การจดทะเบียนให
 ความหมาย
ให คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูให โอนทรัพยสินของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกวา ผูรับ และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๑
 กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติเรื่องใหไวตามมาตรา ๕๒๑ ถึงมาตรา ๕๓๖
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดิน และอสังหาริมทรัพย
อยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 ประเภทการจดทะเบียน
ให หมายถึง การจดทะเบียนใหที่ดินทั้งแปลงหรือใหอสังหาริมทรัพยใดทั้งหมด ไมวาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นจะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคนทุกคนใหพรอมกัน
ให เ ฉพาะส วน หมายถึ ง กรณี เจ าของที่ ดิ นหรื ออสังหาริมทรั พยมีห ลายคน แต เ จ าของที่ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพยนั้นบางคนมาขอจดทะเบียนใหเฉพาะสวนของตน
ให หรื อให เ ฉพาะส วน (ระหว า งจํ า นอง หรื อระหว า งทรั พยสิ ทธิ อย า งอื่ น หรื อระหว า งเช า )
หมายถึง กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนใหมีการจดทะเบียนทรัพยสิทธิอยางอื่นหรือการเชา
ผูกพัน เชน จํานอง สิทธิเก็บกิน ภารจํายอม การเชา ฯลฯ เจาของที่ดินไดขอจดทะเบียนให หรือให
เฉพาะสวนโดยผูรับใหจะตองรับเอาภาระผูกพันนั้นดวย
แบงให หมายถึง กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน เจาของทุกคนขอ
แบงใหที่ดินบางสวน โดยมีการรังวัดแบงแยกออกเปนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหมใหแกผูรับให
กรรมสิทธิ์รวม (ไมมีคาตอบแทน) หมายถึง กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมีชื่อเจาของคนเดียวหรือ
หลายคน ทุกคนใหบุคคลอื่นมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (ไมมีคาตอบแทน) หมายถึง กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมี
หลายคน แตเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยบางคนมาขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นที่ยังไมมีชื่อในหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินนั้นถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน หรือมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยูแลว แตเขาถือ
กรรมสิทธิ์รวมโดยเพิ่มสวนของตนใหมากขึ้น โดยไมมีคาตอบแทน
ให (สินสมรส) หมายถึง การจดทะเบียนใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูใหมีความประสงคจะยกให
เปนสินสมรส โดยผูรับใหทําการสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
คํามั่นจะให หมายถึง ผูใหประสงคจะใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยแกผูรับให แตยังไมใหขณะนี้จึงให
คํามั่นวาจะใหในเวลาตอไปภายหนา เชน เมื่อผูจะรับใหอายุครบ ๒๐ ป บริบูรณ เปนตน

๒
ถอนคืนการให หมายถึง กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนประเภทใหไวแลว ตอมาศาลไดมีคําพิพากษา
หรือคําสั่งถึงที่สุดใหถอนคืนการให
 สาระสําคัญ
- การใหจ ะทําดว ยปลดหนี้ใหแกผู รับ หรือชําระหนี้ซึ่ งผู รับ ค างชําระอยู ก็ได (มาตรา ๕๒๒ แห ง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- การให ยอมสมบู รณต อเมื่ อสงมอบทรัพย สินที่ ให (มาตรา ๕๒๓ แห งประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย)
- การใหสิทธิอันมีหนังสือตราสารเปนสําคัญ ถามิไดสงมอบตราสารใหแกผูรับ และมิไดมีหนังสือบอก
กลาวแกลูกหนี้แหงสิทธินั้น การใหยอมไมสมบูรณ (มาตรา ๕๒๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- การใหทรัพยสินซึ่งถาจะซื้อขายกันจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น
