานะเปนผูรับพินัยกรรมน้ี แมจะเร่ิมตนดวยนิติกรรมแตผลที่ไดรับยอม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว กลาวคือ ผูรับพินัยกรรมจะไดรับมรดกก็ตอเมื่อผูทําพินัยกรรมตายแลว
เทาน้ัน ผูทําพินัยกรรมจะใหทรัพยมรดกตกไดแกผูรับพินัยกรรมกอนคนตายหาไดไม ผลแหงการที่
ไดรับทรัพยมรดกของผูรับพินัยกรรมจึงนาจะถือวาเปนผลตามกฎหมายมากกวา ถาถือวาเปนการไดมา
โดยนิติกรรมแลว หากเปนอสังหาริมทรัพยก็ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 1299



57

วรรคแรก มิฉะน้ันไมบริบูรณ ใชยันตอบุคคลภายนอกไมไดเลย เชนจะฟองขับไลผูที่อยูในที่ดินอันเปน
มรดกก็มิได แตก็ไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ 1619/2506 และ 1812/2506 วินิจฉัยไวแลววา มีสิทธิฟองขับ
ไลผูเชาหรือผูอาศัยซึ่งที่ดินอันเปนมรดกน้ันได จึงนาจะปรับเขากับมาตรา 1299 วรรคสอง คือใชยัน
บุคคลภายนอกได เวนแตบุคคลภายนอกน้ันจะสุจริต เสียคาตอบแทน และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
แลว

การไดมาโดยคําพิพากษาน้ันไดมีคําพิพากษาฎีกาที่ 352/2488 วินิจฉัยวา คําพิพากษาซึ่งแสดงให
บุคคลไดสิทธิหรือมีสิทธิอยางใดน้ัน บุคคลน้ันยอมไดสิทธิหรือมีสิทธิตามคําพิพากษาโดยบริบูรณ แม
เปนอสังหาริมทรัพยก็ไมตองจดทะเบียนเสียกอน การจดทะเบียนเปนแตเพียงทรัพยสิทธิที่จะใชยัน
บุคคลภายนอกไดเทาน้ัน

สําหรับการไดมาโดยคําพิพากษาของศาลน้ีนาจะตองเปนคําพิพากษา ที่ไดวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาล
เอง มิใชโดยคําพิพากษาที่พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เพราะคําพิพากษาตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความน้ันเปนเพียงการยอมรับบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งเปนนิติ
กรรมเทาน้ัน จึงถือวาการไดมาโดยคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ันเปนการไดมา
โดยนิติกรรม มิใชโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม

มีขอสังเกตวา สําหรับการไดมาทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมน้ัน หากเปนการไดภารจํายอมโดยการ
ครอบครองตามมาตรา 1401 และ 1382 แลว แมจะมิไดจดทะเบียนการไดมาตามมาตรา 1299 วรรค
สอง ก็ใชยันบุคคลผูไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในภารยทรัพยน้ันได แมวาบุคคลภายนอกน้ันจะสุจริตและเสีย
คาตอบแทนก็ตาม ทั้งน้ีตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 800/2502 ซึ่งใหเหตุผลวามาตรา 1299 วรรคสอง ใช
เฉพาะกับทรัพยสิทธิของบุคคลภายนอกซึ่งเปนทรัพยสิทธิอันเดียวกับสิทธิที่ยังมิไดจดทะเบียนเทาน้ัน
ภารจํายอมเปนการโอนสิทธิ แตทรัพยสิทธิในภารยทรัพยที่บุคคลภายนอกไดไปเปนกรรมสิทธิ์ อันถือ
วาเปนทรัพยสิทธิตางประเภทกัน

แตอยางไรก็ตาม หลักตามคําพิพากษาฎีกาที่ 800/2502 น้ีก็ยังมีผูไมเห็นดวยอยูเหมือนกัน.
มาตรา 1387 เปนบทบัญญัติแหงการกอต้ังทรัพยสิทธิสําหรับอสังหาริมทรัพย  ดังน้ันภารจํายอมจึงเปน
ทรัพยสิทธิชนิดหน่ึง  ซึ่งโดยทั่วไปแลวทรัพยสิทธิสําหรับอสังหาริมทรัพยน้ันยอมมีอยู 2 ชนิด  ชนิด
หน่ึงเปนทรัพยสิทธิที่เปนบริวารของกรรมสิทธิ์  มีไวเพื่อเจาของกรรมสิทธิ์ไดใชสิทธิเหนือทรัพยของ
ตนรวมตลอดถึงที่เรียกวาแดนกรรมสิทธิ์น้ันดวย  สวนทรัพยสิทธิอีกชนิดหน่ึงเปนทรัพยสิทธิที่มาจํากัด
ตัดทอนกรรมสิทธิ์อันเปนเหตุใหเจาของกรรมสิทธิ์ใชและรับประโยชนจากทรัพยสินของตนไดไมเต็มที่
ซึ่งทรัพยสิทธิชนิดน้ีกฎหมายบัญญัติใหมีไดแตเฉพาะในอสังหาริมทรัพยเทาน้ัน  คือภารจํายอม  สิทธิ
อาศัย  สิทธิเหนือ  พื้นดิน  สิทธิเก็บกิน  และภารติดพันในอสังหาริมทรัพยในบรรดาทรัพยสิทธิเหลาน้ี
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ภารจํายอมเปนทรัพยสิทธิชนิดหน่ึงที่มาจํากัดตัดทอนกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยและมีผลกระทบตออํานาจ
แหงการใชสอยกรรมสิทธิ์ของเจาของทรัพยน้ัน

