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การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
1. การออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนจะสิ้นสุดเมื่อใด และเมื่อสิ้นสุดแลวจะ
ทําอยางไรเพื่อใหไดโฉนดที่ดิน
• โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนตามนโยบายของรัฐบาลมีระยะเวลาดําเนินการตัง้ แตป
พ.ศ.2547 – 2551 เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว ราษฎรที่ครอบครองที่ดินมากอนประมวล
กฎหมายที่ดินใชบังคับ (กอน1 ธันวาคม 2497) หรือมีหลักฐานในที่ดิน ซึ่งประสงค
จะออกโฉนดที่ดินสามารถยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะรายได ณ สํานักงาน
ที่ดินทองที่
2. ที่ดินประเภทใดบาง สามารถนํามาออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน และ
ตองใชหลักฐานอะไรในการออกโฉนดที่ดิน
• การออกโฉนดที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนจะดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
ใหแกที่ดินทุกประเภท ไดแก ที่ดิน ส.ค.1, น.ส.3, น.ส.3 ก., น.ค.3, กสน.5 และที่ดิน
ไมมีหลักฐาน หากที่ดินนั้นอยูในหลักเกณฑที่สามารถออกโฉนดที่ดินใหได โดยให
เจาของที่ดินจะตองนําหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน(ถามี) บัตรประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน ไปยื่นตอเจาหนาที่ตามสถานที่ที่กําหนดและคอยนําเจาหนาที่ทําการรังวัดใน
ที่ดิน
3. อยากทราบคาใชจายในการออกโฉนดที่ดิน
• คาใชจายในการออกโฉนดที่ดินมี 2 กรณี ดังนี้
โฉนดที่ดินที่ออกโดยวิธีการเดินสํารวจ
- ที่ดินมีเนื้อที่ไมเกิน 20 ไร คาใชจายแปลงละ 110 บาท ถาเกิน 20 ไร สวนที่เกินเสีย
เพิ่มอีกไรละ 2 บาท (ถามีเศษคิดเปน 1 ไร)
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โฉนดที่ดินที่ออกโดยวิธีการเฉพาะราย
- คิดคาใชจายในการรังวัดแบบเหมาจายตามประกาศของจังหวัด (แตละจังหวัดไม
เทากัน)
- คาโฉนดที่ดิน ที่ดินมีเนื้อที่ไมเกิน 20 ไร คาใชจายแปลงละ 50 บาท ถาเกิน 20 ไร
สวนที่เกินเสียเพิ่มอีกไรละ 2 บาท (ถามีเศษคิดเปน 1 ไร)
- คาหลักเขตแปลงละ 60 บาท (4 หลัก) หากปกหลักเขตเพิ่มคิดเพิ่มอีกหลักละ 15 บาท
- คาประกาศออกโฉนดที่ดินแปลงละ 10 บาท
- คาคําขอแปลงละ 5 บาท
- คามอบอํานาจเรื่องละ 20 บาท
4. เจาหนาที่ไดเดินสํารวจผานที่ดินไปแลวทําอยางไรจึงจะใหเจาหนาที่รังวัดในที่ดินใหเพื่อจะได
ออกโฉนดที่ดินได
• เมื่อเจาหนาที่ไดเดินสํารวจผานที่ดินไปแลวปกติจะไมมีการกลับมาเดินในพื้นที่นั้นอีก
หากเจาของที่ดินตองการออกโฉนดที่ดินจะตองรอแผนงานตามโครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินในปตอไปวาจะมีการเขาไปดําเนินการในพื้นที่นั้นอีกหรือไม หรือไป
ยื่นขอออกโฉนดที่ดินเปนการเฉพาะราย ณ สํานักงานที่ดินทองที่
5. เจาหนาที่ไดทําการรังวัดในที่ดินแลว อยากทราบวาจะตองใชเวลานานเทาใดจึงจะไดรับโฉนด
ที่ดิน
• ในกรณีปกติหากไมมีเหตุขัดของเจาหนาที่จะดําเนินการเรื่องออกโฉนดที่ดินและแจก
ใหเจาของที่ดินไดภายในระยะเวลา 60 วัน นับแตวันทําการรังวัด แตหากมีเหตุขัดของ
อาจตองใชระยะเวลานานกวานั้น ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป
6. ที่ดินมีหลักฐาน น.ส.3 ก. เปนชื่อของมารดา แตมารดาถึงแกกรรมแลว อยากทราบวาจะ
สามารถนํา น.ส.3 ก. ไปเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
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• ทายาทผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินสามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
ตามหลักฐาน น.ส.3 ก. ดังกลาวในนามผูตายได และเมื่อไดรับโฉนดที่ดินไปแลวก็นํา
โฉนดที่ดินไปดําเนินการจดทะเบียนโอนมรดกเปนชื่อทายาทตอไป
7. ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน เจาหนาที่ไดมาทําการรังวัดเดินสํารวจบริเวณทีด่ นิ แต
ติดธุระไมสามารถมานําเดินสํารวจได จะตองทําอยางไร
• เจาของที่ดินสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นไปนํารังวัดเดินสํารวจในที่ดินแทนได โดยใช
ใบมอบอํานาจและนําหลักฐานในที่ดินไปแสดงตอเจาหนาที่ในวันทําการรังวัด
8. มีที่ดินตามหลักฐาน น.ส.3 ก. เนื้อที่ 5 ไร แตครอบครองทําประโยชนในที่ดินเนื้อที่ 10 ไร
อยากทราบวาจะสามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในเนื้อที่ 10 ไร ไดหรือไม
• หากที่ดินดังกลาวอยูในหลักเกณฑที่ออกโฉนดที่ดินใหได เจาหนาที่จะสามารถออก
โฉนดที่ดินใหไดเปน 2 สวน สวนหนึ่งโดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3 ก. และอีกสวนออก
โดยไมมีหลักฐานในที่ดิน
9. มีที่ดินอยู 1 แปลง อยากทราบวาจะสามารถนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเปนที่ดินหลายแปลง
ในคราวเดียวกันไดหรือไม
• ในการนํารังวัดเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินเจาของที่ดินสามารถนําเจาหนาที่รังวัดออก
โฉนดที่ดินโดยแบงแยกเปนหลายแปลงในคราวเดียวกันได แตทั้งนี้ตองไมเขาขาย
เปนการจัดสรรที่ดิน
10. ซื้อที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชนมาจากบุคคลอื่นและไดครอบครองทํา
ประโยชนมาโดยตลอด แตยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนโอนมาเปนของตนเองเนื่องจาก
ติดตอเจาของที่ดินเดิมไมได จะสามารถนํารังวัดเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
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• ในการนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เจาหนาที่จะออกโฉนดที่ดินใหเฉพาะกรณีทชี่ อื่ ผู
ครอบครองและทํ า ประโยชน ใ นที่ ดิ น กั บ ชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ต ามหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า
ประโยชนถูกตองตรงกันเทานั้น (ยกเวนกรณีเจาของถึงแกกรรม) ดังนั้นในกรณีนี้
เจาหนาที่จึงไมสามารถออกโฉนดที่ดินใหได แตหากไดมีการครอบครองและทํา
ประโยชนในที่ดินโดยสงบเปดเผยและแสดงเจตนาเปนเจาของมาเกิน 1 ป สามารถนํา
หนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวมายื่นตอเจาหนาที่เพื่อใหจดทะเบียนประเภท
ไดมาโดยการครอบครองได
11. นําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินแตมีขางเคียงบางดานไมยอมรับรองแนวเขตใหโดยไมคัดคานการ
รังวัด อยากทราบวาจะสามารถออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
• แมเจาของที่ดินบางดานจะไมรับรองแนวเขตให แตหากไมมีการคัดคาน เจาหนาที่จะ
มีหนังสือแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงทราบเพื่อคัดคานภายในระยะเวลา 30 วัน หาก
ไมมีการคัดคานก็จะดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหตอไป
12. การครอบครองและทําประโยชนในที่ดินในเขต สปก หรือเขตปาไม จะสามารถออกโฉนด
ที่ดินไดหรือไม
• สามารถยื่นขอออกโฉนดที่ดินไดหากที่ดินนั้นมีหลักฐาน ส.ค.1 หรือมีหลักฐานวาไดมี
การครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนประกาศเขต สปก. หรือเขตปาไม
13. ถาครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากกวาจํานวนเนื้อที่ที่ระบุในหลักฐาน เชน ส.ค.1 หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน จะสามารถออกโฉนดที่ดินไดแคไหน เพียงใด
• ในการออกโฉนดที่ ดิ น ต อ งมี ก ารรั ง วั ด ตรวจสอบในที่ ดิ น ว า ครอบครองและทํ า
ประโยชนในที่ดินแคไหนเพียงใด กรณีที่มีการครอบครองและทําประโยชนเกินกวา
เนื้อที่ตามหลักฐานที่มีอยูเจาหนาที่สามารถดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหไดเต็มตาม
เนื้อที่ที่ไดมีการครอบครองและทําประโยชนอยูจริง ถาเปนการครอบครองและทํา
ประโยชนตามสมควรแกสภาพทองถิ่น ที่ดินขางเคียงถูกตองตรงกันกับหลักฐานเดิม
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มีการรับรองแนวเขตถูกตองครบถวน แตทั้งนี้จะตองไมเปนการสมยอมแลกเปลี่ยน
แนวเขตที่ดินกัน และที่ดินนั้นไมตองหามไมใหออกโฉนดที่ดิน
14. ที่ดินบนเกาะสามารถนํามาออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
• ปจจุบันที่ดินบนเกาะไมสามารถออกโฉนดที่ดินได เวนแตที่ดินนั้นจะมีหลักฐาน ส.ค.
1 หรือใบจอง หรือใบเหยียบย่ํา หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม หรือมีสิทธิใน
ที่ดินตามกฎหมายอื่น ปจจุบันไดมีการดําเนินการเพื่อแกไขกฎหมายใหที่ดินซึ่งไดยื่น
คําขอไวกอนกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ประกาศใชซึ่งมีการสํารวจไว วาให
สามารถดําเนินการพิสูจนสิทธิในที่ดินตอไปได ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
15. การคัดคานการออกโฉนดที่ดินจะกระทําไดเมื่อใด และมีผลอยางไร
• การคัดคานการออกโฉนดที่ดินสามารถกระทําไดในวันทําการรังวัดหรือภายหลังการ
รังวัดแตกอนครบกําหนดประกาศแจกโฉนดที่ดิน หากเปนการคัดคานภายหลัง
เจาหนาที่จะไมรับคําคัดคานนั้น เมื่อมีผูคัดคานการออกโฉนดที่ดินเจาพนักงานที่ดิน
จะทําการสอบสวนเปรียบเทียบ หากตกลงกันไดก็จะดําเนินการตามที่ตกลงแตหากตก
ลงกันไมไดก็จะสั่งการไปตามที่เห็นสมควรและแจงคูกรณีทราบเพื่อใหคูกรณีฝายที่ไม
พอใจไปดําเนินการทางศาลภายใน 60 วัน หากพนกําหนดไมมีการดําเนินการทางศาล
ก็จะดําเนินการตอไปตามที่สั่งการไว
16. ที่ดินที่มีหลักฐาน สทก. จะสามารถนํามาขอออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
• สทก. เปนหนังสืออนุญาตใหมีสิทธิทํากินชั่วคราวในที่ดินซึ่งออกโดยกรมปาไมเพื่อ
เปนการผอนผันใหแกราษฎรที่เขาไปบุกรุกทํากินในปาสงวนแหงชาติ จึงไมถือเปน
หลักฐานในที่ดินที่ที่จะนํามาขอออกโฉนดที่ดินได
17. ไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินโดยมีหลักฐานการเสียภาษี (ภบท.5) มาตลอด จะ
สามารถนําหลักฐานดังกลาวมายื่นขอออกโฉนดที่ดินไดหรือไม
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• ภบท.5 เปนเพียงหลักฐานการเสียภาษีบํารุงทองที่ไมใชหลักฐานที่จะใชอางสิทธิใน
ที่ดิน แตสามารถนํามาใชประกอบในการยื่นขอออกโฉนดที่ดินได ในกรณีมีการเดิน
สํ า รวจ หรื อ อาจยื่ น ขอออกโฉนดที่ ดิ น เป น การเฉพาะรายได ห ากมี ห ลั ก ฐานอื่ น
ประกอบวาไดมีการครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนประมวลกฎหมาย
ที่ดินใชบังคับ ทั้งนี้ที่ดินนั้นตองอยูในหลักเกณฑที่สามารถออกโฉนดที่ดินได
18. การออกโฉนดที่ดินที่งอกมีหลักเกณฑอยางไร
• ที่งอกตองเปนที่ดินซึ่งงอกออกจากริมตลิ่งและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนการงอก
ออกจากที่ดินเดิมโดยไมมีที่สาธารณะคั่นอยูระหวางที่ดินเดิมกับที่งอก และเวลาน้ํา
ขึ้นตามปกติน้ําไมทวมถึง ตามกฎหมายกําหนดใหเจาของที่ดินเดิมเปนเจาของที่งอก
นั้นโดยผลของกฎหมายโดยไมจําเปนตองออกเปนโฉนดที่ดิน แตหากเจาของที่งอก
ตองการออกโฉนดที่ดินก็สามารถนําหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินและที่งอกมายื่นคําขอออก
โฉนดที่ดินใน ที่งอก ณ สํานักงานที่ดินทองที่ได
19. โฉนดที่ ดิน ชํ ารุด หรื อ สูญ หายจะต อ งทํ า อย างไรเพื่ อ ให ได โ ฉนดที่ ดิ น ใหม และมี ค า ใช จ า ย
อยางไร
• การออกใบแทนโฉนดที่ดินเจาของโฉนดที่ดินตองยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดินทองที่
กรณีโฉนดที่ดินฉบับเจาของที่ดินชํารุด หากการชํารุดนั้นสาระสําคัญของโฉนดที่ดิน
ยังมีอยูครบ เชน เลขเครื่องหมายที่ดิน ผูลงนามในโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบได
เจาหนาที่สามารถดําเนินการออกใบแทนโฉนดที่ดินไดเลย แตหากสาระสําคัญของ
โฉนดที่ดินมีอยูไมครบจะตองนําพยานบุคคลไปใหถอยคําตอเจาหนาที่และกอนออก
ใบแทนโฉนดที่ดินใหตองมีการประกาศ 30 วัน
กรณีโฉนดที่ดินสูญหาย จะตองนําพยานบุคคลไปใหถอยคําตอเจาหนาที่และกอน
ออกใบแทนโฉนดที่ ดิ น ให ต อ งมี ก ารประกาศ 30 วั น และถ า เป น การสู ญ หายที่
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา เชน ถูกลักทรัพยไป ตองนําหลักฐานการแจงความมายื่นตอ
เจาหนาที่ดวย
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20. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกมามีกรณีใดบางที่จะถูกเพิกถอน และในการเพิกถอนจะตองใช
ระยะเวลาเทาใด
• หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกไปอาจถูกเพิกถอนได 2 กรณี คือ ตามคําสั่งหรือ
คําพิพากษาของศาล หรืออธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งใหเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินนั้นเมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวออกไปโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย
• ระยะเวลาในการเพิกถอนหากเปนกรณีที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเจาหนาที่สามารถ
ดําเนินการไดเลย แตหากไมใช อธิบดีกรมที่ดินตองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อสอบสวนและสงเรื่องใหกรม
ที่ดินพิจารณากอนที่จะมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ซึ่งกรณีดังกลาวมี
ระยะเวลาตามกฎหมายกําหนดไว แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ดวยวา
จะตองมีการสอบสวนเพิ่มเติมอยางไรหรือไม และขอเท็จจริงที่มีอยูพอที่จะพิจารณา
เปนที่ยุติแลวหรือไม โดยปกติหากไมมีเหตุขัดของการพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินจะใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
21. ที่ดินประเภทใดที่สามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนได
• ที่ดินที่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน) ได ตองเปนที่ดินซึ่งผูขอออกไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
และไม เป นที่ ดิ นที่ตอ งห า มไมใ ห อ อกโฉนดที่ ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่
43
(พ.ศ.2537) คือไมเปน
(1) ที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง
(2) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รฐั มนตรีประกาศหวงหามตามมาตรา 9 (2) แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน แตไมรวมถึงที่ดินซึ่งผูครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(3) ที่เกาะ แตไมรวมถึงที่ดินของผูซึ่งมีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน มีใบ
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จอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือรับรองการทําประโยชน โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวา
“ไดทําประโยชนแลว” หรือเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครอง
ชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือที่ดิน
ซึ่งไดมีการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติแลว
(4) ที่สงวนหวงหามตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ.2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายอื่น
(5) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน
สาธารณะอยางอื่น
22. ที่ดิน 2 แปลง แปลงแรกเปนของนางสาว ก. ติดอยูทางสาธารณะประโยชน แปลงที่ 2 เปน
ของนางสาว ข. ไมติดทางสาธารณประโยชน ตอมาไดออกหลักฐาน น.ส. 3 ก สลับแปลงกัน
ไมตรง ตามที่ค รอบครองทํ า ประโยชนจ ริ ง ป จ จุ บั น ออกโฉนดที่ ดิ น แลว อยากทราบว า มี
วิธีแกไขอยางไรใหถูกตอง
• ตามที่ทานแจงวาที่ดินแปลงแรกเปนของนางสาว ก อยูติดทางสาธารณประโยชนและ
ทีดินแปลงที่สองเปนของนางสาว ข. ไมอยูติดกับทางสาธารณประโยชน เมื่อออกเปน
น.ส. 3 ก. แลวปรากฏวาสลับแปลงกัน กรณีดังกลาวสันนิษฐานวาเจาหนาที่ไดออก
น.ส. 3 ก. ไมถูกตอง ตรงตามตําแหนงที่แตละคนไดครอบครองทําประโยชนจริง
จึงเปนการออก น.ส. 3 ก. ไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเมื่อตอมาไดนํา น.ส. 3
ก. ทั้งสองแปลงมาออกโฉนดที่ดินจึงเปนโฉนดที่ดินที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน
ตองดําเนินการเพิกถอนตามนัยมาตรา 61 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และหากที่ดิน
ดังกลาวอยูในหลักเกณฑที่จะออกโฉนดที่ดินได ก็สามารถขอออกโฉนดที่ดินใหมได