ยอมสมบูรณก็ตอเมื่อไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีเชนนี้ การใหยอมสมบูรณ
โดยไมตองสงมอบ ตามมาตรา ๕๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น กรณีการทําหนังสือยกที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดินใหโดยมิไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่นั้น สัญญายกใหยอมไมสมบูรณ
- ถาการใหทรัพยสินหรือใหคํามั่นวาจะใหทรัพยสินนั้นไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่แลว และผูใหไมสงมอบทรัพยสินนั้นแกผูรับ ผูรับชอบที่จะเรียกใหสงมอบตัวทรัพยสินหรือราคาแทน
ทรัพยสินนั้นได แตไมชอบที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนอยางหนึ่งอยางใดได (มาตรา ๕๒๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย)
- ถาผูใหผูกตนไววาจะชําระหนี้เปนคราว ๆ หนี้นั้นเปนอันระงับสิ้นไปเมื่อผูใหหรือผูรับตาย เวนแตจะ
ขัดกับเจตนาอันปรากฏแตมูลหนี้ (มาตรา ๕๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- ถาทรัพยสินที่ใหนั้นมีคาภาระติดพัน และผูรับไมชําระคาภาระติดพัน โดยเงื่อนไขอันระบุไวในกรณี
สิทธิเลิกสัญญาตางตอบแทนกันนั้น ผูใหจะเรียกใหสงทรัพยสินที่ใหคืนตามบทบัญญัติวาดวยลาภมิควรไดเพียง
เทาที่ควรจะเอาทรัพยนั้นไปใชชําระคาภาระติดพัน (มาตรา ๕๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- ถาทรัพยสินที่ใหมีราคาไมพอกับการที่จะชําระคาภาระติดพัน ผูรับจะตองชําระแตเพียงเทาราคา
ทรัพยสินเทานั้น (มาตรา ๕๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- ถาการใหมีคาภาระติดพัน ผูใหจะตองรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรอง หรือเพื่อการรอนสิทธิ เชนเดียวกัน
กับผูขาย แตจํากัดไวไมเกินจํานวนคาภาระติดพัน (มาตรา ๕๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- ผูใหจะเรียกถอนคืนการให เพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณ อาจจะเรียกไดแตเพียงในกรณี ตอไปนี้
(๑) ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดอาญาอยางรายแรง ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
(๒) ถาผูรับไดทําใหผูใหเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ
(๓) ถาผูรับไดบอกปดใหสิ่งของจําเปนเลี้ยงชีวิตแกผูให ในเวลาที่ผูใหยากไร และผูรับยังสามารถ
จะใหได (มาตรา ๕๓๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

๓
- ทายาทของผูใหอาจเรียกใหถอนคืนการใหได แตเฉพาะในเหตุที่ผูรับไดฆาผูใหตายโดยเจตนา และ
ไมช อบด วยกฎหมาย หรือไดกีด กัน ผูให ไวมิให ถอนคืน การให แตวาผูให ได ฟองคดีไวแลวอยางใดโดยชอบ
ทายาทของผูใหจะวาคดีอันนั้นตอไปก็ได (มาตรา ๕๓๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- เมื่อผูให ไดใหอภัยแกผูรับในเหตุประพฤติเนรคุณแลว หรือเมื่อเวลาไดลวงไปแลวหกเดือน นับแต
เหตุนั้นไดทราบถึงบุคคลผูชอบที่จะเรียกถอนคืนการใหไดนั้น หาอาจถอนคืนการใหไดไม
หามมิใหฟองคดีเมื่อพนเวลาสิบปภายหลังเหตุการณเชนวานั้น
(มาตรา ๕๓๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- เมื่อถอนคืนการให ใหสงคืนทรัพยสินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ วาดวยลาภมิควรได
(มาตรา ๕๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- การใหตอไปนี้ จะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไมได
(๑) ใหเปนบําเหน็จสินจางโดยแท
(๒) ใหสิ่งที่มีคาภาระติดพัน
(๓) ใหโดยหนาที่ธรรมจรรยา
(๔) ใหในการสมรส
(มาตรา ๕๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- การใหอันจะใหเปนผลตอเมื่อผูใหตาย ใหบังคับดวยบทบัญญัติวาดวยมรดกและพินัยกรรม (มาตรา