บทบัญญัติแหงมาตรา 1388 และ 1389 จึงเปนบทบัญญัติที่กฎหมายประสงคจะใหความ
คุมครองตอเจาของภารยทรัพย  โดยสาระสําคัญทั้งสองมาตราน้ีจะเปนหลักกฎหมายที่เหมือนกันในขอ
ที่วาจะตองไมเพิ่มภาระขึ้นแกภารยทรัพย  แตแตกตางกันในรายละเอียดที่วา  มาตรา 1388 เปนกรณีที่
เจาของสามยทรัพยไมมีสิทธิเพิ่มภาระแกภารยทรัพยโดยทําการเปลี่ยนแปลงในภารยทรัพยหรือ
สามยทรัพย  สวนมาตรา 1389 เปนเร่ืองที่หากความตองการของเจาของสามยทรัพยเปลี่ยนแปลงไป
เจาของสามยทรัพยก็ไมมีสิทธิที่จะทําใหเกิดภาระเพิ่มขึ้นแกภารยทรัพยได  แตอยางไรก็ตามในกรณีน้ีก็
อาจจะอาศัยขอตกลงยกเวนหลักการดังกลาวได  ซึ่งคูสัญญาจะตกลงยกเวนหลักกฎหมายในมาตรา1388
และ 1389 น้ีได  ไมตกเปนโมฆะ  เพราะไมถือวาขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหลักการในการคุมครองเจาของภารยทรัพยที่หามเจาของสามยทรัพยกอภาระเพิ่มเติมแก
ภารยทรัพยดังกลาวอาจมีขอยกเวนในกรณีที่ถือวาเจาของสามยทรัพยทําการเปลี่ยนแปลงภารจํายอมใน
ลักษณะธรรมดา  ซึ่งกรณีอยางไรจะถือเปนการเปลี่ยนแปลงภารจํายอมตามลักษณะ ธรรมดา อันไม
กอใหเกิดภาระแกภารยทรัพยซึ่งเจาของสามยทรัพยมีสิทธิทําไดตองแลวแตพฤติการณวา  ลักษณะภาร
จํายอมเดิมเปนลักษณะการกระทําหรืองดเวนกระทําการอยางไร

มาตรา 1391 วรรคแรก  กําหนดหลักเกณฑวา  เจาของภารยทรัพยมีสิทธิทําการทุกอยางอัน
จําเปนทั้งน้ีเพื่อรักษาและใชภารจํายอมแตตองเสียคาใชจายของตนเองและเจาของสามยทรัพยจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกภารยทรัพยไดก็แตนอยที่สุดตามพฤติการณ

บทบัญญัติในมาตรา 1391วรรคแรกน้ีถือเปนบทกฎหมายที่คุมครองเจาของภารยทรัพยประการ
หน่ึง  โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูเปนเจาของสามยทรัพยในการใชภารจํายอมซึ่งเปน
สิทธิอันเปนอุปกรณที่จะสนับสนุนใหผูเปนเจาของไดใชประโยชนในภารจํายอมแตสิทธิของเจาของ
สามยทรัพยน้ันจะกระทําไดเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการรักษาและใชภารจํายอมเทาน้ัน  ดังเชนที่ศาลฎีกา
ไดวินิจฉัยวา  ผูที่ไดภารจํายอมมาโดยอายุความ มีสิทธิขุดหัวคันนาซึ่งอยูในเสนทางอันเปนภารจํายอม
ไดเทาที่จําเปนและใชภารจํายอมน้ันโดยไมจําเปนตองใหคําพิพากษาวาที่ดินน้ันตกเปนภารจํายอม
เสียกอน  และหากการใชสิทธิน้ันไมถือเปนกรณีจําเปนแกการใชและสงวนรักษาภารจํายอมแลวกรณีน้ี
เจาของสามยทรัพยจะเขาไปเกี่ยวของกับภารจํายอมมิได  และการที่เจาของสามยทรัพยจะเขาไปเกี่ยวของ
ทําการดังกลาวไดน้ัน  เจาของสามยทรัพยจะกอใหเกิดความเสียหายแกภารยทรัพยนอยที่สุด  เน่ืองจาก
ภารจํายอมเปนการไดสิทธิประโยชนในการใชอสังหาริมทรัพยของเจาของภารยทรัพย  กรณีการใชสิทธิ
ดังกลาวจึงตองคํานึงถึงสิทธิของเจาของภารยทรัพย  และตองไมกอใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือ
ความเสียหายจนเกินความจําเปน
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ในมาตรา 1391 วรรคแรกน้ี  กฎหมายบัญญัติใหกระทําเทาที่จําเปนเทาน้ัน  ซึ่งอยางไรจะถือวา
เปนการกระทําที่จําเปนน้ัน  กรณีตองแลวแตพฤติการณและขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป  โดยศาลเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด  การกอใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดน้ันจะตองกระทําไปเพื่อการรักษาและการใชภารจํา
ยอมเทาน้ัน  การรักษาหมายถึงกรณีทํานุบํารุงซอมแซมภารจํายอมที่ชํารุดทรุดโทรมไป  สวนกรณี
มาตรา 1391 วรรคสอง  เปนการกําหนดหนาที่ของสามยทรัพยที่จะตองคอยดูแลรักษาและซอมแซมสิ่ง
ที่ไดทําลงไปในภารยทรัพยเพื่อประโยชนในการใชภารจํายอมใหคงอยูในสภาพดีอยูเสมอโดยออก
คาใชจายของตนเอง  เชน  เจาของสามยทรัพยไดทําถนนผานที่ดินภารยทรัพยเพื่อประโยชนในการใช
ภารจํายอมของตน  ก็ตองมีหนาที่คอยซอมแซมดูแลรักษาถนนน้ันใหสภาพดีอยูเสมอ  บทบัญญัติใน
มาตราน้ีจึงเปนหลักเกณฑที่กฎหมายประสงคจะคุมครองเจาของภารยทรัพยโดยกําหนดเปนหนาที่บาง
ประการแกเจาของสามยทรัพยไว  แตเพื่อมิใหเปนภาระแกเจาของสามยทรัพยเกินควร  กฎหมายจึง
กําหนดตอไปวา  หากเจาของภารยทรัพยไดรับประโยชนเชนน้ันดวย  ก็ตองชวยออกคาใชจายตามสวน
แหงประโยชนที่เจาของภารยทรัพยไดรับ  และในกรณีที่เจาของภารยทรัพยจะตองออกคาใชจายเปน
จํานวนเทาใดน้ัน  ยอมเปนขอเท็จจริงที่เจาของสามยทรัพยจะตองสืบ

