การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล
 ความหมาย
การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล คือ กรณีที่สุขาภิบาลไดยกฐานะ
ขึ้นเปนเทศบาล โดยมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลแลว ทรัพยสินตางๆ ของสุขาภิบาลตกเปน
ของเทศบาลตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกานั้น การจดทะเบียนโอนประเภทนี้เปนการโอน
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และปจจุบันไดมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหสุขาภิบาลตามกฎหมาย
วาสุขาภิบาลมีฐานะเปนเทศบาลตําบล ตามกฎหมายวาดวยเทศบาลโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติใหโอนทรัพยสินของสุขาภิบาล
ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับไปเปนของเทศบาลตําบล (ตามมาตรา ๒ พ.ร.บ. ดังกลาว
ใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ซึ่งมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)

 กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
- พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
- คําสั่งที่ ๑๓/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๐ เรือ่ ง การโอนที่ดินของ
สุขาภิบาลลงนามเทศบาลเปนผูถือกรรมสิทธิ์

 ประเภทการจดทะเบียน

ใชชื่อประเภทวา “โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล”

 สาระสําคัญ

๑. การยื่นคําขอ ผูขอจดทะเบียนคือ เทศบาลยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงฝายเดียว
(ตัวแทนของเทศบาล คือ นายกเทศมนตรี )
๒. การใชแบบพิมพ การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาลใชแบบพิมพ
ท.ด.๑ ,ท.ด.๙
๓. หลักฐานที่ใชเพื่อประกอบการพิจารณาจดทะเบียน
- โฉนดที่ดิน
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนั้น ๆ

ทั้งนี้ กรมที่ดินไดวางทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนประเภทนี้ไว ตามคําสั่ง
กรมที่ดินและโลหกิจที่ ๑๓/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๐
 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการโอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล
- การโอนทรัพยสินของสุขาภิบาลไปเปนของเทศบาล เปนไปตามขอกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนั้นๆ เนื่องจากมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕
บัญญัติวา การจัดตั้งสุขาภิบาลใด ๆ ขึ้นเปนเทศบาล ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ควรจดทะเบียน
ประเภท “โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล” ตามคําสั่งกรมที่ดินและโลหกิจที่ ๑๓/๒๔๘๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๘๐ จึงเปนการจดทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- การโอนทรัพยสิน และกิจ การประปาสุข าภิบ าลใหแกป ระปาสว นภูมิภ าคนั้น
พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มิไดมีบทบัญญัติใหโอนทรัพยสินและกิจการประปาสุขาภิบาลไป
เปนของการประปาสวนภูมิภาค กับทั้ง พ.ร.บ. การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็มิไดมี
บทบัญ ญัติใหโ อนทรัพยสิน และกิจ การประปาสุขาภิบ าลไปเปน ของการประปาสว นภูมิภ าค
(คงมีแตบ ทบัญญัติต ามมาตรา ๔๙ และ ๕๐ ที่บัญญัติใ หโ อนกิจ การและทรัพยสิน ของกรม
โยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปา และโอนกิ จการและทรัพยสิน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในสวนที่เกี่ยวกับกิจการประปาไปเปนของการประปา
สวนภูมิภาค)
- การที่กระทรวงมหาดไทยอนุมัติใหสุขาภิบาลหินกองโอนทรัพยสินและกิจการ
ประปาสุขาภิบาลใหแกการประปาสวนภูมิภาครับไปดําเนินการ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๓ ขอ ๓๑ เปนการโอนทรัพยสิน
กิจการประปาสุขาภิบาลใหแกการประปาสวนภูมิภาคโดยอํานาจสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
มิใชการโอนไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย จึงไมอาจจดทะเบียนในประเภท “โอนจากสุขาภิบาล
เปนของการประปาสวนภูมิภาค” ได

 คาธรรมเนียม

การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล เปนการจดทะเบียนประเภท
ไมมีทุนทรัพย เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนแปลงละ ๕๐ บาท
 อากรแสตมป ไมมี

คําสั่งที่ ๑๓/๒๔๘๐
เรื่อง การโอนที่ดินของสุขาภิบาลลงนามเทศบาลเปนผูถ ือกรรมสิทธิ์
_________________
กรมที่ดินและโลหกิจ เห็นสมควรวางระเบียบการโอนที่ดินของสุขาภิบาลลงนาม
เทศบาลเปนผูถือกรรมสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลขึ้นไว เพื่อใหหอทะเบียนที่ดิน
ทุกจังหวัดปฏิบัติเปนแบบเดียวกัน จึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
๑) การโอนที่ดินของสุขาภิบาลลงนามเทศบาลเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตาง ๆ นั้น ใหโอนในประเภท “โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล”
ในบัญชีประเภท ใหเพิ่มชองประเภท “โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล” ขึ้นอีก
ประเภทหนึ่ง
๒) เมื่อเทศบาลขอใหโอนที่ดิน ใหจัดการทําคําขอโอนทะเบียนยื่นตอพนักงานที่ดิน
และโลหกิจ อนุโลมตามตัวอยางคําขอทายคําสั่งนี้
๓) เมื่อเจาพนักงานที่ดินและโลหกิจตรวจสอบคําขอโอนทะเบียนพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งเทศบาล โฉนดที่ดิน และเอกสารสําคัญอื่น ๆ เห็นเปนการถูกตองแลว ใหสั่งโอนทะเบียน
ไดทีเดียวไมตองประกาศโฆษณา
๔) แบบวิธีการโอนทะเบียนใหปฏิบัติอนุโลมตามตัวอยางทายคําสั่งนี้
๕) คาธรรมเนียมการโอนทะเบียนประเภทนี้ ใหเรียกเก็บเปนคาคําขอ ๑ บาท คาแก
ทะเบียน ๔ บาท คาตราไมเรียก
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้เปนตนไป
กรมที่ดินและโลหกิจ
สั่งมา ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๐
(ลงนาม) ประเจิดอักษรลักษณ
รักษาการแทนอธิบดี.

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(โอนตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

สุขาภิบาล…………………..
ขอโอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เทศบาล……………………...
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดย…………... นายกเทศมนตรีเทศบาล……………………..)
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ญญัตเิ ปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามคําขอฉบับที่….ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….
(๒) โอนตามพระราชบั
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๓) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ โอน
นายกเทศมนตรีเทศบาล……………
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ............................................................
( ........................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล

โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล
คําขอ..................................................

ที่ดิน

ฉบับที่.................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที.่ ......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที.่ ...........................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

เทศบาล…………………. จังหวัด……………………..
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
(โดย…………….นายกเทศมนตรีเทศบาล………………)
..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบ าน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งมีชื่อสุขาภิบาล……………………. เปนผูถือกรรมสิทธิ์นั้น พระราชบัญญัติ
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เปลี
่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและ
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