104 คําถาม – คําตอบ ที่ควรรูเกี่ยวกับที่ดิน

9

ที่ดินสาธารณประโยชน
23. ปญหากรณีศาลาสาธารณะของหมูบานรุกล้ําที่ดิน จะสามารถดําเนินการอยางไร
ไดบาง
• กรณีประเด็นคําถามนั้นหากขอเท็จจริงรับฟงเปนที่ยตุ วิ า ศาลาสาธารณะของหมูบา น
รุกล้ําที่ดินจริง ใหไปแจงความเดือดรอนตอนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด ซึง่ เปนผู
มีหนาที่ดแู ลรักษาที่ดินสาธารณะโดยตรง แตถาไปขอความอนุเคราะหแลวไมไดรับการ
แกไขปญหาจากเจาหนาที่เลยทานในฐานะเจาของที่ดนิ ยังมีสิทธิดําเนินการฟองรองตอ
ศาลไดตามมาตรา 1335,1336 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดอธิบาย
ความไววา เจาของทรัพยสินมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใดก็ยอมมีสิทธิใชสอย จําหนาย
ไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสนิ นั้น ตลอดจนติดตามเอาคืนจากผูที่ไมมสี ิทธิยึดถือไว และ
ขัดขวางมิใหผูใดเขามาเกีย่ วของกับทรัพยสินของตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย
24. ที่ดินที่โอนไปเปนที่ดินสาธารณประโยชนจะมีสิทธิขอที่ดินดังกลาวคืนไดหรือไม
• การที่เจาของทีด่ ินในที่ดินแปลงหนึ่งไดแสดงเจตนาโอนหรืออุทิศที่ดินของตนเองใหเปน
ที่สาธารณประโยชนไป ไมวาจะทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
หรือไมก็ตาม โดยผลของกฎหมายยอมทําใหที่ดนิ แปลงดังกลาวตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 ทั้งนี้ อาศัยเทียบเคียง
คําพิพากษาฎีกา ที่ 4900/2528 ซึ่งไดวนิ ิจฉัยไววา “การอุทิศที่ดินใหเปนที่สาธารณะ
เพียงแตเจาของกรรมสิทธิ์ผูยกใหแสดงเจตนาใหปรากฏโดยตรงหรือโดยปริยายวาไดอุทิศ
ใหเปนที่สาธารณะ ที่ดินนั้นก็ตกเปนทีส่ าธารณะทันที” เวนแตการโอนจะกระทําไปโดย
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวยกฎหมาย โดยมีหลักฐานชัดแจงสวนผลของการ
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้น ก็คอื ไมอาจจะโอนใหแกกันไดแตอยางใด ทัง้ นี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1305 ซึ่งไดบัญญัติ ไววา “ทรัพยสินซึ่ง
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบท
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”
25. คลองชลประทานซึ่งใชประโยชนโดยรับน้ํามาทํานาและเปนที่ระบายน้ําเมื่อเขาสูห นาฝน
ตอมาคลองไดตื้นเขินทางเทศบาลไดถมคลองโดยจะทําเปนตลาด การกระทําดังกลาวชอบ
ดวยกฎหมายหรือไมในกรณีที่ยังไมไดมีการเพิกถอน
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• คลองชลประทานเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304(2) ถึงแมสภาพคลองตื้นเขินราษฎรไมไดใช
ประโยชนแลว แตตราบใดทีย่ ังไมไดมีการถอนสภาพ ที่ดินดังกลาวก็ยงั คงเปนที่
สาธารณประโยชนตามเดิม กรณีที่เทศบาลไดถมคลองเพื่อจะทําเปนตลาดโดยที่ยังไมได
มีการถอนสภาพจึงเปนการดําเนินการไมถกู ตองตามกฎหมาย
26. ที่สาธารณะถูกบุกรุกชาวบานเขาไปสรางบานเรือน และนาขางเคียงบุกรุกเปนทีน่ า
บางสวน มีวิธีใดบางที่จะใหชาวบานยายออก และขอที่ดินที่กลายเปนที่นากลับคืน
• ที่ดินสาธารณประโยชนเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามมาตรา 1304(2) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หามมิใหบุคคลใดเขาไปยึดถือครอบครอง บุคคลใด
เขาไปยึดถือครอบครองถือวาเปนผูฝาฝนมาตรา 9 และมีความผิดตามมาตรา 108,108 ทวิ
แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ที่ดินสาธารณประโยชน นายอําเภอมีหนาที่ดแู ล
รักษาตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 มาตรา 122 ดังนั้น ทาน
ตองไปแจงหรือมีหนังสือแจงใหนายอําเภอทราบและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ทานก็
จะไดที่สาธารณประโยชนกลับคืน
27. ที่ดินที่ถูกถมยื่นเขาไปในทะเลซึ่งเปนที่ดินติดกับที่ดนิ ที่มีโฉนดของตนเอง ถาจะขออนุญาต
ครอบครองใชประโยชนโดยไมใหผูอื่นรุกล้ําจะกระทําไดหรือไม
• ทะเลเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา 1304(2) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การถมที่ดินลงในทะเลถือวาเปนความผิดฐานสราง
สิ่งลวงล้ําลําน้ําตามมาตรา 117 หรือมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นานน้ําไทย พ.ศ.2456 บุคคลที่ถมที่ดินลงในทะเลจะตองดําเนินการเพือ่ ทําใหที่ดนิ
ดังกลาวกลับสูส ภาพเดิม หากจะขออนุญาตครอบครองใชประโยชนโดยไมใหผอู ื่นรุก
ล้ํานั้นตองไปขออนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
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28. นาย ก ถูกรัฐเวนคืนที่ดนิ บางสวนไปเพื่อตัดถนนสาธารณะ ซึ่งขณะนี้สรางเสร็จเปด
ใชเสนทางเรียบรอยแลว แตขณะนี้มีบคุ คลบางกลุมเขาไปจับจองครอบครองทางเทา
(ฟุตบาท)โดยปลูกสรางรานคาตลอดแนวถนนปดบังที่ดินของนาย ก ซึ่งถือเปนการรบกวน
การครอบครองที่ดินของนาย ก และดวยเหตุนี้นาย ก ไดมีการบอกกลาวใหเขารื้อถอน
ออกไป แตก็ไดรับการปฏิเสธโดยใหเหตุผลวาเขาไมไดบุกรุกที่ดินของนาย ก เขาปลูกสราง
บนที่ดินของหลวง อยากทราบวาที่เขากลาวอางมานั้นถูกตองหรือไม ถาผิด นาย ก จะมีวิธี
ใดหรือกฎหมายขอใดบังคับใหเขารื้อถอนออกไปได
• ทางสาธารณประโยชนนนั้ ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใชประโยชนรว มกัน หากผูใดปลูก
โรงเรือนบนทางสาธารณะหรือถนนหลวงปดกั้นหนาทีด่ ินและบานเรือนของผูอื่นที่ติด
ถนนสาธารณะนั้น เปนเหตุใหเจาของที่ดินและบานเรือนดังกลาวไมอาจใชประโยชนได
ตามปกติเจาของที่ดินและบานเรือนดังกลาวยอมไดรับความเสียหายเปนพิเศษ จึงมีสิทธิ
ฟองใหรื้อถอน สิ่งปลูกสรางออกไปได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1337 ทั้งนี้ ตามนัยคําพิพากษาฎีกา ที่ 1206/2495,2559/2532 และ 4433/2533
29. พื้นที่ที่เปนชายหาดสามารถเปนที่ดินสวนบุคคลไดหรือไม หรือตองเปนที่ดินสวนราชการหรือ
ที่ดินสาธารณะแคนั้น
• ที่ชายหาด หมายถึง ที่ดินที่น้ําทวมถึง และที่ดินบริเวณดังกลาวศาลฎีกาวินจิ ฉัยไววา
เปนที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใชรวมกัน เชน คําพิพากษาฎีกา
ที่ 214/2480 และคําพิพากษาฎีกา ที่ 1863/2518 ไดวนิ ิจฉัยไววา ที่ชายตลิ่งน้ําทวมถึงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และผลของการเปนสาธารณ
สมบัติของ แผนดิน บุคคลใดจะยึดถือครอบครองหรือยกอายุความขึน้ ตอสูเพื่อใหไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไดไม เปนการตองหามตามมาตรา 1306,1307 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การเขาไปครอบครองปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใด
ลวงล้ําที่ดินดังกลาวโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาทา เปนความผิดตามมาตรา 118 แหง
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456
30. กรณี อบต. ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกอสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและ
สนามเด็กเลนในที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรว มกัน อบต. สามารถดําเนินการไดเลย
หรือไม หรือตองทําอยางไร
• การนําที่สาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกันมาจัดสรางเปนสวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ และสนามเด็กเลน เปนการเปลี่ยนสภาพจากการใชประโยชนเพื่อ
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สาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันจาก
การใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ.2543 หาก อบต.
ประสงคจะดําเนินการก็สามารถยื่นคําขอเปนหนังสือตามระเบียบดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัดที่ที่ดนิ นั้นตั้งอยู
31. หนวยงานของรัฐสามารถอางการใชสทิ ธิครอบครองกับที่ดินของประชาชนไดหรือไม
• เรื่องนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมายคณะที่ 7) พิจารณาวินิจฉัย
เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2540 ตอบขอหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สรุปไดวา
เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดไดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยถูกตองแลว สิทธิของบุคคลในที่ดินนั้นยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
การที่รัฐจะเขาไปยึดถือครอบครองที่ดินของเอกชนไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวร
จะตองกระทําการโดยมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวชัดแจงเทานั้น บทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกีย่ วกับการแยงการครอบครองเปนกรณีทใี่ ชบังคับใน
ระหวางเอกชนดวยกัน แตสําหรับหนวยงานของรัฐการจะดําเนินการใดที่มีผลเปนการ
กระทบสิทธิของเอกชนจะตองมีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวชัดแจง จึงจะกระทําได
ดังนั้น หนวยงานของรัฐจึงไมอาจจะแยงการครอบครองที่ดินของเอกชนโดยอาศัย
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
32. นสล. คืออะไร และมีศักดิ์อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3
• ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายที่ดิน
“หนังสือรับรองการทําประโยชน” หมายความวา หนังสือคํารับรองจากพนักงาน
เจาหนาทีว่ าไดทําประโยชนในที่ดนิ แลว
มาตรา 8 ตรี ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดใหมีหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงเพื่อแสดงเขตไวเปนหลักฐาน
จากบทบัญญัตดิ ังกลาวสรุปไดวา หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 หรือ
น.ส.3 ก.) เปนเอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่พนักงานเจาหนาที่ไดออกใหแกเจาของที่ดนิ ที่ไดขอ
รับรองการทําประโยชนไววา เจาของที่ดนิ แปลงนั้นไดทําประโยชนในที่ดินของตนแลว
สวนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปนหนังสือสําคัญแสดงเขตที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันหรือที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
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โดยเฉพาะ (ที่ราชพัสดุ) ความแตกตาง คือ หนังสือรับรองการทําประโยชนเปนเอกสาร
สิทธิในที่ดินที่รัฐออกใหแกประชาชน สวนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเปนหนังสือ
สําคัญแสดงเขตออกในที่ดนิ ของรัฐที่เปนที่สาธารณประโยชนหรือที่ราชพัสดุเทานัน้
33. ขอทราบระเบียบ กฎหมาย และฎีกา เกี่ยวกับการโอนที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน
• การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินซึ่งมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามนัย
มาตรา 4 ทวิ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน ดังนั้น การโอนที่ดินซึ่งมีหลักฐานเปนโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหเปนทางสาธารณประโยชน จึงตองจด
ทะเบียนโอนตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ถาเจาของที่ดินประสงคจะโอนที่ดินทั้งแปลงก็
ใหนําโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนไปยื่นคําขอจดทะเบียนโอนเปน
ทางสาธารณประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินนั้นตัง้ อยู
แตหากประสงคโอนที่ดินเพียงบางสวนใหเปนทางสาธารณประโยชนก็ใหยนื่ คําขอรังวัด
เพื่อแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนกอน เมื่อทําการรังวัดแบงหักเสร็จแลวจึงจดทะเบียน
โอนใหแกทางราชการตอไป การจดทะเบียนดําเนินการตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับ
ที่ 7 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
กรณีที่ดนิ ไมมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินเปนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนหรือมีแตไมประสงคจะแบงแยกที่ดนิ นั้น ถาประสงคจะยกที่ดินใหเปนทาง
สาธารณะใหดําเนินการโดยการอุทิศ กลาวคือ เจาของที่ดินจะตองแสดงความประสงค
ตอเจาหนาทีข่ องหนวยงานซึ่งไดรับอุทิศเพื่อเจาหนาที่ของหนวยงานนั้นจะไดจัดทํา
หนังสือแสดงความประสงคเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหกบั ราชการ ทั้งนี้ เมื่อไดลงนามใน
หนังสือเพื่ออุทิศที่ดินแลว ที่ดินที่อุทิศจะตกเปนของทางราชการทันที แมจะยังไมไดจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0723/ว 2251 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2544) อยางไรก็ตาม แมที่ดนิ นั้นจะมีหลักฐานเปนโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนหรือไมมหี ลักฐานใด ๆ ถาเจาของที่ดนิ ผูมีสิทธิครอบครอง