หลักกฎหมายในมาตรา 1397 กําหนดวา ภารจํายอมยอมสิ้นไปหากภารยทรัพยหรือสามยทรัพย
สลายไปทั้งหมด  และมาตรา1400 กําหนดวา ถาภารจํายอมหมดประโยชนแกสามยทรัพย ภารจํายอม
น้ันจะสิ้นไปในกรณีน้ีจะเห็นไดวาลักษณะของภารจํายอมยอมเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพย
อ่ืน  ฉะน้ันหากภารจํายอมน้ันหมดประโยชนแกสามยทรัพย  ภารจํายอมก็ยอมสิ้นสุดลง

มาตรา 1399 กําหนดวา ภารจํายอมน้ันถามิไดใชสิบปยอมสิ้นไป  ในกรณีที่เกี่ยวกับภารจํายอม
น้ี  ไมวาจะไดมาโดยนิติกรรมหรือโดยอายุความไดสิทธิ หากไมมีการใชภารจํายอมดังกลาวถึง 10 ป
ยอมระงับสิ้นไป การไมใชภารจํายอมจนครบกําหนดระยะเวลาตามกฎหมายซึ่งทําใหภารจํายอมน้ันสิ้น
ไป  ถือเปนอายุความเสียสิทธิของผูเปนเจาของสามยทรัพย  โดยกรณีอายุความไดสิทธิหรืออายุความเสีย
สิทธิในภารจํายอมมิใชอายุความฟองรอง  ฉะน้ันการวินิจฉัยขอกฎหมายที่ว าภารจํายอมสิ้นไปแลวโดย
อายุความ ศาลจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได บทบัญญัติแหงมาตรา 1399 น้ี เปนกรณีของการสิ้นสุดภารจํายอม
อีกประการหน่ึง  ซึ่งเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่เจาของสามยทรัพยมิไดใชประโยชนในภารจํายอมเปนเวลา
10 ป  จึงเปนการแสดงใหเห็นวาภารจํายอมน้ันไมมีประโยชนอีก เพื่อใหเปนการกําจัดตัดทอนอํานาจ
กรรมสิทธิ์ในภารยทรัพยโดยเปลาประโยชน

เมื่อพิเคราะหจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 4 ลักษณะ 4 แลว
จะพบวา  กฎหมายไดวางหลักความคุมครองเจาของภารยทรัพยไวในลักษณะที่กําหนดใหเปนหนาที่แก
เจาของสามยทรัพย  โดยหามเจาของสามยทรัพยกระทําการเพิ่มภาระแกภารยทรัพย (มาตรา 1388 และ
1389) เจาของสามยทรัพยตองใชภารจํายอมเทาที่จําเปน  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกภารยทรัพยไดก็
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แตนอยที่สุดตามพฤติการณ  โดยจะตองคอยดูแลรักษาซอมแซมสิ่งที่ไดกระทําลงไปในภารยทรัพยเพื่อ
ประโยชนในการใชภารจํายอมใหคงอยูในสภาพดี (มาตรา 1391) และกฎหมายยังไดบัญญัติในลักษณะ
ที่จะใหสิทธิในภารจํายอมน้ันสิ้นไปได  หากปรากฏวา  ภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไปทั้งหมด
(มาตรา 1397) หรือเมื่อมิไดใชภารจํายอมน้ันถึงสิบป (มาตรา 1399) หรือเมื่อภารจํายอมน้ันหมด
ประโยชนแกสามยทรัพย (มาตรา 1400)
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายการการจดทะเบียนสิทธิภารจํายอม

4.1 การจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมโดยอายุความ
ในเร่ืองภารจํายอมไมมีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการโอนภารยทรัพยซึ่งมีภารจํายอมที่ไดมา

โดยอายุความที่ยังไมไดจดทะเบียนใหบุคคลภายนอกวาจะมีผลอยางไร  ภารจํายอมที่ไดมาโดยอายุความ
ซึ่งก็หมายความทํานองเดียวกับเร่ืองการไดสิทธิ์โดยการครอบครองปรปกษ คือ หากผูครองครอง
ปรปกษไมจดทะเบียนการไดมา ยอมยกขึ้นยันตอบุคคลภายนอกที่ไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและ
โดยสุจริต และไดจดทะเบียนโดยสุจริตแลวไมได เมื่อพิเคราะหตามหลักทฤษฎีแลวจะเห็นไดวา
กรรมสิทธิ์เปนตัวอยางของทรัพยสิทธิที่สมบูรณที่สุด เหตุใดจึงใชกฎหมายเสมือนหน่ึงเปนการลดชั้น
ใหมีฐานะตํ่ากวาเร่ืองภารจํายอม ทั้งน้ีควรคํานึงถึงขอเท็จจริงที่สําคัญประการหน่ึงดวยวา เจตนาของ
บุคคลน้ันจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ได เพราะเมื่อเปนคดีความในศาล คูความยอมสามารถอางเจตนาเปน
เจาของเพื่อใหไดกรรมสิทธิ์ก็สามารถเลือกที่จะอางเพียงเจตนาใชทรัพยเปนภารจํายอม

การไดมาซึ่งสิทธิในภารจํายอมโดยนิติกรรมตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมากับ
พนักงานเจาหนาที่ ดังน้ันในกรณีของการไดมาซึ่งสิทธิภารจํายอมโดยอายุความซึ่งถือเปนการไดมาโดย
ทางอ่ืนนอกจากนิติกรรม ทั้งน้ีเจาของสามยทรัพยที่ไดมาซึ่งภารจํายอมซึ่งไดมาโดยอายุความยอมมีสิทธิ
ฟองเรียกใหเจาของภารยทรัพยทําการจดทะเบียนภารจํายอม ซึ่งถือเปนการรักษาไวซึ่งภารจํายอม และ
เจาของสามยทรัพยเปนผูไดรับประโยชนในภารจํายอมเหนือทรัพยของเจาของภารยทรัพยแตฝายเดียว
จึงควรที่จะตองไปจดทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิของตนไว มิฉะน้ันจะตองถูกลงโทษมิใหยกภารจํายอมโดย
ความที่ไมจดทะเบียนขึ้นตอสูบุคคลภายนอกที่จดทะเบียนสิทธิและสุจริตและเสียคาตอบแทน