๕๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
- กรณียกใหอสังหาริมทรัพยแกทางราชการโดยการใหเปนการปฏิบัติไปตามสัญญากอสรางอาคารยก
กรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง คูสัญญาตางมีหนาที่ตองปฏิบัติเปนการตอบแทนซึ่งกันและกัน กลาวคือ ผูให
ตองยกสิ่งปลูกสรางใหกระทรวงการคลัง และเมื่อกระทรวงการคลังรับใหสิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว จะตองให
สิทธิการเชาที่ ดินและสิ่งปลูกสรางแก ผูให จึงมิ ใชเ ปนการบริจาคตามความหมายในมาตรา ๑๐๓ ทวิ แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน ที่จะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน ดังนั้น จึงไมมีเหตุที่จะตองคืนเงิน
คาธรรมเนียมใหแกผูขอแตอยางใด (ตอบขอหารือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๗๐๔๒ ลงวันที่ ๑๓
สิงหาคม ๒๕๒๓ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๓
เรื่อง ขอรับเงินคาธรรมเนียมยกใหอสังหาริมทรัพยแกทางราชการคืน)
- การกอสรางอาคารในที่ราชพัสดุตามสัญญาที่กําหนดวาเมื่อกอสรางอาคารในที่ราชพัสดุเสร็จแลวให
กรรมสิทธิ์อาคารตกเปนของกระทรวงการคลัง กรณีดังกลาวมิใชผูกอสรางใชสิทธิของตนทําลงในที่ดิน ตาม
มาตรา ๑๐๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ปจจุบันเปนมาตรา ๑๔๖) อาคารยอมเปนสวนควบกับ
ที่ดินที่ปลูกสราง ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง (ปจจุบันเปนมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง) กระทรวงการคลังจึงเปน
เจาของอาคารที่ปลูกสรางนั้นแลวขณะที่ปลูกสรางเสร็จ ผูกอสรางจึงไมอาจจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ใหแก
กระทรวงการคลังได (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/๑/ว ๑๔๑๗๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๖ เรื่อง การ
จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์อาคาร)

๔
- บิดามารดาผูใชอํานาจปกครองเปนผูทําการแทนผูเยาวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหที่ดินแก
บุตรผูเยาวโดยมีขอกําหนดหามโอนไว หากมีการละเมิดขอกําหนดหามโอนใหทรัพยสินนั้นตกเปนสิทธิของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกจากผูรับประโยชนนั้น เปนการรับใหซึ่งมีเงื่อนไขตองได รับอนุญาตจากศาลกอนตาม
มาตรา ๑๕๗๔ (๑๑) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ปจจุบันเปนมาตรา ๑๕๗๔ (๙) (หนังสือกรม
ที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๑๑๖๗๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมยก
ที่ดินใหแกผูเยาวโดยมีขอกําหนดหามโอน)
- การดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนใหไดวางหลักปฏิบัติไวตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘
- การจดทะเบีย นถอนคื น การให กรณี ศาลมีคําพิพากษาให ถอนคื น การให ที่ดิ น กรมที่ ดิน ไดว าง
แนวทางปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๔๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง การ
ซอมความเขาใจกรณีศาลมีคําพิพากษาใหถอนคืนการใหที่ดิน ดังนี้
๑. กรณีพนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนประเภทใหไวแลว ตอมาศาลไดพิพากษาและคดีถึงที่สุดให
ถอนคืนการใหที่ดินดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนถอนคืนการให โดยดําเนินการตามคําสั่งกรม
ที่ดิน ที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑ เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล ขอ ๓ และใหใชชื่อประเภทการจด
ทะเบียนวาประเภท “ถอนคืนการให ตามคําพิพากษาศาลที่ …… ลงวันที…่ ..เดือน……….พ.ศ…….”