ปลอยใหประชาชนใชประโยชนรว มกันติดตอกันมาเปนเวลานานโดยไมไดหวงหามหรือ
สงวนสิทธิทดี่ ินนัน้ ก็อาจตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรว มกันได
(คําพิพากษา ฎีกา ที่ 365/2536)
34. ที่ดินริมตลิ่งแมน้ําสามารถจับจองไดหรือไม ถาสามารถจับจองไดจะตองปฏิบตั อิ ยางไร
และถาจับจองไมไดเพราะอะไร
• ที่ดินริมตลิ่งแมน้ําเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทประชาชนใชรวมกัน
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(คําพิพากษาฎีกา ที่ 2196/2520) ไมสามารถอนุญาตใหจับจองได เนือ่ งจาก
คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดกําหนดระเบียบวาดวยการจัดที่ดนิ เพื่อประชาชน
ไววา ทีด่ ินทีจ่ ะอนุญาตใหจับจองอยูอาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพไดนนั้
จะตองไมเปนสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใชประโยชนรวมกัน
35. ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชนตอมามีการขุดลอกคลองทําใหรุกล้ําเขามาในที่ดนิ ประมาณ
5 เมตร เปนแนวยาว จึงสรางกระชังสําหรับเลี้ยงปลาในคลองที่ถูกรุกล้ําดังกลาวจะถือวา
เรายังใชสทิ ธิในการครอบครองที่ดินดังกลาวหรือไม และจะสามารถดําเนินการถมในสวนนี้
หากมีการขุดลอกคลองครั้งตอไปไดหรือไม
• กรณีทํานองเดียวกับคําถามดังกลาว ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา ที่ 3093/2523 วา
เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา ทีพ่ ิพาทเปนของโจทกกับพวกอยู แมน้ําจะเซาะที่ดินโจทกกับ
พวกตรงที่พพิ าทจนกลายสภาพเปนที่ชายตลิ่งไปแลวก็ตาม แตโจทกกับพวกก็ยังใชสิทธิ
เปนเจาของโดยใชเปนทางเขาออกอยูมิไดทอดทิ้งใหเปนที่สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ที่
พิพาทจึงไมเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
36. อยากทราบวา ถาตองการขอมูลเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่ยังวางอยูในกรุงเทพฯ
ไมวาหนวยงานใด ๆ ก็ตามใน กทม. ขอทราบไดที่ไหนบาง
• เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีหนาที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 รวมทั้งที่ดินรกรางวางเปลา ตาม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 12/2543 ลงวันที่ 18 มกราคม 2543 ดังนัน้ ถาประสงคจะ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับทีด่ ินสาธารณประโยชนและที่ดินรกรางวางเปลาใหสอบถามไดที่
กรุงเทพมหานครหรือสํานักงานเขตตาง ๆ แตถาเปนที่ดินราชพัสดุจะอยูใ นความดูแล
ของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง ตามพระราช-บัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 จึง
สอบถามขอมูลไดที่กรมธนารักษ
37. ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน
• ที่สาธารณประโยชนเปนสาธารณสมบัติของแผนดินมีไวเพื่อใหประชาชนใชประโยชน
รวมกัน เชน ที่ทําเลเลี้ยงสัตว ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้าํ สวนสาธารณะ ที่สาธารณะ
ประจําตําบลหรือหมูบาน โดยทัว่ ไปที่สาธารณประโยชนเกิดจากการสงวนหวงหามของ
ทางราชการ สภาพธรรมชาติ สภาพการใชประโยชนรวมกันของประชาชน การอุทศิ
หรือยกให เปนตน ที่สาธารณประโยชนมกี ฎหมายคุมครองไวเปนพิเศษ ในการใชและ
การจัดการจะตองมุงรักษาไวซึ่งประโยชนรวมกันของประชาชนตามวัตถุประสงคที่จัด
ใหมีที่ดนิ ดังกลาวเปนสําคัญ แตขณะเดียวกันก็ไมถึงกับเปนการผูกมัดไมใหมกี ารจัดการ
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ที่จะทําใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้น การใหเอกชนเขาใชประโยชน
ในระยะไมยาวนักและไมเปนการขัดขวางตอการที่ประชาชนจะใชประโยชนรวมกัน จึง
สามารถกระทําได สําหรับการใชประโยชนอยางอืน่ ที่มีลักษณะเปนการถาวรตองเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่กฎหมายกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิง่ จะตองดําเนินการ
ถอนสภาพเสียกอน ตามนัยมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน สวนการเปลี่ยนสภาพ
การใชประโยชนในที่สาธารณะจากการใชประโยชนอยางหนึ่งเปนอีกอยางหนึ่งก็ตอง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเปลี่ยนสภาพทีด่ ินอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกันจากการใชประโยชนอยางหนึ่ง
เปนอีกอยางหนึ่ง พ.ศ.2543 แตอยางไรก็ตามที่ดินประเภทนี้ไมสามารถนําไปจัดหา
ผลประโยชนได เพราะมาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มิใหจดั หาผลประโยชน
จากสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ดังนั้น หากกฎหมายไมได
กําหนดไวโดยแจงชัดแลวก็ไมสามารถกระทําได ทั้งนี้ การสิ้นไปหรือพนไปจากการเปน
ที่สาธารณประโยชนอาจมีได 2 กรณี คือ การสิ้นไปโดยผลของกฎหมายและการสิ้นไป
ตามสภาพธรรมชาติ
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การจัดสรรที่ดนิ และอาคารชุด
38. มีที่ดินอยู 23 ไร ตองการแบงแยกเปนที่ดินแปลงยอย 40 แปลง เพื่อใหเชา จะสามารถทําไดหรือไม
และหากภายหลังมีผูมาขอซื้อ จะสามารถขายไดหรือไม
• ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กรณีที่มีการแบงแยกที่ดินเปน
แปลงยอยรวมกันตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป เพื่อจําหนายโดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน
เขาลักษณะการจัดสรรที่ดิน เวนแตผูขอแบงแยกแสดงใหเปนที่เชื่อไดวามิใชเปนการแบงแยกที่ดิน
เพื่อทําการจัดสรรที่ดิน
สําหรับกรณีแบงที่ดินเพื่อใหเชา ไมเขาลักษณะการจัดสรรที่ดิน เนื่องจากไมมี
วัตถุประสงคเพื่อจําหนาย แตผูขอแบงแยกตองแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวามิใชการแบงแยก
เพื่อทําการจัดสรรที่ดิน ตอไปหากมีการจําหนายที่ดินแปลงยอยดังกลาวตั้งแตสิบแปลงขึ้นไป
จะตองยื่นคําขอทําการจัดสรรที่ดิน
39. ซื้อที่ดินจัดสรรไว 11 ปแลว แตมีปญหา คือ ถนนพังชํารุดเสียหาย ทอระบายน้ําไมมีฝา หญาขึ้นรก
ล้ําเขามาในถนน ไมมีไฟถนนเจาของที่ดินจัดสรรไมมาดูแล เคยแจงเจาของที่ดินจัดสรรแลว แตไดรับ
คําตอบวา ใหไปจัดการเอาเอง และไดเคยไปแจงที่เทศบาล ก็ไดรับ ตอบวา เจาของที่ดินยังไมไดยกให
เทศบาล จึงไมสามารถดําเนินการอะไรใหได ขอทราบวา ชาวบานจะดําเนินการอยางไรไดบาง
• ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน ผูจัดสรรที่ดินมีหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาง ๆ
ในโครงการ เช น ถนน สวน สนามเด็ กเล น ให ค งสภาพดั ง เช น ที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น โดย
ตลอดไป โดยถนนในโครงการจะไมเปนทางสาธารณประโยชนและในกรณีทผี่ จู ดั สรร
ที่ดินละทิ้ง ไมปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ ให
คงสภาพดั ง เช น ที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว หรื อ กระทํ า การใด ๆ อั น เป น เหตุใ หประโยชน ของ
สาธารณู ปโภคลดไปหรื อเสื่ อมความสะดวก ท านอาจร องเรี ยนต อคณะกรรมการ
จั ดสรรที่ ดิ นจั งหวั ด ให ตรวจสอบและดํ าเนิ นการกั บผู จั ดสรรที่ ดิ นที่ ไม ปฏิ บั ติ ตาม
โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินได
หรือในกรณีที่ผูจัดสรรที่ดินไมปฏิบัติหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคผูซื้อทีด่ นิ
จัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่ดินแปลงยอยตามแผนผังโครงการอาจ
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ยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรขึ้นมาดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคก็ได
40. ตองการโอนถนนในโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรับใบอนุญาตจัดสรร ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
286 ใหเปนถนนสาธารณประโยชน จะทําไดหรือไม อยางไร
• การโอนถนนที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
286 ใหเปนถนนสาธารณประโยชนไมสามารถกระทําไดในทันที เนื่องจากปจจุบันได
มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ.2543 ซึ่ ง มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 22
กรกฎาคม 2543 บัญญัติใหผูจัดสรรที่ดินซึ่งมีหนาที่ตองบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใน
โครงการจัดสรรที่ดิน หากตองการพนจากหนาที่ในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอง
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) แจงผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา
ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน
(2) หากไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลบานจัดสรรที่ดินไดก็ใหดําเนินการตาม คือ
ผูจัดสรรที่ดินตองเสนอแผนงานวิธีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อการบํารุง
รักษาสาธารณูปโภค ใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา และหาก
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดไมอนุมัติแผนงานวิธีการที่เสนอ จึงสามารถดําเนิน
การตาม (3) คือ ผูจัดสรรที่ดินขอจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปน
สาธารณประโยชน
41. โครงการจัดสรรที่ดินระบุใหมีพื้นที่สําหรับจัดทําโรงเรียนอนุบาล ผูจัดสรรจําเปนจะตองจัดทําเปน
โรงเรียนอนุบาลไดเพียงอยางเดียวหรือไม จะทําประโยชนอื่นไดหรือไม และถาที่ดินแปลงโรงเรียน
อนุบาลนี้ มีผูสนใจจะซื้อไปทําโรงเรียนอนุบาล ผูจดั สรรจะสามารถโอนขายไดหรือไม
• ตามประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน
เพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ขอ 5.3 (1) กําหนดวาในกรณีที่ไมสามารถจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหใชพื้นที่ดังกลาวจัดตั้งโรงเรียน
ประเภทอื่น ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หากไมสามารถจัดตั้ง
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โรงเรียนประเภทอื่นได ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือสาธารณูปโภคอื่น เชน ศูนย
เด็กเล็ก สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา เปนตน ในกรณีผูจัดสรรที่ดิน มีความ
ประสงคขอขายที่ดินแปลงโรงเรียนอนุบาลจะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกอน และผูซื้อจะตองดําเนินกิจการโรงเรียนอนุบาลตอไป
42. การยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร ผู จั ด สรรที่ ดิ น ต อ งโอน ที่ ดิ น แปลง
สาธารณูปโภค พรอมเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภค เมื่อไร และเปนจํานวนเทาไร ถาไมดําเนินการ
จะมีผลอยางไร ในกรณีที่ดินจัดสรรตามกฎหมายเกา จะตองดําเนินการเชนเดียวกันหรือไม
• จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองรับผิดชอบ (รอยละเจ็ดของ
สาธารณู ป โภคที่ดํ า เนิ นการเสร็ จ แล ว ) เมื่ อ ไดจ ดทะเบี ย นจั ดตั้ ง นิ ติ บุค คลหมู บ า น
จัดสรรที่ดินแลว ผูจัดสรรที่ดินตองสงมอบใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ถาไมสง
มอบใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ผูจัดสรรก็จะไมพนหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภค
โดยผูจัดสรรยังคงตองดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตอไป
2. จํานวนเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินตองสงมอบใหกับนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร ใหกําหนดอัตรารอยละเจ็ดของราคาคากอสรางกลางของทางราชการ
ในขณะทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
3. การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรของโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ.2515) ผูจัดสรรไมตองสงมอบเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เนื่องจากการจัดสรรที่ดิน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฯ ดังกลาวมิไดกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินจัดทําสัญญาค้ํา
ประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคไว
43. การซื้อบานในโครงการที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินถูกตองตามกฎหมายกับการซื้อบานใน
โครงการที่ไมไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย มีขอแตกตางกันอยางไร
• การซื้อบานในโครงการที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินถูกตองตามกฎหมาย
ผูซื้อจะไดรับความคุมครองในเรื่องตาง ๆ เชน ไมถูกเอาเปรียบในการทําสัญญาจะซื้อ
จะขาย เมื่อชําระเงินครบถวนแลวจะตองไดสิทธิ์ในที่ดินนั้น จะมีผูรับผิดชอบในการ