บทบัญญัติที่คุมครองบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูรับโอนสิทธิในภารยทรัพย หากไมใชบัญญัติน้ีกับ
เร่ืองภารจํายอมดังกลาวแลว กรณีน้ียอมทําใหหลักการทางทะเบียนมิอาจคุมครองผูจดทะเบียนสิทธิได
แมวาผูรับโอนจะไดเสียคาธรรมเนียมการโอนใหแกรัฐก็ตาม เชนน้ีอาจไมเปนธรรมแกผูรับโอนที่ไมได
รับความคุมครองในการเสียคาตอบแทนและจดทะเบียนโดยความสุจริตแหงตนแลวและทําใหรัฐขาด
รายไดโดยไมจําเปน

การไดมาซึ่งภารจํายอมโดยอายุความ เมื่อไมไดจดทะเบียนการไดมาก็ไมควรใหความคุมครอง
แกเจาของสามยทรัพยที่จะยกเปนขอตอสูตอบุคคลภายนอกผูไดมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต
และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว เพราะหากไดความวาเจาของอสังหาริมทรัพยไมทางเดินผานไปสู
ทางสาธารณะได ก็ยอมฟองขอใหเปดทางจําเปนได
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หลักการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางทะเบียนน้ัน บุคคลภายนอกตองไดทรัพยมาโดยเสีย
คาตอบแทนและโดยสุจริต ซึ่งหลักการน้ีนับเปนระบบที่มุงคุม ครองความมั่นคงของการไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์โดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต เพื่อเปนการคุมครองการพาณิชยใหสามารถดําเนินไป
ดวยดี กฎหมายจึงวางหลักคุมครองบุคคลภายนอกผูรับโอนโดยสุจริตแมจะเปนการโอนทรัพยที่รับโอน
โดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียนสิทธิโอนภารยทรัพยจากบุคคลที่ไมมีสิทธิจะโอน
ก็ตาม การที่ภารจํายอมไมไดคุมครองผูรับโอนภารยทรัพยที่รับโอนโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต
และไดจดทะเบียนสิทธิแลวก็ตาม เพราะหลักการของภารจํายอมมุงที่จะคํานึงถึงประโยชนแกเจาของ
อสังหาริมทรัพยอ่ืนใหไดใชสิทธิภารจํายอม ซึ่งเปนการจัดสรรเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ ภารจํายอมจึงมีขึ้นเพื่อใหสามยทรัพยสามารถใชประโยชนในภารยทรัพยไดมากกวาที่จะ
คํานึงถึงผลประโยชนทางการพาณิชยโดยสวนตัวของผูรับโอน ดังน้ันบุคคลภายนอกผู รับโอน
ภารยทรัพยซึ่งมีภารจํายอมโดยอายุความผูกพันอยู โดยภารจํายอมน้ีมิไดมีการจดทะเบียนการไดมาแม
บุคคลภายนอกจะรับโอนโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนโดยสุจริตแลวก็ตาม

4.2 การจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมในท่ีดินมือเปลา
ปญหาการเขาถือครองและทําประโยชนในที่ดินมือเปลา ยอมกอใหเกิดความเจริญ และเปน

ประโยชนตอสังคมในสวนรวม เชน ผูเปนเจาของเขาทําการเพาะปลูกพืชพันธุ หรือทําการกอสรางหรือ
อาคารลงไป ก็จะกอใหเกิดผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากการถือครองที่ดินโดยมิไดทําอะไรใหเกิดขึ้นงอกเงย
ขึ้นมา การถือครองและเพียงแตแสดงอาการหวงกันในที่ดินมือเปลาเฉย ๆ จึงไมอาจถือไดวาถือครอง
น้ันเปนเจาของที่ดินได ซึ่งจะขัดกับนโยบายของรัฐที่มีความประสงคจะใหบุคคลเขาทําประโยชนใน
ที่ดินมือเปลาจริง ๆ และการทอดทิ้งที่ดินมือเปลาใหวางเปลาน้ัน ถือกันมาแตในสมัยกอนแลววาเปน
การทําใหสูญเสียประโยชนอันเปนรายไดของแผนดิน

ที่ดินมือเปลา คือที่ดินซึ่งเจาของยังไมมีกรรมสิทธิ์ เน่ืองจากตนไมมีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์สําหรับที่ดินที่เรียกวา โฉนดที่ดิน ที่ดินประเภทน้ีตามกฎหมายถือวาผูเปนเจาของยังไม มี
กรรมสิทธิ์ นักนิติศาสตรไดนําเอาหลักการของสิทธิครอบครองมาใชแกสิท ธิในที่ดินมือเปลาแทน
ลักษณะของที่ดินมือเปลามีดังน้ี

1. เปนที่ดินซึ่งไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ในดินน้ัน เชน ไมมีโฉนดที่ดิน โฉนดแผน
ที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราวา “ไดทําประโยชนแลว”

2.เปนที่ดินซึ่งไมถือวาผูเปนเจาของมีกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินน้ัน กลาวคือตองไมใช ที่บาน ที่สวน
ตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จบทที่42 เพราะกฎหมายถือวาที่ดินชนิดน้ีมีกรรมสิทธิ์ และตองไมใชที่ดิน
ที่งอกริมตลิ่งซึ่งเกิดจากที่ดินซึ่งเจาของมีกรรมสิทธิ์ เน่ืองจากมาตรา 1308 กําหนดใหผูเปนเจาของยอมมี
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กรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ันดวย แมที่ดินเหลาน้ีจะไมปรากฎวามีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ก็ตาม แตนัก
นิติศาสตรถือวาผูเปนเจาของที่ดินน้ียอมมีกรรมสิทธิ์ จึงไมอาจถือวาที่ดินดังกลาวเปนที่ดินมือเปลา

3.เปนที่ดินซึ่งประมวลกฎหมายที่ดินจัดวาเปนที่ดินของรัฐผูครอบครองมีสิทธิครอบครองและ
เขาทําประโยชนที่ดินไดภายใตบังคับมาตรา 6 และกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและปาไม (มาตรา
2,4,6และ9 ของประมวลกฎหมายที่ดิน) แตไมใชที่ดินของรัฐประเภทที่มีเงื่อนไขของกฎหมายกําหนด
ไวบางประการ เชน ที่ดินประเภท ใบจอง ส.ป.ก. 4-01 น.ค.3 หรือ ก.ส.น.5 เปนตน และรัฐไมมีอํานาจที่
จะนําที่ดินดังกลาวน้ีไปจัดขึ้นทะเบียนเพื่อใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการ หรือจัดหา
ผลประโยชน หรือใชสัมปทาน หรือสงวนหวงหามที่ดินเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน

4.เปนที่ดินซึ่งเจาของมีสิทธิครอบครอง และมีสิทธิใชสอย ให เชา จํานอง จําหนาย ตลอดจน
ปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดรอนใหสิ้นไปตามมาตรา 1337 และใชหลักความคุมครองการ
รบกวนการครอบครองและการแยงการครอบครองตามมาตรา 1374-1375 ไดอีกดวย เพียงแตวาจะใช
หลักคุมครองกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 1336 และ 1382-1383 ไมไดเทาน้ัน แตก็ถือวามีสิทธิยิ่งกวาสิทธิ
ครอบครองตามธรรมดาในประมวลกฎหมายแพงพาณิชย กลาวคือ มีสิทธิแหงความเปนเจาของในที่ดิน
น้ัน ซึ่งสิทธิชนิดน้ีผูทรงสิทธิสามารถจําหนายจายโอนได จึงมีสิทธิมากกวาสิทธิการครอบครองของผู
เชา เปนตน

จากที่ไดกลาวมาขางตน เจาของที่ดินมือเปลาหาไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินน้ันไม ที่เปนเชนน้ีก็
เน่ืองมาจากความบกพรองของกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเอง ที่บัญญัติใหเฉพาะผูมีโฉนดเทาน้ันที่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และก็มิไดบัญญัติวาผูเปนเจาของที่ดินที่ยังไมโฉนดที่ดินมีสิทธิอยางไรในที่ ดินน้ัน
เมื่อเกิดมีสิ่งปลูกหรือทําประโยชนในที่ดินมือเปลาก็อาจจะมีภารจํายอมเกิดขึ้นได ซึ่งภารจํายอมก็คือ
การที่ยอมใหมีทางเดิน หรือทางนํ้า ยอมใหชายคา หรือหนาตางบุคคลอ่ืนลวงล้ําเขามาในที่ดินของตน
ยอมที่จะไมปลูกสรางอาคาร ปดบังแสงสวาง ทางลม แกที่ดินที่อยูบริเวณใกลเคียง แตการเกิดภารจํา
ยอมในที่ดินมือเปลาเปนเพียงแตแสดงวาไดเกิดภารจํายอมในที่ดินมือเปลาเฉย ๆ ไมอาจถือไดวามี
หลักฐานทางนิติกรรมวาไดเกิดภารจํายอมขึ้นแลว เพราะเจาของไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมือเปลา เพราะ
รัฐเปนเจาของตัวจริง  แมรัฐจะเปนเจาของตัวจริงก็ตาม แตน่ีคือปญหาที่ทําใหผูครอบครองที่ดินมือเปลา
ไมสามารถจดภารจํายอมในที่ดินมือเปลาได

ปญหาที่เกิดขึ้นเปนเพราะผูครอบครองที่ดินมือเปลาไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถึงแมจะมีการปรับ
ใชเร่ืองสิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแก ผู เปนเจาของที่ดินมือเปลา
กอใหเกิดปญหาที่ตามมามากมาย ทําใหเกิดความสับสนและทําใหความหมายของคําวา ผูเปนเจาของ
กับคําวา ผูมีกรรมสิทธิ์มีความแตกตางกันออกไป ดังน้ัน ปญหาจึงมีวาทําไมกฎหมายจึงไมถือวาเจาของ
ที่ดินมือเปลามีกรรมสิทธิ์เสียเลย จะไดไมเกิดปญหาการปรับใชสิทธิการครอบครองกับเร่ืองที่ดินมือ
เปลาอีกตอไป
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ในกรณีภารจํายอมในที่ดินมือเปลาโดยทางนิติกรรม  ในการจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมน้ัน
พนักงานเจาหนาที่ตองอาศัยหลักฐานทางทะเบียนเปนหลัก กลาวคือ ตองอาศัยทะเบียนที่ดิน ดังน้ัน
ปญหาวา หากอสังหาริมทรัพยแปลงภารยทรัพยที่ตกอยูในภารจํายอมไดน้ันเปนที่ดินมือเปลาแลว กรณี
เชนน้ีจะจดทะเบียนภารจํายอมไดอยางไร และจะเกิดภารจํายอมในที่ดินมือเปลาไดหรือไม เพียงใด

ตามปญหาน้ี หากพิจารณาตามหลักเกณฑของภารจํายอมแลวจะพบวา ผูไมมีอํานาจในทาง
จําหนายจายโอนทรัพยยอมไมมีสิทธิ์ที่จะกําหนดหรือกอใหเกิดภารจํายอมผูกพันทรัพยน้ันได และ
เจาของภารยทรัพยยอมไมมีสิทธิที่จะกําหนดหรือกอใหเกิดภารจํายอมผูกพันทรัพยน้ันได และเจาของ
ภารยทรัพยจําตองรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบกระเทือนทรัพยของตนโดยกฎหมายไมไดจํากัดวา
จะตองเปนเร่ืองกรรมสิทธิ์เทาน้ัน เจาของที่ดินมือเปลาแมจะมีเพียงสิทธิการครอบครอง แตก็มีสิทธิใน
การจําหนายจายโอนทรัพยของตนไดเชนกัน