104 คําถาม – คําตอบ ที่ควรรูเกี่ยวกับที่ดิน

19

จัดทําและดูแลสาธารณูปโภค รวมทั้งสามารถรวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคตาง ๆ ไปจัดการดูแลกันเอาได
44. ผูจัดสรรที่ดินสามารถเรียกเก็บเงินคาใชจายในการดูแลสาธารณูปโภคและคาใชบริการและคา
บํารุงรักษาบริการสาธารณะ จากผูซื้อไดหรือไม หากมีการเรียกเก็บลวงหนาไปแลว จะตองทําอยางไร
• เปนเรื่องการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค เชน ถนน ทอระบายน้ํา
กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินจึงไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผูซื้อที่ดินจัดสรรได ถามีการจายเงินดังกลาวลวงหนา
ไปแลว หากผูซื้อประสงคจะไดคืน ก็ตองไปดําเนินการทางศาลตอไป
สําหรับคาใชบริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะ เชน คาบริการรักษา
ความปลอดภัย คากระแสไฟฟาสองทาง ผูจัดสรรที่ดินสามารถเรียกเก็บจากผูซื้อ
ที่ดินจัดสรรไดตามอัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
45. การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร มีหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการอยางไร
• มีหลักเกณฑ และวิธีการในการดําเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. จะตองครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคที่ไดแจงไวกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแลว
2. ผูจัดสรรที่ดินแจงเปนหนังสือใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายในโครงการรวมตัวกัน
ดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ภายในกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 180 วัน
โดยในหนังสือแจงตองแนบบัญชีทรัพยสินที่ผูจัดสรรที่ดินจะโอนใหแกนิติบุคคลไป
ดวย
3. ผูจัดสรรที่ดินประกาศการแจงใหจัดตั้งนิติบุคคลในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วัน
และปดประกาศสําเนาหนังสือแจงใหผูซื้อที่ดินจัดสรรทราบในที่เปดเผย ณ ที่ดิน
จัดสรร
4. ผูซื้อที่ดินจัดสรรจัดประชุมเพื่อลงมติใหจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร เห็นชอบ
ขอบังคับ และแตงตั้งตัวแทนไปขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลกับเจาหนาที่ โดยมติ
ทั้ง 3 เรื่องดังกลาวตองมีคะแนนเสียงจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอย
ตามแผนผังโครงการ
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5. ตัวแทนไปยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง ฯ กับเจาหนาที่ และรับโอนทรัพยสิน
สาธารณูปโภคจากผูจัดสรรที่ดิน
6. แจงผูจัดสรรที่ดินใหโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคใหนิติบุคคลบานจัดสรร
46. หมูบา นที่ ไ มไ ดรั บอนุ ญาตใหทํ าการจัด สรรที่ดิ นถู ก ตอ งกฎหมาย จะสามารถจัด ตั้ งนิ ติบุค คล
หมูบานจัดสรร เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคมาจัดการดูแลกันเองไดหรือไม
• ไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามกฎหมายจัดสรรที่ดินได เนื่องจาก
เปนหมูบานที่ไมไดเขามาอยูในระบบจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย แตสามารถจัดตั้งนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่น หรือสหกรณ เพื่อมาบริหารจัดการภายในหมูบานได
47. บานที่อยูรอบ ๆ โครงการจัดสรรที่ดินที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินถูกตองและไดใชสาธารณูปโภคของ
โครงการจัดสรรที่ดินตลอดมา เนื่องจากเขาใจวาอยูในหมูบานเดียวกัน หากมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรในสวนที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย บานที่อยูรอบโครงการดังกลาว จะเขามา
เปนสมาชิกและใชสาธารณูปโภคดังเดิม ไดหรือไม
• บานที่ไมไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย บริเวณรอบโครงการที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายจะเขามาเปนสมาชิกของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรไมได แตนิติ
บุคคล ฯ อาจจะกําหนดในขอบังคับวาใหบานดังกลาว ใชสาธารณูปโภคของ
โครงการได โดยชําระเงินตามอัตราคาใชจาย แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
การบริหารจัดการนิติบุคคล ฯ
48. การนับคะแนนเสียงของเจาของหองชุดจะคิดอยางไร
• คะแนนเสียงของเจาของหองชุดเปนไปตามอัตราสวนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง
ของหองชุดแตละหองชุด
49. หากผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดยังอยูในวาระการดํารงตําแหนงเปนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด จะ
สามารถถอดถอนกอนครบวาระไดหรือไม