ปญหาน้ี หากพิจารณาตามหลักเกณฑของภารจํายอมแลวจะพบวาสิทธิที่จะกอใหเกิดภารจํา
ยอมโดยนิติกรรมขึ้นในที่ดินมือเปลาได ในกรณีที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาน้ันซึ่งไดแก
แบบหมายเลข 3 น.ส.3 น.ส.3ก. น.ส.3 ข.และที่ดินที่มีใบไตสวนซึ่งออกใหเหนือที่ดินมือเปลา สวน
ที่ดินมือเปลาประเภทที่ ส.ค.1 ใบเหยียบย่ํา และที่ดินที่ตกคางการแจง ส.ค.1 เหลาน้ีไมสามารถจด
ทะเบียนภารจํายอมได

กรณีปญหาภารจํายอมเกิดขึ้นไดในกรณีของที่ดินมือเปลา แตไมสามารถจดทะเบียนภารจํายอม
ได เน่ืองจากการจดทะเบียนภารจํายอมน้ัน ตองมีสารบบในสํานักงานที่ดิน แตในเมื่อที่ดินมือเปลาเปน
ที่ดินที่ยังไมมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ใด จึงถือวาที่ดินมือเปลาน้ันเปนที่ดินของรัฐ และในเมื่อผู
ครอบครองที่ดินมือเปลาไมมีเอกสารสิทธิ ดวยเหตุที่ยังไมไดออกเอกสารสิทธิ หรือเปนที่ดินมือเปลาที่
ไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ไดเลย ทางสํานักงานที่ดินก็ไมมีเอกสารที่จะมาจดทะเบียนภารจํายอมใหแก
ผูครอบครองที่ดินมือเปลาได เพราะในการจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมน้ันพนักงานเจาหนาที่ตองอาศัย
หลักฐานทางทะเบียนเปนหลัก กลาวคือ ตองอาศัยทะเบียนที่ดิน ดังน้ันมีปญหาวาหากอสังหาริมทรัพย
แปลงภารยทรัพยที่จะตกอยูในภารจํายอมไดน้ันเปนที่ดินมือเปลาแลวกรณีเชนน้ีจะจดทะเบียนภารจํา
ยอมที่ไหน อยางไร

สรุป ปญหาการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลาน้ัน การเกิดภารจํายอม
ในที่ดินมือเปลาน้ันสามารถเกิดได ไมวาจะเปนโดยผลของกฎหมาย หรือโดยนิติกรรม  แตการจด
ทะเบียนสิทธิน้ันสามารถจดทะเบียนสิทธิไดเฉพาะแบบหมายเลข 3 น.ส.3 น.ส.3ก. น.ส.3 ข.และที่ดินที่
มีใบไตสวนซึ่งออกใหเหนือที่ดินมือเปลา โดยจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินที่พื้นที่น้ันต้ังอยู ใหเจา
พนักงานที่ดิน เปนพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับอสังหาริมทรัพยที่อยูในเขตทองที่สํานักงานที่ ดิน จังหวัด
หรือสํานักงานที่ดินสาขาน้ัน สวนที่ดินมือเปลาประเภทที่ ส.ค.1 ใบเหยียบย่ํา และที่ดินที่ตกคางการแจง
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ส.ค.1 เหลาน้ีไมสามารถจดทะเบียนภารจํายอมได เพราะที่ดินเหลาน้ีไมมีทะเบียนสิทธิ แตเมื่อใดที่ ที่ดิน
เหลาน้ีที่ไมมีทะเบียนสิทธิไดมีการออกเอกสารสิทธิเปนโฉนด ก็สามารถจดภารจํายอมไดเมื่อน้ัน
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บทที่ 5
บทสรุปและเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
ภารจํายอมเปนทรัพยสิทธิชนิดหน่ึง โดยเฉพาะที่ดินที่จะมีหลักการแสดงออกซึ่งทรัพยสิทธิ

โดยทางทะเบียน และโดยหลักกฎหมายแลว ผูที่ไมมีสิทธิในทางจําหนายจายโอนทรัพยยอมไมมีสิทธิที่
จะกอใหเกิดภารจํายอมขึ้นผูกพันทรัพยน้ันได ในกรณีของที่ดินมือเปลา แมเจาของที่ดินจะมีเพียงสิทธิ
ครอบครองแตก็ยังมีสิทธิที่จะทําการจําหนายจายโอนที่ดินมือเปลาของตนได และหลักการของภารจํา
ยอมน้ันกฎหมายก็กําหนดแตเพียงวาอสังหาริมทรัพยอาจตกอยูในภารจํายอมอันเปนเหตุใหเจาของตอง
ยอมรับกรรมบางอยางซึ่งกระทบถึงทรัพยสินของตน โดยกรณีน้ีกฎหมายไมจํากัดเฉพาะเจาะจงวาตอง
เปนเร่ืองของกรรมสิทธิ์ ดังน้ันเจาของที่ดินมือเปลายอมมีสิทธิที่จะกอภารจํายอมขึ้นในที่ดินมือเปลา
ของตนได

ปญหาอันเกี่ยวกับการโอนภารยทรัพยซึ่งมีภารจํายอมที่ไดมาโดยอายุความผูกพันอยู โดยภารจํา
ยอมน้ีมิไดมีการจดทะเบียนการไดมา แมผูรับโอนจะเสียคาตอบแทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียน
โดยสุจริตแลวก็ตาม กรณีน้ีเมื่อพิจารณาในเร่ืองการรอนสิทธิแลวพบวา ผูรับโอนภารยทรัพยจะอางตน
วาไดรับคุมครองไมได โดยใหภารจํายอมสิ้นสุดไปไมได

ภารจํายอมมุงคุมครองแกเจาของสามยทรัพยเปนหลัก และกรณีภารจํายอมที่ไดมาโดยอายุความ
น้ี ผูศึกษามีความเห็นวายอมจะตกติดไปกับตัวทรัพยที่โอนไป ไมวาจะเปลี่ยนแปลงเจาของภารยทรัพย
ไปอยางไรก็ตาม ดังน้ันผูรับโอนแมจะไดรับโอนโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียน
โดยสุจริตแลวก็ตาม กรณีน้ีก็มิอาจยกอางมาขึ้นยันตอเจาของสามยทรัพยที่ไดภารจํายอมโดยอายุความ
ซึ่งยังมิไดจดทะเบียน เพื่อใหภารจํายอมดังกลาวตองสิ้นไป

การที่ภารจํายอมไมไดคุมครองผู รับโอนภารยทรัพยที่รับโอนโดยเสียคาตอบแทนและโดย
สุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวก็ตามเพราะหลักการของภารจํายอมมุงที่จะคํานึงถึง
ประโยชนแกเจาของอสังหาริมทรัพยอ่ืนใหไดสิทธิภารจํายอมเหนืออสังหาริมทรัพยหน่ึง ซึ่งภารจํายอม
จะชวยใหอสังหาริมทรัพยอ่ืนไดประโยชนเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันภารจํายอมจึงมีขึ้นเพื่อคุมครองประโยชน
ของผูใชอสังหาริมทรัพยมากกวาที่จะคํานึงถึงผลประโยชนทางการพาณิชยของผูรับโอน

โดยเหตุผลดังกลาวน้ี จึงไมควรที่จะนําเอามาตรา 1299 วรรคสองมาบังคับใชกับเร่ืองภารจํา
ยอมที่ไดมาโดยอายุความ
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การศึกษาปญหาทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาการไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลาและเพื่อศึกษาแนวทางอัน
เหมาะสมและสอดคลองกับหลักความคุมครองตามกฎหมายของบุคคลซึ่งไดมาโดย ภารจํายอม ซึ่งมี
สมมติฐานการวิจัยคือ การไดมาโดยภารจํายอมเปนการไดมาซึ่งทรัพยสินอันมีอยูโดยทางนิติกรรมและ
โดยผลของกฎหมาย  ซึ่งการไดมาโดยผลของกฎหมายมีสิทธิจดทะเบียน สวนการไดมาโดยนิติกรรม
เปนเพียงบุคคลสิทธิเพราะไมสามารถจดทะเบียนได  จําเปนตองแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน และได
ดําเนินการเปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
หนังสือ  บทความ  วิทยานิพนธ  และเอกสารคําพิพากษาศาลฎีกา  โดยการใชวิธีการเขียนพรรณนาเชิง
วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อใหไดมาซึ่งประเด็นปญหาและแนวทางการแกไขที่เหมาะสมในการได มาซึ่ง
ภารจํายอมในที่ดินมือเปลา ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการศึกษาคือ ศึกษาเฉพาะประเด็นทาง
กฎหมายแพง พาณิชย  ประมวลกฎหมายที่ดิน  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของ  เชน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภารจํายอม ความหมายภารจํายอม การไดมาซึ่งภารจํายอมโดยนิติกรรมและ
โดยผลของกฎหมาย  สิทธิและหนาที่ของภารจํายอม การระงับสิ้นไปของภารจํายอมเพื่อนํามาเปน
บรรทัดฐาน  อันจะทําใหไดมาซึ่งแนวทางหรือมาตรการ

ตามปญหาน้ี ภารจํายอมน้ันสามารถเกิดขึ้นในที่ดินมือเปลาเพราะวาไดมีการปลูกสรางสิ่งตาง ๆ
ในที่ดินมือเปลาขึ้น เมื่อมีการสรางก็ยอมมีภารจํายอมเปนธรรมดา แตในเมื่อเกิดภารจํายอมในที่ดินมือ
เปลาแลว แตไมสามารถไปจดทะเบียนสิทธิได เพราะที่ดินมือเปลาน้ันไดเพียงสิทธิการครอบครอง
ไมไดเปนเอกสารสิทธิแตอยางใด เมื่อที่ดินมือเปลาไมมีเอกสารสิทธิ์ การทํานิติกรรมตางๆ อยางจด
ทะเบียนภารจํายอมก็เปนอันหมดสิทธิ์ ถึงไดมาก็มีคาเทากันคือไมสามารถยกกฎหมายขึ้นอางได เพราะ
ไมมีหลักฐานอะไรวาไดมีการจดทะเบียนภารจํายอมแลว  ไดมาก็เหมือนไมได ไดมาแลวก็ไมรูจะไปจด
ที่ไหน เพราะไมมีกฎหมายรองรับ  เพราะมีกฎหมายตัดตอนการจดทะเบียนภารจํายอมในที่ดินมือเปลา
ต้ังแตเร่ืองการครอบครองที่ดินมือเปลาแลว เพราะหากขึ้นชื่อวาครอบครองที่ดินมือเปลา ก็ไมสามารถ
จะทําอะไรกับที่ดินแปลงน้ันได เพราะเจาของตัวจริงยังเปนรัฐอยู ถึงแมจะมีการปรับใชหลักการ
ครอบครองที่ดินมือเปลาโดยการไปยืมเอาชื่อหลักการเร่ืองสิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาปรับใช แตดวยเหตุประการทั้งปวง ก็เปนการตัดตอนการทํานิติกรรมของที่ดินมือ
เปลาทั้งสิ้น  เพราะสิทธิการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนสิทธิอีกประเภทหน่ึง
ที่เหนือทรัพยสินทั้งปวงรองมาจากกรรมสิทธิ์ แตสิทธิความเปนเจาของที่ดินมือเปลาน้ันไมใชเปนเร่ือง
กรรมสิทธิ์ และไมใชเปนเร่ืองสิทธิการครอบครองตามธรรมดาอยางในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ในเมื่อที่ดินมือเปลาไมไดเปนกรรมสิทธิ์ การจดทะเบียนสิทธิภารจํายอมในที่ดินมือเปลาก็เปน
ปญหาหลังๆจากปญหาอ่ืนๆ เชน การจดทะเบียนโอน ซื้อ ขาย  เพราะถาทําสิ่งเหลาน้ีได การจดทะเบียน
ภารจํายอมยอมทําไดอยูแลว  แตถาหากจะแกกฎหมายใหมีการโอน ซื้อขาย น้ัน ก็ถือวาเปนการที่
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คอนขางจะยาก เพราะที่ดินมือเปลาเปนที่ดินรัฐ ผูครอบครองไมสามารถจํากระทําได แตถาพิเคราะหถึง
เหตุจําเปนในการจดทะเบียนภารจํายอมในที่ดินมือเปลา นาจะกระทําไดงายกวา เพราะไมไดมี
ผลประโยชนเขามาเกี่ยวของมากมาย แคใหไดผานทาง ผานนํ้า หรือ พึ่งพาอาศัยกัน  แตก็น่ันแหละขึ้น
ชื่อวานิติกรรม หรือการจดทะเบียนสิทธิ  การใชเอกสาร หลักฐาน หรือสารบบ ในสํานักงานทีดินตอง
ใชตัวเดียวกัน  ในเมื่อไมมีเอกสารสิทธิในสํานักงาน เจาหนาที่จะเอาเอกสารที่ไหนมาจดใหผู
ครอบครองที่ดินมือเปลาเหลาน้ี