104 คําถาม – คําตอบ ที่ควรรูเกี่ยวกับที่ดิน

21

• แมจะยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เจาของรวม
สามารถประชุมเพื่อมีมติถอดถอนผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดได ตามมาตรา 48 (2)
แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
50. หากนิติบุคคลอาคารชุดไมเอาใจใสดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง เจาของหองมีสิทธิ์ ที่จะไมชําระเงิน
คาใชจายสวนกลางไดหรือไม
• เจาของหองชุดมีหนาที่ตามกฎหมายตองชําระคาใชจายสวนกลาง จะอางวานิติบุคคล
อาคารชุดไมเอาใจใสดูแลรักษาทรัพยสวนกลางเพื่อจะไมชําระคาใชจายสวนกลาง
ไมได หากเห็นวานิติบุคคลอาคารชุดไมปฏิบัติหนาที่ อยางใด ตองไปวากลาวเปนอีก
กรณีหนึ่งตางหาก
51. เจาของหองชุดที่ไมไดอาศัยอยูในหองชุด และเจาของโครงการที่มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์หองชุด
โดยยังมิไดจําหนายหองชุดมีหนาที่ตองจายคาใชจาย ในการดูแลรักษาทรัพยสวนกลางหรือไม
• ผูเปนเจาของรวมในอาคารชุดโดยมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์หองชุดไมวาจะอาศัยอยูใน
หองชุดหรือไม รวมทั้งเจาของโครงการที่มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ หองชุดโดยยังมิได
จําหนา ยหองชุ ด มี หนา ที่ ตองจ า ยค าใช จ า ยในการดูแ ลรักษา ทรั พย ส ว นกลางตาม
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
52. การประชุมเจาของรวมในอาคารชุดที่ผิดขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดจะตองดําเนินการเพิกถอน
อยางไร
• จะตองฟองใหศาลสั่งเพิกถอนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่มีมติที่ประชุม
53. ถนนภายในหมูบานจัดสรร จะถือเปนทางสาธารณประโยชน หรือไม (ไมมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร) เพราะทางเทศบาลไมยอมเขามาซอมแซมถนนใหโดยอางวาไมใชถนนสาธารณะ
• ถนนภายในโครงการจัดสรรที่ดิน เปนสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น
เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต ตกอยูในภาวะจํายอม
แกที่ดินจัดสรร และเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์คนตอไปที่
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จะบํารุงรักษาใหคงสภาพดังเชน ที่ไดจัดทําขึ้นตลอดไป และจะกระทําการใดๆ อัน
เป น เหตุ ใ ห ป ระโยชน แ ห ง ภาระจํ า ยอมลดไปหรื อ เสื่ อ มความสะดวกมิ ไ ด
ผูจัดสรรที่ดินจะพนจากการบํารุงรักษาถนนสาธารณูปโภคภายในโครงการจัดสรร
ที่ดินและโอนถนนสาธารณูปโภคใหเปนถนนสาธารณะไดก็ตอเมื่อผูจัดสรรที่ดินได
แจ ง ให ผู ซื้ อ ที่ ดิ น จั ด สรรจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร หรื อ นิ ติ บุ ค คลตาม
กฎหมายอื่นภายในกําหนดเวลา แตถาผูซื้อที่ดินจัดสรรไมสามารถดําเนินการ จัดตั้ง
นิติบุคคลฯ ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดไดแลวผูจัดสรรที่ดินไดเสนอรูปแบบ
วิธีการเพื่อการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตอคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดิน แตคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ไมอนุมัติ ผูจัดสรรที่ดินจึงจะมีสิทธิจด
ทะเบียนโอนที่ดิน (ถนน) อันเปนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินใหเปน
สาธารณประโยชนได
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การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
54. ขอทราบวา “การอายัดที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน คืออะไร และที่ดินอยูตางจังหวัด
จะมีหนังสือแจงไปยังพนักงานเจาหนาที่ใหอายัดที่ดนิ ไดหรือไม ถาไมไดตองดําเนินการอยางไร
• การอายัดที่ดนิ ตามมาตรา 83 แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ หมายถึง การขอใหระงับการ
จดทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไวชั่วระยะเวลาหนึง่ ซึ่งผูที่จะขออายัดไดตองเปน
ผูมีสวนไดเสียในทีด่ นิ ที่ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลีย่ นแปลง
ทางทะเบียนได และประเด็นที่ขออายัดจะตองยังไมมกี ารยื่นคําฟองตอศาล ถาไดมกี ารยื่นคําฟอง
ตอศาลแลวไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ได ตองใหศาลสั่งยึดหรือ
อายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
2. สําหรับวิธีการในการขออายัด ผูขออายัดตองนําเอกสารหลักฐานที่แสดงวาตนเปนผูมีสวนไดเสีย
ในที่ดนิ ที่จะขออายัดไปยื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองทีท่ ี่ที่ดินนั้น
ตั้งอยู เชน จะขออายัดทีด่ นิ ซึ่งตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานทีด่ ินจังหวัดชัยนาทเพื่อ
ไปฟองศาลบังคับใหเจาของที่ดินโอนที่ดนิ ใหกับตนตามสัญญาจะซื้อจะขาย ผูขออายัดก็ตองนํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่เจาของที่ดินทําไวกับผูขออายัดไปยืน่ คําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดชัยนาท ไมอาจยื่นคําขออายัด ณ สํานักงานทีด่ ินอืน่ ได และการที่ผูขออายัดจะ
มีหนังสือแจงไปยังพนักงานเจาหนาทีเ่ พื่อขอใหอายัดหรือระงับการทํานิติกรรมเกีย่ วกับที่ดินโดย
มิไดไปยืน่ คําขออายัดใหถูกตองตามกฎหมาย ก็ไมอยูในหลักเกณฑทพี่ นักงานเจาหนาที่จะรับอายัด
ไดเชนเดียวกัน อนึ่ง การอายัดที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดินจะสิน้ สุดลงเมื่อพนกําหนดเวลา ๓๐
วัน นับแตวนั ที่พนักงานเจาหนาที่สั่งรับอายัดที่ดนิ และจะขออายัดที่ดนิ ในกรณีเดียวกันซ้ําอีกไมได
55. ขอทราบวา “จํานอง” กับ “ขายฝาก” ตางกันอยางไร เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะกูเงินนําไป
เปนทุนทําธุรกิจบางอยาง
• “จํานอง” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวา ผูจํานองเอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกวาผูรับจํานองเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ โดยไมสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานอง
สวน “ขายฝาก” คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินตกไปยังผูซื้อ โดยมีขอตกลงกันวา
ผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนไดภายในเวลาที่กําหนด ฉะนัน้ ขอแตกตางที่สําคัญของสัญญาจํานอง
กับสัญญาขายฝากที่ควรทราบจึง มีดังนี้
1. “จํานอง” กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่จํานองไมโอนไปยังผูรับจํานอง จึงไมตองมีการสงมอบ
ทรัพยที่จํานองใหผูรับจํานอง แต “ขายฝาก” กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทีข่ ายฝากโอนไปยังผูรับ
ซื้อฝาก จึงตองมีการสงมอบทรัพยสินใหแกผูรับซื้อฝาก
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2. จํานองไมตอ งกําหนดระยะเวลาไถถอน หากไมชําระหนี้ ผูรับจํานองจะยึดทรัพยสินที่
จํานองมาเปนของตนไมไดในทันทีจะตองฟองบังคับจํานอง แตขายฝากมีกําหนดเวลาไถ
ถาไมไถภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญา ผูขายฝากหมดสิทธิ์ที่จะไถทรัพยนั้นคืน
มาเปนของตน หากตกลงจะคืนที่ดินกันภายหลังครบกําหนดแลว ก็ตอ งเปนเรื่องซื้อขายที่ดิน
ไมใชไถถอนจากการขายฝากอีก
3. การจดทะเบียนจํานองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 1 จากวงเงินจํานอง อยางสูงไมเกิน
200,000 บาท ถาเปนการจํานองสําหรับการใหสินเชื่อเพือ่ การเกษตรของสถาบันการเงินที่
รัฐมนตรีกําหนดเสียคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 ของวงเงินจํานอง อยางสูงไมเกิน 100,000 บาท
และไมเสียภาษีอากร แตสําหรับการจดทะเบียนขายฝากเสียคาธรรมเนียมรอยละ 2 จากราคา
ประเมินทุนทรัพย และเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรดวย
56. ตองการรับมรดกที่ดินของมารดาซึง่ ไมไดทําพินัยกรรมไวและไมมีผูจัดการมรดกจะตองดําเนินการ
และเสียคาธรรมเนียมอยางไร
• วิธีดําเนินการ ในการขอรับมรดกของมารดาใหทายาททีม่ ีสิทธิรับมรดกนําหลักฐานหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานที่แสดงวาเจามรดกถึงแกกรรม และหลักฐานที่แสดงวาผูขอเปน
ทายาทที่มีสิทธิรับมรดก เชน มรณะบัตร ทะเบียนบาน บัตรประจําตัว สูติบัตร หลักฐานการ
สมรส ฯลฯ ไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานทีด่ ินซึง่ ที่ดินที่จะขอรับมรดกตั้งอยู
เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลวเชื่อวาผูขอเปนทายาทมีสิทธิรับมรดกตามที่ขอแลว พนักงานเจาหนาที่ก็จะทําการประกาศมีกําหนด 30 วัน หากไมมีผูใดโตแยงคัดคานภายในเวลาที่ประกาศ
พนักงานเจาหนาที่จึงจะดําเนินการจดทะเบียนใหได กรณีที่เจามรดกมีทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดก
หลายคน เชน ตามคําถาม เจามรดกมีบุตรหลายคน มีคสู มรส และบิดามารดาของเจามรดก
ยังมีชีวิตอยู บุคคลที่กลาวถือเปนทายาททีม่ ีสิทธิรับมรดกของมารดาที่เสียชีวิตทั้งสิ้น ดังนั้น
หากทายาทบางคนจะขอจดทะเบียนรับมรดกทั้งหมด ก็จะตองนําทายาททีแ่ สดงไวในบัญชีเครือญาติ
ทุกคนไปใหถอยคํายินยอมหรือนําหลักฐานแสดงวาไมรับมรดกของทายาทดังกลาวนั้นไปแสดง
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในกําหนดเวลาทีป่ ระกาศ พนักงานเจาหนาที่จึงจะจดทะเบียนใหตาม
ที่ขอ แตถาผูขอไมสามารถนําทายาทที่แสดงไวในบัญชีเครือญาติทุกคนไปใหถอยคํายินยอม
หรือไมสามารถนําหลักฐานแสดงการไมรับมรดกของทายาทดังกลาวไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในกําหนดเวลาที่ประกาศได พนักงานเจาหนาทีก่ ็ไมสามารถจดทะเบียนใหไดและตองยกเลิก
คําขอไป หากจะขอใหจดทะเบียนโอนมรดกให พนักงานเจาหนาที่กจ็ ะจดทะเบียนโอนมรดก
บางสวนใหไปเทาที่ผูขอมีสิทธิอยูเทานั้น
2. คาธรรมเนียม การจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะในระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือ
ระหวางคูสมรส จะเสียคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 (รอยละหาสิบสตางค) จากราคาประเมินทุนทรัพย
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57. ขอทราบวา บานอยูกรุงเทพฯ ตองการขายโฉนดที่ดนิ ที่ตางจังหวัด ถาไมตองไปทําเรื่องซื้อขายที่
ตางจังหวัดจะไดหรือไม เพราะถาไปตองลางานหลายวัน
• กรณีที่ดนิ อยูตา งจังหวัดและไมสะดวกที่จะตองเดินทางไปยื่นคําขอจดทะเบียนยังพืน้ ที่ซึ่งที่ดิน
ตั้งอยู ผูขอจดทะเบียนสามารถเลือกใชบริการขอจดทะเบียน ณ งานจดทะเบียนกลางซึ่งตั้งอยู
ภายในบริเวณกรมที่ดิน หรือที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานทีด่ ินสาขาแหงใดแหงหนึ่ง
ก็ได เวนแตการจดทะเบียนทีต่ องมีการประกาศหรือการรังวัด ซึ่งเมื่อพนักงานเจาหนาที่รับคําขอ
จดทะเบียนไวแลวจะสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ พรอมดวยเรื่องราวและเอกสารตาง ๆ ไปให
พนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดนิ เขตพื้นที่ดําเนินการจดทะเบียน เมื่อจดทะเบียนแลว
จะสงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพรอมดวยเรื่องราวเอกสารตาง ๆ คืนสํานักงานทีด่ ินที่รับคําขอ
แตถามีเหตุขัดของจะแจงใหทราบ เมื่อตามคําถามเปนการขายที่ดินที่มหี นังสือแสดงสิทธิเปน
โฉนดที่ดินซึ่งไมตองทําการประกาศ หรือรังวัด ผูซื้อผูขายจึงสามารถนําโฉนดที่ดินและเอกสาร
อื่น ๆ เชน สําเนาทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนสมรส หนังสือยินยอมของ
คูสมรส เปนตน ไปยื่นคําขอจดทะเบียนขายตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดนิ แหงใด
แหงหนึ่งที่กลาวขางตนได
58. จะไถถอนจํานองที่ดินแตไมวางไปจดทะเบียน มีคนแนะนําวาสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําแทนได
แตบางคนก็บอกวาไมควรมอบควรไปเอง จึงอยากจะขอคําแนะนําวาถาไมไปดําเนินการเองแตจะมอบให
ผูอื่นไปจัดการไถถอนจํานองแทนทําอยางไรจึงจะปลอดภัย
• การมอบอํานาจใหผูอื่นไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแทน ผูมอบอํานาจควรกรอก
ขอความลงในหนังสือมอบอํานาจใหครบถวนและถูกตองตามความประสงคกอนลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบอํานาจ อยาลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจหรือกระดาษเปลาที่ยงั ไมไดกรอก
ขอความเปนอันขาด และผูรบั มอบอํานาจควรเปนผูที่ไววางใจไดเทานัน้
59. ตองการขอทราบราคาประเมินของโฉนดที่ดินเพื่อนําไปเปนหลักทรัพยประกันตัวผูตองหา แต
บานที่อยูในขณะนี้กับที่ดนิ ที่จะขอราคาประเมินอยูคนละจังหวัด จะทําอยางไรเพราะกลัวประกันตัว
ไมทันจะติดเสารอาทิตย
• เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในการขอหนังสือรับรองราคาประเมินเพื่อการนํา
ไปใชอางอิงในการขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย กรมที่ดินไดเปดโอกาสใหเจาของที่ดินที่
มีความประสงคจะขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย เพื่อนําไปใชอา งอิงดังกลาวสามารถ
ยื่นคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดนิ ไดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานทีด่ ินจังหวัด
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สาขาทุกแหง ตามคําถามเจาของที่ดินจึงสามารถนําโฉนดที่ดินไปยื่นคําขอหนังสือรับรองราคา
ประเมินที่ดนิ ไดที่สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานทีด่ ินจังหวัดสาขาที่เห็นวาสะดวกที่สุดได
โดยไมตองเดินทางไปยืน่ คําขอ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ซงึ่ ที่ดินนั้นตั้งอยู
60. ตองการนําเงินไปชําระหนี้เพื่อไถถอนขายฝากโฉนดทีด่ ิน แตผูรับซือ้ ฝากอยูตา งประเทศ จะทําอยางไร
เพราะใกลหมดกําหนดเวลาขายฝากแลว
• กรณีผูขายฝากตองการนําเงินไปชําระหนีใ้ หกับผูรับซื้อฝากเพื่อไถถอนขายฝากที่ดิน แตไม
สามารถนําเงินที่เปนสินไถไปชําระแกผูรับซื้อฝากไดไมวาดวยเหตุผลใด ผูขายฝากสามารถ
นําเงินดังกลาวไปวางทรัพยภายในกําหนดเวลาขายฝากโดยสละสิทธิถอนทรัพยที่ไดวางไวไดที่
สํานักงานบังคับคดี เมื่อผูขายฝากดําเนินการดังกลาวแลวจะมีผลใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขายฝาก
ตกเปนของผูขายฝาก (ผูไถ) นับแตเวลาที่วางทรัพยอนั เปนสินไถ เมือ่ วางทรัพยแลวผูขายฝาก
(ผูไถ) ควรนําหลักฐานการวางทรัพยดังกลาวพรอมโฉนดที่ดินไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อ
ขอจดทะเบียนไถถอนจากขายฝาก แตถาไมไดโฉนดที่ดนิ มาเนื่องจากโฉนดอยูกับผูร ับซื้อฝากที่
ตางประเทศ พนักงานเจาหนาที่จะหมายเหตุกลัดติดไวในโฉนดทีด่ ินฉบับสํานักงานที่ดนิ และ
ลงบัญชีอายัดใหทราบถึงกรณีวางทรัพย เพื่อเปนการปองกันมิใหผูรับซื้อฝากทําการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใด ๆ ตอไป
61. ไมใชญาติกันสามารถจดทะเบียนใหที่ดินแกกันไดหรือไม

ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม

เมื่อใหแลว

สามารถเรียกคืนไดหรือไม
• ถึงแมวา ผูใหและผูรับใหมิไดเกี่ยวของเปนญาติพี่นองกัน แตหากพนักงานเจาหนาที่สอบสวน
แลวเชื่อไดวาเปนการใหกนั จริง และไมเปนการหลีกเลีย่ งกฎหมาย ก็สามารถจดทะเบียนใหได
และการใหกันโดยเสนหาเชนนี้ ผูใหหรือทายาทของผูใหอาจเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับ
ใหประพฤติเนรคุณได เมื่อถอนคืนการใหแลว ผูรับใหจะหมดสิทธิในที่ดินและตองสงคืนที่ดิน
แกผูให การใหในกรณีเชนนี้จะเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ตอ เมื่อขณะยกให ผูใหมชี ื่อถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินมายังไมเกิน 5 ป
62. ผูจัดการมรดกจะขายบานและที่ดิน การขายจะตองไดรบั ความยินยอมจากทายาทหรือไม หาก
เกรงวาผูจัดการมรดกจะนําที่ดินไปขาย ทายาทสามารถยื่นคําขออายัดที่ดนิ ไวกอนไดหรือไม
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• กรณีที่มีการตัง้ ผูจัดการมรดกเพื่อจัดการทรัพยมรดกของผูตายแลว อํานาจจัดการทรัพยมรดก
ยอมตกอยูก ับผูจัดการมรดกเพียงผูเดียว ทายาทของผูตายไมมีสิทธิที่จะจัดการทรัพยมรดกอีกตอไป
(เวนแตเปนผูจดั การมรดกโดยพินยั กรรมและพินยั กรรมกําหนดเงื่อนไขไวเปนอยางอื่น) ดังนั้น หาก
ผูจัดการมรดกซึ่งเปนทายาทอยูดวยจะขายบานและที่ดนิ เพื่อนําเงินมาแบงปนใหกับทายาท หรือนํา
เงินไปชําระหนี้ใหกองมรดกยอมสามารถกระทําได

ถือเปนการจัดการทรัพยมรดกโดยทัว่ ไปของ

ผูจัดการมรดกโดยไมตองไดรับความยินยอมจากทายาทอืน่ แตอยางใด ซึ่ง ถาทายาทอืน่ เห็นวาการ
จัดการทรัพยมรดกของผูจดั การมรดกไมเปนธรรมกับทายาท

ก็ชอบที่จะไปวากลาวเอากับผูจดั การ

มรดกตอไป สวนเรื่องการขออายัดที่ดนิ นั้น ทายาทของผูตายถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในทีด่ ิน
มรดกของผูตายยอมขออายัดได โดยนําหลักฐานการเปนทายาทไปยืน่ ขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักงานที่ดินทองที่ ทีท่ ี่ดินนั้นตั้งอยู โดยมิตองนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปดวย อยางไรก็ดี
การขออายัดนั้นจะตองขออายัดเพื่อไปฟองใหมีการจดทะเบียนหรือใหมกี ารเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ตามมาตรา 83 แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน โดยมีผลเพียงแค 30 วัน นับแตวนั ที่พนักงานเจาหนาทีส่ ั่ง
รับอายัดเทานัน้
63. เจามรดกเปนผูมีชื่อในทีด่ ิน ส.ค.1 หากทายาทจะโอนมรดกจะสามารถทําไดหรือไม อยางไร
• ส.ค.1 เปนเพียงแบบแจงการครอบครองที่ดิน ซึ่งผูแจงการครอบครอง (ผูมีชื่อตาม ส.ค.1) จะมี
เพียงสิทธิครอบครองและเขาทําประโยชนในที่ดนิ เทานัน้ มิไดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแตอยางใด
การโอนสิทธิครอบครองในที่ดิน ส.ค.1 จึงกระทําไดโดยสงมอบการครอบครองใหแกผูรับโอน ดังนั้น
กรณีตามคําถาม หากเจามรดกผูมีชื่อตาม ส.ค.1 ถึงแกความตาย ที่ดินดังกลาวยอมตกทอดแก
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกทุกคน และเมื่อทายาทของเจามรดกไดเขาไปครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดนิ ตอเนื่องกันมาทายาทดังกลาวก็ยอมไดไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น และสามารถนํา
ส.ค.1 มายื่นคําขอเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินไดตามกฎหมายเวนแตในการครอบครองของ
ทายาทนั้น ครอบครองแทนทายาทคนอื่นดวย เชนนี้ ทายาทคนนัน้ ก็จะไมไดสิทธิครอบครอง
แตเพียงผูเดียว ฉะนั้น การขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินตองขอออกรวมกับทายาทอื่นดวย
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64. สิ่งปลูกสรางบนทีด่ ินตามหลักฐาน ภ.บ.ท.5 สามารถจดจํานองไดหรือไม
• ตามหลักกฎหมายเรื่องจํานอง ผูจํานองตองเปนเจาของทรัพยที่จํานองและทรัพยที่จํานอง
ไดคือ อสังหาริมทรัพย ซึ่งหมายถึงที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวร
หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น ดังนั้น อาคารโรงเรือนบนที่ดนิ ภ.บ.ท.5 จึงสามารถ
จํานองได แตผูจํานองตองเปนเจาของอาคารโรงเรือนนั้นดวย
65. แมตองการขายบานพรอมทีด่ ินที่ยกใหกับลูกไปเมื่อ 10 ปที่แลว โดยขณะนี้ลูกยังเปนผูเยาวสามารถทําได
หรือไม และมีขั้นตอนอยางไร ติดตอหนวยงานไหน มีคา ใชจายอยางไร
• กรณีแมตองการขายบานและที่ดินของลูกซึ่งเปนผูเยาวจะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1574 (1) เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตแลวใหผูซื้อ
ผูเยาวและผูใชอํานาจปกครองนําคําสั่งศาล พรอมดวยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ของผูเยาว ผูซื้อ และผูใชอํานาจปกครองของผูเยาว (บิดา
และมารดา) ไปติดตอ ณ สํานักงานทีด่ ินทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู โดยในการจดทะเบียนขาย
จะเสียคาใชจายเปน คาคําขอ แปลงละ 5 บาท คาจดทะเบียนรอยละ 2 บาท คํานวณจาก
ราคาประเมินทุนทรัพย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จาย คํานวณจากราคาประเมิน
ทุนทรัพย อากรแสตมปรอยละ 0.5 คํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย หรือราคาขายแลว
แตราคาใดจะสูงกวากัน
66. การโอนลอยที่ดินคืออะไร มีวิธีการดําเนินการอยางไร แตกตางกับการจํานองอยางไร
• การโอนลอยที่ดินไมมีบัญญัติไวในกฎหมาย ตามคําถามเขาใจวาเปนเรื่องของบุคคล 2 ฝาย
ตกลงโอนที่ดนิ กันโดยฝายผูโ อนเซ็นหนังสือมอบอํานาจมอบไวแกผูรับโอน ซึ่งการโอนเชนนีไ้ ม
ถือวาเปนการโอนที่ถูกตองตามกฎหมาย การโอนที่ถูกตอง ผูโอนและผูรับโอนตองนําเอกสาร
สิทธิ์เกี่ยวกับทีด่ ินพรอมดวยเอกสารตาง ๆ (เปดดูในเว็บไซตกรมที่ดิน) ไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ดินตั้งอยู สวนการจํานองเปนกรณีที่เจาของทรัพยที่จํานอง
เอาทรัพยสินตราไวแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูรับจํานองเพื่อเปนประกันการชําระหนี้โดยไมสง
มอบทรัพยสินนั้นใหแกผูรับจํานองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินยังคงอยูกบั ผูจํานอง
ตามนัยมาตรา