5.2 บทเสนอแนะ
ผูศึกษาเห็นวาความยุงยากและปญหาน้ันเกิดจากการที่ศาลฎีกาไดมีคําวินิจฉัยวา ผูเปนเจาของ

ที่ดินมือเปลามีเพียงสิทธิการครอบครองเทาน้ัน แตมาตรา4 ทวิ แหงกฎหมายที่ดินบัญญัติชัดเจนไววา
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ดังน้ันเมื่อเกิดภารจํายอมในที่ดินมือเปลาที่ไม
มีหนังสือรับรองการทําประโยชนเทาน้ันซึ่งไดแก แบบหมายเลข 3 น.ส.3 น.ส.3ก. น.ส.3 ข.และที่ดินที่มี
ใบไตสวนซึ่งออกใหเหนือที่ดินมือเปลา สวนที่ดินมือเปลาประเภทที่ ส.ค.1 ใบเหยียบย่ํา และที่ดินที่
ตกคางการแจง ส.ค.1 เหลาน้ีไมสามารถจดทะเบียนภารจํายอมได ทั้งที่เจาของที่ดินมือเปลาที่ไมมี
หนังสือรับรองการทําประโยชนเขาก็เสียคาธรรมเนียมภาษีที่ดินใหแกรัฐแตรัฐกลับไมคุมครอง ผูศึกษา
เห็นวาการจดไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลาซึ่งไดมาโดยนิติกรรมน้ัน นาจะสามารถไปจดทะเบียน
ณ องคการบริหารสวนตําบลของเจาของที่ดินมือเปลาต้ังอยูโดยที่มีใบเสียภาษีบํารุงทองที่ผูที่มีชื่อใน
ใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองที่ผูน้ันสามารถนําไปขอจดทะเบียนภารจํายอมและในกรณีที่ไดภารจํายอมใน
ที่ดินมือเปลาโดยทางผลของกฎหมายน้ัน ผูศึกษาเห็นวา ควรจะใหคูสัญญาทําหนังสือยินยอม ยอม
กอใหเกิดบุคคลสิทธิ์เรียกรองบังคับได โดยนําไปขอจดทะเบียนภารจํายอมในที่ดินมือเปลา ณ  องคการ
บริหารสวนตําบลของเจาของที่ดินมือเปลาต้ังอยู จากการศึกษาผูศึกษามีความคิดวาผูเปนเจาของที่ดินมือ
เปลายอมไดสิทธิความเปนเจาของดวย สิทธิความเปนเจาของที่ดินมือเปลาน้ีไมใชเร่ืองของกรรมสิทธิ์
และไมใชแตเพียงเพื่อครอบครองธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตหมายถึงสิทธิแหง
ความเปนเจาของที่ดินที่เหมาะสมกวา โดยกรณีศึกษาน้ี ผูศึกษาไดเสนอใหแกไขมาตราเพิ่มเติมมาตรา 1
ของประมวลกฎหมายที่ดินในเร่ืองความหมายของสิทธิในที่ดิน ทั้งน้ีเพื่อแกไขปญหาการนําเอาสิทธิการ
ครอบครองธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาปรับใชกรณีของที่ดินมือเปลา ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมเปนดังน้ี

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายน้ี
“สิทธิ์ในที่ดิน”หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความถึงสิทธิครอบครองซึ่งสิทธิการ

ครอบครองน้ี ยอมรวมถึงสิทธิแหงความเปนเจาของในที่ดินดวย
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มาตรา 4 ทวิ
การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทํา

ประโยชน หรือที่ดินมือเปลา ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 72 วรรค 2
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหากเปนที่ดินมือเปลาที่มีใบเสียภาษีบํารุงทองที่ผูที่มีชื่อใน

ใบเสร็จเสียเงินบํารุงทองที่ผูน้ันสามารถนําไปขอจดทะเบียนภารจํายอมที่ดินมือเปลาได ณ องคการสวน
ทองถิ่น ที่ที่ดินต้ังอยู

เมื่อบัญญัติกฎหมายที่ดินเสียใหมตามขอเสนอของผูศึกษาแลว แนวการปรับใชกฎหมายกับ
เร่ืองของการจดทะเบียนภารจํายอมในที่ดินมือเปลาก็จะมีความชัดเจนขึ้น เน่ืองจากแยกขอความคิดอัน
เกี่ยวกับสิทธิการครอบครองออกเปน 2 ประการคือ สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กับ สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เมื่อสิทธิทั้งสองประการน้ีมีลักษณะแตกตางกันแลว การปรับใชกฎหมายก็ควรคํานึงถึงเหตุผล
ของเร่ือง ดังน้ัน จึงควรปรับใชกฎหมายใหตรงกับเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดทะเบียนภารจํา
ยอมในที่ดินมือเปลา

การเสนอขอกฎหมายที่ผูศึกษาเสนอไปเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาการจดทะเบียนภาร
จํายอมในที่ดินมือเปลาที่สามารถไดมาทั้งทางนิติกรรมและโดยผลของกฎหมายแตไมสามารถจด
ทะเบียนนิติกรรมไดเพราะที่ดินมือเปลาน้ันไมมีเอกสารหลักฐานในสํานักงานที่ดิน แตผูครอบครอง
จําเปนตองใหมีการจดเบียนภารจํายอมเกิดขึ้น เพื่อคุมครองสิทธิของตน
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