702

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

และทรัพยที่จํานองไดแก

อสังหาริมทรัพยไมวาประเภทใด ๆ และสังหาริมทรัพย บางอยางตามที่ระบุในมาตรา 703
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แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตการจํานองที่ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
จะตองเปนการจํานองอสังหาริมทรัพยเทานั้น ไดแก ทีด่ ินและทรัพยอันติดอยูก ับทีด่ ินที่มี
ลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับทีด่ นิ นั้น รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับทีด่ ิน
หรือทรัพยอันติดอยูกับทีด่ ินหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย ตามมาตรา 139
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
67. ยายยกที่ดนิ ใหหลาน จะเสียคาใชจายแตกตางกับยกใหลูกหรือไม การยกใหจะเสียคาใชจาย
นอยกวาการโอนมรดกหรือไม มีขอดีขอเสียแตกตางกันอยางไร
• การยกทีด่ ินใหลูกหรือยกใหหลานที่เปนผูสืบสันดานโดยตรง จะเสียคาธรรมเนียม
รอยละ 50 สตางค จากราคาประเมิน และเสียคาอากรแสตมปรอยละ 50 สตางค จากราคา
ประเมินหรือราคาทุนทรัพยที่ผูขอแสดงแลวแตอยางใดจะสูงกวา สวนภาษีหัก ณ ที่จาย ใน
การยกใหหลานจะเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร แตหากยกใหลกู โดยชอบดวยกฎหมาย
จะไดรับยกเวนภาษีเงินได
2. การยกใหกับการโอนมรดกตางกันในขอเท็จจริง กลาวคือ ถาเปนการให เปนกรณีที่
ผูถือกรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน (ผูให) ยังคงมีชวี ติ อยู สวนการโอนมรดกเปนเรื่องที่ผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
(เจามรดก) ไดถึงแกกรรมแลวและทรัพยสินตาง ๆ ของผูตายจะเปนมรดกตกทอดแกทายาท
ซึ่งมีทั้งทายาทโดยธรรมและผูรับพินัยกรรม และทายาทเหลานี้จึงมาขอโอนมรดกตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ซึ่งในการโอน ถาเปนการใหหรือโอนมรดกระหวางผูบุพการีกบั ผูสืบสันดาน หรือ
ระหวางคูสมรส ผูขอจะเสียคาธรรมเนียม รอยละ 50 สตางค ตามราคาประเมิน สําหรับภาษี
อากร หากเปนการโอนมรดกไมมีกรณีตอ งเสียแตอยางใด แตหากเปนการใหตองเสียภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร เวนแตการใหระหวางบิดา มารดา กับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย จะไดรับ
ยกเวนภาษี
68. ผูทรงสิทธิเก็บกินสามารถที่จะนําที่ดินหรือหองชุดออกใหเชาเพื่อหาประโยชนไดหรือไม หากเชาเกิน
กําหนด 3 ป ผูทรงสิทธิเก็บกินสามารถดําเนินการจดทะเบียนเชาไดหรือไม อยางไร
• ขอเรียนวา กรณีที่เจาของที่ดนิ หรือเจาของหองชุดไดจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใหแกบคุ คลใดแลว
บุคคลนั้นในฐานะผูทรงสิทธิเก็บกินยอมมีสิทธิที่จะเขาครอบครองใชและถือเอาประโยชนจาก
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ที่ดินหรือหองชุดดังกลาวรวมถึงมีอํานาจจัดการทรัพยสนิ ที่ไดสิทธิเก็บกินดวย ซึ่งสิทธิตามที่
กลาวไวหมายถึงสิทธิที่จะนําที่ดินหรือหองชุดออกใหบุคคลอื่นเชาเพื่อหาประโยชนใหแกตนได
และหากเปนการเชาที่มีกําหนดเกินกวา 3 ป ผูทรงสิทธิเก็บกินนั้นก็ชอบที่จะขอจดทะเบียน
การเชาตอพนักงานเจาหนาที่ไดเชนเดียวกัน
69. เดิมที่ดินแปลงหนึ่งอยูติดริมน้ํา ใชคันนาของที่ดินแปลงหนาเปนทางเขา – ออกสูถนน มา 20 กวาป
ปจจุบัน เจาของที่นา (คันนา) ไดอนุโลมใหทําถนนกวางประมาณ 2 เมตร ถาเจาของที่ดินแปลงหนา
(ที่นา)จะปดทางเขา – ออก หรือ ทําใหทางแคบลงเหลือ 1 เมตร จะมีสิทธิทําไดหรือไม
• กอนอื่นขอทําความเขาใจกอนวา ทางภาระจํายอมนั้นอาจไดมาโดยนิตกิ รรมและโดยอายุความ
การไดโดยนิตกิ รรมนั้นเปนกรณีที่มีการตกลงกันใหเปนภาระจํายอมซึง่ การตกลงอาจเรียกรอง
คาตอบแทนหรือไมก็แลวแตการตกลงกัน แตที่สําคัญตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมา
ตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนัน้ ก็ไมบริบูรณ ใชยันบุคคลภายนอกไมได แตใชยันกันระหวางคูกรณี
ได สวนการไดมาโดยอายุความ เปนการไดมาเพราะเหตุ การไดใชทางนั้นโดยสงบ เปดเผย
เจตนาจะใหไดทางจํายอมเปนเวลา 10 ป ซึ่งเรียกวาไดมาโดยปรปกษ แตการใชสิทธิเดินผานทาง
โดยอาศัยการคุนเคยหรือไดรับอนุญาตใหใชไมเรียกวาปรปกษ เมื่อตามคําถามการเดินผานที่นาเขา
ออกสูถนนสาธารณะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจาของที่นา และมิไดไป จดทะเบียนภาระจํา
ยอม แมจะใชเดินติดตอกันมากวา 20 ปแลว ก็ไมทําใหที่นาที่ใชเปนทางผานตกเปน ภาระจํายอม
แกที่ดนิ ริมน้ําได เจาของทีน่ าจึงมีสิทธิที่จะปดทางหรืออนุญาตใหใชทางกวางเพียง 1 เมตรได
อยางไรก็ดี หากการที่เจาของที่นาปดทางเขาออกสูถนนสาธารณะทําใหที่ดินริมน้ําไมมีทางสูถนน
สาธารณะไดเลย ทานอาจขอใหเจาของทีน่ าเปดทางจําเปนไดแตทานตองจายคาทดแทน ถาเจาของ
ที่นาไมยอมเปดทางก็คงตองฟองคดีตอศาลตอไป
70. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินสามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไปทําการแทนไดหรือไม ใชแบบพิมพอะไร
• หากผูทํานิติกรรมไมสามารถไปทํานิติกรรมดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลที่รูเห็นเกี่ยวกับ
การทํานิติกรรม นั้นไปดําเนินการแทนได โดยใชแบบพิมพหนังสือมอบอํานาจของกรมที่ดิน หรือ
พิมพ/เขียน ในกระดาษทั่วไปที่มีเนื้อหาสาระครบถวนเชนเดียวกับแบบพิมพของกรมที่ดิน
71. การใหที่ดินแกทางราชการ จะตองเสียคาใชจายโอนใหหรือไม
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• การใหที่ดนิ แกทางราชการโดยไมมีคาตอบแทนไดรับยกเวนคาธรรมเนียม และภาษีแตเสียอากร
72. การครอบครองที่ดินมีโฉนดของบุคคลอื่นโดยสงบ เปดเผย เจตนา เปนเจาของเกิน 10 ป จะขอจดทะเบียน
โอนเปนเจาของไดทันทีหรือไม
• ไมได จะตองไปรองขอตอศาล ใหศาลมีคําสั่งใหผูครอบครองฯ ไดกรรมสิทธิ์โดย ครอบครอง
ปรปกษ ตามมาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เสียกอน จึงจะสามารถนําคําสั่งศาล
ที่ถึงที่สุดไปลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินตอไป
73. ผูเยาว สามารถขายที่ดินดวยตนเอง โดยลําพังไดหรือไม
• ไมได จะตองใหผูใชอํานาจปกครอง รองขอตอศาลใหศาลอนุญาต ใหขายที่ดินของผูเยาวเสียกอน แลว
ผูใชอํานาจปกครอง จึงนําคําสั่งศาลดังกลาวไปขอจดทะเบียนโอนตอพนักงานเจาหนาที่ได
74. ผูจัดการมรดก ขายที่ดินไดหรือไม
• ได แตตองมีทายาทมากกวา 1 คน และเปนการขายเพื่อนําเงินไปแบงปนระหวางทายาท หรือเพื่อชําระ
หนี้ของเจามรดก และเจามรดกไมไดทํานิติกรรมยกทรัพยสินเฉพาะเจาะจง ใหแกผูใดได
75. จดทะเบียนจํานองเสียคาใชจายจํานวนเทาใด
• การทะเบียนจํานอง ในการใหสินเชื่อทั่วไป เสียคาธรรมเนียมรอยละ 1 ตามทุนทรัพยจํานอง แตหาก
เปนสินเชื่อเพื่อการเกษตร เสียคาธรรมเนียมรอยละ 0.5 ตามราคาทุนทรัพยจํานอง
•
76. มีชื่อเปนเจาของที่ดินรวมกับบุคคลอื่น จํานองเฉพาะสวนของตนเองไดหรือไม จะตองไดรับความยินยอม
จากเจาของรวมหรือไม
• เจาของรวมสามารถขายที่ดินเฉพาะสวนของตนเองได โดยไมตองไดรับความยินยอมจากบุคคลอื่นที่
เปนเจาของรวมแตอยางใด
77. บุคคลทั่วไปไมสามารถตรวจสอบวาบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใดไดหรือไม
• ไมได เพราะเปนขอมูลสวนบุคคลที่เปดเผยไมไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
ยกเวนบุคคลนั้นเปนเจาหนี้ ตามคําพิพากษาถึงที่สุด จะสามารถขอตรวจสอบการถือกรรมสิทธิ์ของ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได
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78. ผูรับจํานองที่ดินตาย และมีผูจัดการมรดก สามารถขอจดทะเบียนไถถอนจํานอง ใหแก ผูจํานองไดหรือไม
จะตองโอนมรดกผูรับจํานองกอนหรือไม
• สามารถไถถอนจํานองใหแกผูจํานองไดโดยไมตองโอนมรดกผูรับจํานอง
79. ขายที่ดินที่เปนสินสวนตัว จะตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสหรือไม
• ไมตองไดรับความยินยอมจากคูสมรส สามารถทํานิติกรรมไดโดยลําพัง
80. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน สามารถทําที่สํานักงานที่ดินใดไดบาง
• การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ไมตองมีการรังวัด หรือการประกาศ สามารถยื่นคําขอตางสํานักงาน
ที่ดินไดทุกสํานักงานที่ดินทั่วประเทศ หรือสํานักงานทะเบียนที่ดินกลาง กรมที่ดิน
81. โอนที่ดิน น.ส. 3 ก. กับที่ดินที่มีโฉนดเสียคาใชจายเทากันหรือไม
• การโอนที่ดิน ที่มี น.ส.3 หรือโฉนดที่ดินตองชําระคาธรรมเนียม ภาษีอากร ตามที่กฎหมายกําหนดใน
อัตราเดียวกัน
82. หากสมมุติวาที่ดินของเราเกิดน้ําทวมหรือหาหลักเขตไมพบเราจะตองทําอยางไร
• ใหไปยื่นคําขอรังวัดสอบเขต เอกสารหลักฐานที่ตองนําไปติดตอสํานักงานที่ดนิ คือ
1. โฉนดที่ดินฉบับเจาของที่ดินพรอมถายสําเนา 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบานบัตรประจําตัวประชาชน
83. โฉนดที่ดินสูญหายจะตองทําอยางไร
• ใหมาดําเนินการขอออกใบแทนโดยนําหลักฐาน
1. สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประจําตัวประชาชน
2. หลักฐานการแจงความ
3. พยานบุคคลที่เชื่อถือได 2 คน เชน กํานัน, ผูใหญบาน
4. ตองประกาศ 30 วัน
84. หากเราไมสะดวกที่จะไปทํานิติกรรมดวยตนเองจะทําอยางไร
• ใชหนังสือมอบอํานาจ โดยกรอกหนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดไปทําการแทน
ขอควรระวัง ใหเรากรอกหนังสือมอบอํานาจใหเรียบรอยเพื่อใหตรงตามความประสงค
ของเราแลว กอนลงลายมือชื่อมอบอํานาจ
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การรังวัดที่ดนิ
85. ขอทราบระยะเวลาการออกโฉนดที่ดนิ เฉพาะราย นับแตวันที่เจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดจนถึงวัน
รับโฉนดทีด่ ินจะใชเวลาทั้งสิ้นกีว่ นั
• กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดนิ เฉพาะราย หากไมมีเหตุขัดของ จะใชเวลาดําเนินการ
นับแตวันรังวัดถึงวันรับโฉนดที่ดิน ใชเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 64 วันทําการ
86. ขอทราบระยะเวลาการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดนิ นับแตวันที่เจาหนาที่ออกไปทํา
การรังวัดจนถึงวันรับโฉนดที่ดินจะใชเวลาทั้งสิ้นกีว่ ัน
• กรณีการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดทีด่ ิน หากไมมีเหตุขัดของจะใชเวลา
ดําเนินการนับแตวนั รังวัดถึงวันรับโฉนดทีด่ ินใชเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 32 วันทํา
การ
87. การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายหรือการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดนิ เจาของที่ดนิ มีขอ
สงสัยวาการนําชีแ้ นวเขตและปกหลักเขตที่ดินเปนหนาที่ใคร?
• ผูขอรังวัดและเจาของที่ดินขางเคียงมีหนาที่ในการนําชีแ้ นวเขตทีด่ ิน แตการปกหลัก
เขตที่ดิน ผูขอมีหนาที่ปกหลักเขตตอหนาพนักงานเจาหนาที่ผูทําการรังวัด
88. กรณีไดมกี ารรังวัดปกหลักเขตทีด่ ินและตอมามีการยกเลิกคําขอ ผูใดมีหนาที่ในการถอนหลักเขต
ที่ดินและดําเนินการอยางใด
• ผูขอมีหนาที่ถอนหลักเขตสงคืนสํานักงานที่ดินและแจงใหเจาของที่ดินขางเคียงทราบ
ดวย
89. ขอทราบหลักเกณฑในการเรียกเก็บเงินคาใชจาย (เงินมัดจํารังวัด) วามีแนวทางปฏิบัตอิ ยางใด
• การเรียกเก็บเงินคาใชจาย (เงินมัดจํารังวัด) จะเรียกเก็บเงินคาใชจายในลักษณะเหมา
จาย และไมมกี รณีเรียกเพิ่ม ยกเวนคาธรรมเนียมการรังวัดและคาหลักเขตที่ดินอาจ
เรียกเพิ่มเติมหรือเหลือคืน ทัง้ นี้สามารถตรวจสอบเงินคาใชจาย (เงินมัดรังวัด) ได ณ
ฝายรังวัด ของสํานักงานที่ดนิ ในทองที่นนั้
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90. การสงหนังสือแจง เจาของที่ดินขางเคียงใหมาระวังชีแ้ นวเขตทีด่ นิ เปนหนาที่ของใคร
• สํานักงานที่ดนิ ฯจะเปนผูสงหนังสือแจงเจาของที่ดินขางเคียงใหมาระวังชี้แนวเขตและ
ลงนามรับรองเขตที่ดิน เวนแตกรณีที่ดนิ ติดตอกับที่ดินสาธารณประโยชนหรือที่ดิน
ของสวนราชการ ผูขอจะตองไปติดตอกับผูมีหนาที่ดูแลรักษาที่ดินนั้น เพื่อนัดหมาย
เรื่องการเดินทาง กอนวันทําการรังวัด 7 วัน
91.ในวันทําการรังวัดผูข อรังวัดจะตองมารับชางรังวัด ณ สํานักงานที่ดนิ หรือไม
• เมื่อถึงวันทําการรังวัด ชางรังวัดจะเดินทางไปพบกับผูขอรังวัด ณ สถานที่นัดหมาย
เชน บานกํานันบานผูใ หญบา น วัดหรือโรงเรียน ซึ่งการจะนัดพบชางรังวัดที่ใดให
เปนไปตามความประสงคของผูขอรังวัด
92. กรณีโฉนดที่ดินหรือน.ส.3 มีชื่อผูถอื กรรมสิทธิ์รวมหลายคน ในวันทําการรังวัดผูม ีชื่อทุกคนจะตอง
ไปพรอมกันเพื่อรวมนํารังวัดแบงกรรมสิทธิร์ วมหรือไม
• การรังวัดแบงกรรมสิทธิร์ วม ผูมีชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ตองไปพรอมกัน เพื่อ
รวมกันนํารังวัดแบงกรรมสิทธิร์ วม หากไมสามารถมาไดจะมอบใหบุคคลใดไปทําการ
แทนก็ได
93. ในวันทําการรังวัดเจาของที่ดิน เจาของที่ดินขางเคียง ไมสามารถตกลงแนวเขตกันได จะมีขั้นตอน
และวิธกี ารดําเนินการอยางใด
• ชางผูทําการรังวัดจะใหเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง นําชี้เขตในสวนที่พิพาท
เพื่อทําแผนที่แสดงเขตคัดคาน จากนัน้ เจาพนักงานทีด่ ินจะดําเนินการสอบสวนไกล
เกลีย่ ตามนัยมาตรา 69 ทวิวรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
94. เมื่อยื่นคําขอรังวัดแลว สํานักงานที่ดนิ จะสามารถนัดทําการรังวัดไดภายในกี่วนั
• กรมทีด่ ินมีนโยบายใหสํานักงานที่ดินฯ ทุกแหงทั่วประเทศ สามารถกําหนดนัดวันทํา
การรังวัดใหผขู อได ภายใน 30 วัน
95. เจาของที่ดนิ มีความประสงคจะใหสาํ นักงานชางรังวัดเอกชนไปทําการรังวัดออกโฉนดที่ดนิ เฉพาะ
รายจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
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• ไมได เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหสํานักงานชางรังวัดเอกชนดําเนินการรังวัดได
เฉพาะคําขอรังวัดประเภทการสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดทีด่ ิน เทานั้น
96. กรณีเจาของที่ดินขางเคียงที่มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ หลายคน การลงนามรับรองแนวเขต
ที่ดินจะดําเนินการอยางใด
• การลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดนิ ใหผูมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ ินเปนผูล งชื่อ หาก
ที่ดินแปลงใดมีชื่อหลายคนคนหนึ่งคนใดจะเปนผูล งชื่อก็ได
97. หลักเขตสําหรับปกหมายเขตเกีย่ วกับที่ดิน มีกชี่ นิด
• มี 2 ชนิด คือ 1 หลักเขตที่ดินชนิดคอนกรีต ใชสําหรับปกหมายเขตที่ดินที่เปนพื้นดิน 2
หลักเขตที่ดินชนิดโลหะใชสําหรับปกหมายเขตที่ดินบนพื้นที่ที่ไมสามารถปกหลักเขต
คอนกรีตได
98. การรังวัดออกโฉนดที่ดนิ เฉพาะราย ปรากฏวาเจาของที่ดินขางเคียงไดรับหนังสือแจงแลว แตไมมา
หรือมาแตไมลงนามรับรองแนวเขต สํานักงานที่ดินฯ จะดําเนินการอยางใด
• กรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ถาเจาของที่ดินขางเคียง
ไดรับหนังสือแจงแลวแตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไมคัดคาน
การรังวัด เมื่อพนกําหนด 30 วันนับแตวนั ทําการรังวัด พนักงานเจาหนาที่จะไดออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกผขู อโดยไมตองมีการรับรอง
แนวเขต
99. การรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดที่ดนิ ปรากฏวาเจาของที่ดินขางเคียงไดรับหนังสือแจง
แลวแตไมมาหรือมาแตไมลงนามรับรองแนวเขต สํานักงานที่ดินฯ จะดําเนินการอยางใด
• กรณีการรังวัดสอบเขต แบงแยก และรวมโฉนดทีด่ ิน ผลการรังวัดไดรูปแผนทีแ่ ละเนื้อ
ที่แตกตางจากเดิม ถาผูมีสิทธิในที่ดนิ ขางเคียงไดรับการติดตอจากพนักงานเจาหนาที่
ใหมาระวังชี้แนวเขตแลวแตไมมาหรือมาแตไมยอมลงชื่อรับรองแนวเขต โดยไม
คัดคานการรังวัด เจาพนักงานที่ดินจะมีหนังสือแจงใหมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือ
คัดคานการรังวัด ภายในกําหนด 30 วัน โดยสงหนังสือแจงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ หากผูมีสิทธิในที่ดนิ ขางเคียงไมดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายในกําหนด
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ดังกลาว พนักงานเจาหนาทีจ่ ะดําเนินการแกไขแผนที่หรือเนื้อที่ใหแกผูขอรังวัดโดย
ไมตองมีการรับรองแนวเขต
100. หากตองการจะขอลัดคิวการรังวัดจะทําไดหรือไม กรณีใดบาง และมีขั้นตอนในการดําเนินการ
อยางไร
• ขอรังวัดลัดคิวดําเนินการได ในกรณีเจาของที่ดินผูขอรังวัดที่มีความเดือดรอนจําเปน
จริง ๆ หากไมนัดรังวัดใหจะกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการใหเจาพนักงานทีด่ ินทําการสอบสวนผูขอและผูเกี่ยวของใหไดขอเท็จจริง ผู
ขอตองมีเหตุผลแสดงใหเห็นวามีความจําเปนเดือดรอน ทัง้ นี้ตองมีเอกสาร
ประกอบการสอบสวนดวย แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาตตอไป
101. ในการขอรังวัด สามารถระบุตวั ชางฯ ไดตามตองการหรือไม
• ไมได ตองนัดรังวัดเรียงไปตามลําดับ
102. กรณีที่ตั้งผูแ ทนไปรับรองแนวเขต หากเกิดการผิดพลาดในการชีแ้ นวเขต เจาของที่ดินสามารถ
แกไขไดหรือไม
• การผิดพลาดในการชี้แนวเขต เจาของที่ดินสามารถแกไขไดโดยพิจารณาเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 เรื่องรังวัดอยูใ นขั้นตอนดําเนินการรังวัด สามารถดําเนินการแกไขไดโดยแจง
ใหชางรังวัดผูนั้นทราบ
กรณีที่ 2 เรื่องรังวัดไดดําเนินการจดทะเบียนไปแลว หรือรับโฉนดที่ดนิ ไปแลว ถา
เจาของที่ดินรายใดเห็นวา แนวเขตทีด่ ินของตนไมถกู ตอง ก็สามารถยืน่ คําขอรังวัด
สอบเขตที่ดินของตนได
103. หากเราตองการจะหลอหลักเขตของกรมที่ดินไปปกไวเองจะทําไดหรือไม
• การหลอหลักเขตไปปกไวเอง ไมสามารถจะดําเนินการได
104. การอุทธรณคา มัดจํารังวัดทําไดหรือไม มีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร
• การอุทธรณคามัดจํารังวัด กระทําไมไดเพราะเปนคาใชจา ยในการรังวัด ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คาใชจายเปนคาจางพาหนะ คาจางคนงาน คาปวย
การผูปกครองทองที่และคาใชจายอื่น ๆ (คาสงหนังสือแจงขางเคียง) ซึ่งเปนคาใชจายที่
ตองจายจริง