๒. การเรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ
๒.๑ การจดทะเบียนถอนคืนการใหตาม ๑. เปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย ตองเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนรอยละ ๒ หรือ ๐.๕ จากราคาประเมินทุนทรัพย ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แลวแตกรณี โดยใหดูขอเท็จจริงตามคําพิพากษาวาเปนการถอนคืนการให
ระหวางผูใดกับผูใด เชน ถอนคืนการใหระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๐.๕
จากราคาประเมินทุนทรัพย ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด ตามขอ ๒ (๗) (ง)
แหงกฎกระทรวงดังกลาว หรือหากเปนการถอนคืนการใหระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม หรือเปน
การใหระหวางบุคคลอื่นซึ่งไมใชเปนการใหระหวางบุพการีกับผูสืบสันดาน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๒
จากราคาประเมินทุนทรัพย ตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด ตามขอ ๒ (๗) (ก)
แหงกฎกระทรวงดังกลาว
๒.๒ การเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสรรพากร
ที่ กค ๐๘๑๑/ก ๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และภาษีธุรกิจเฉพาะ
กรณีจดทะเบียนถอนคืนการใหตามคําสั่งศาล เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๕๑๘๖ ลงวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕) ดังนี้

๕
(๑) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปเปนของผูใหโดยการถอนคืนการใหตามคําสั่งศาล
เขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา
๕๐ (๕) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
(๒) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปเปนของผูใหตามคําสั่งศาล เขาลักษณะเปนการ
“ขาย” ตามมาตรา ๙๑/๑ (๔) แหงประมวลรัษฎากร หากเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินคืนใหแกผูใหภายใน
๕ ป นับแตวันที่ผูรับใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น ยอมอยูในบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๔ (๖) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหากําไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
- การจดทะเบียนใหแกมูลนิธิหรือสมาคม ถาผูรับใหเปนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับการประกาศเปนองคการ
กุศลสาธารณะตามประกาศกระทรวงการคลัง และเปนกรณีรับใหไวเพื่อใชประโยชนในการกุศลสาธารณะเทานั้น
จะไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยเหลือรอยละ ๐.๐๑ ในสวนที่ไดมาเมื่อรวม
กับที่ดินที่มีอยูกอนแลวไมเกิน ๒๕ ไร โดยตองแสดงหลักฐานการถือครองที่ดินที่มีอยูเดิมของมูลนิธิหรือสมาคม
(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพยใหแกมูลนิธิหรือสมาคมตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) และในการจดทะเบียนดังกลาว นอกจากเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจาหนาที่
จะตองสอบสวนตามปกติแลว จะตองเรียกเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้จากมูลนิธิหรือสมาคมผูรับให
(๑) สําเนาประกาศกระทรวงการคลังที่ประกาศกําหนดใหมูลนิธิหรือสมาคม (ผูรับให) นั้นเปนองคการ
กุศลสาธารณะ ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร
(๒) หนังสือรับรองของนายทะเบียนมูลนิธิหรือสมาคม ซึ่งรับรองวามูลนิธิหรือสมาคมผูรับใหมีที่ดิน
อยูแลวหรือไม จํานวนกี่แปลง มีเนื้อที่รวมเทาไร แปลงใดใชประโยชนอยางไร พรอมทั้งแสดงหลักฐานการ
ถือกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองที่ดินนั้นประกอบดวย
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๔๓๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
- สถานศึ กษาในสั งกั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสถานศึ กษาในสั งกั ด
สํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาที่ มีฐานะเปน สวนราชการและเปน นิติ บุ คคล ตามพระราชบั ญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รับโอนอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทนหรือ
ประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทน ในการจดทะเบียนจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๓๐๙ ลง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
- กรณีบุคคลธรรมดา หรือบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใน
อสังหาริมทรัพยใหแกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗

๖
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได
ภาษี มูล ค าเพิ่ ม ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะและอากรแสตมป สํ าหรั บ เงิ น ได ที่จ ายเป น ค าใช จ ายเพื่ อการสนั บ สนุ น
การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ยอมไดรับยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากรแสตมป ดังนี้
(๑) การจดทะเบียนที่อยู ในขายไดรับยกเวนภาษีอากรอันเนื่องมาจากการโอนอสังหาริมทรัพยตาม
มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๔๘ ได แก การจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ทธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ ใช
ประโยชนทางการศึกษาโดยไมมีคาตอบแทนใหแกสถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากเอกสารหลักฐานที่ผูขอจดทะเบียนตองนํามาแสดงตามปกติแลว ผู
ขอจดทะเบียนตองแสดงหลักฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน ไดวาการโอนอสังหาริมทรัพยใหแกสถานศึกษานั้น
เพื่อการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบ ตามความในขอ ๓ ขอ ๕
และขอ ๑๐ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พรอมทั้งใหพนักงาน
เจาหน าที่แจ งและบันทึกถ อยคํ าใหผู ขอจดทะเบี ยนรับ ทราบไวดว ยวา ผูโอนที่ได รับสิทธิยกเวนภาษีอากร
จะตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป สําหรับ
เงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกประการ
(๒) กรณีผูโอนเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคําเพิ่มเติมจาก
(๑) ดวยวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูโอนอสังหาริมทรัพยใหแกสถานศึกษาไมเปนบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับบริษัทหรือหางหุนสวนที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตาม
ความในขอ ๘ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
(๓) เพื่อใหทราบวาการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากรเพราะ
เหตุใด กรณีไดรับยกเวนทั้งคาธรรมเนียมและภาษีอากร ใหพนักงานเจาหนาที่ระบุขอความลงในคําขอจด
ทะเบียน หนังสือสัญญา ตลอดจนใบเสร็จรับเงิน ดวยขอความวา “ยกเวนคาธรรมเนียมตามมาตรา ๑๐๓
ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และยกเวนภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗”
สวนกรณีไดรับยกเวนเฉพาะภาษีอากรใชขอความวา “ยกเวนภาษีอากรตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๐)
พ.ศ. ๒๕๔๗”
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๔๕๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕)
- การจดทะเบียนใหแกโรงเรียนเอกชน พนักงานเจาหนาที่จะตองถือปฏิบัติ ดังนี้

๗
(๑) กรณีผูรับใบอนุญาตโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบ
ของที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบ ตามมาตรา ๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พนักงานเจาหนาที่จะตองรับจดทะเบียน
ในประเภท “โอนตามกฎหมาย” (กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูโอน ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว) และกรณีที่เปนโรงเรียนในระบบโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของที่ดินคืนใหแกผูรับใบอนุญาต เจาของเดิม หรือทายาท เนื่องจาก
เลิกใชประโยชนหรือเลิกกิจการ (ซึ่งเปนโรงเรียนในระบบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และโรงเรียนในระบบที่จัดตั้งขึ้นกอนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐) พนักงานเจาหนาที่จะตอง
รับจดทะเบียนในประเภท “โอนตามกฎหมาย (โอนคืนผูรับใบอนุญาต เจาของเดิม หรือทายาท ตามมาตรา
๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว)”
(๒)กรณีมีผูบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบ พนักงานเจาหนาที่
จะตองรับจดทะเบียนในประเภท “โอนตามกฎหมาย (กรณีผูบริจาคเปนผูโอน ตามมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว)” กรณีโรงเรียนในระบบโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของที่ดินคืนแกผูบริจาคหรือทายาท เนื่องจากเลิกใชประโยชนหรือเลิกกิจการ
พนักงานเจาหนาที่จะตองรับจดทะเบียนในประเภท “โอนตามกฎหมาย (โอนคืนผูบริจาคหรือทายาท ตามมาตรา
๒๗/๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว)”
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญ เกี่ยวกับการจดทะเบียนให
๑. บทบัญญัติมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการไดมาซึ่งที่ดินของ
วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิก มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม วาตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย แตไมไดบัญญัติรวมไปถึงการไดมาซึ่งสิ่งปลูกสรางหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นวาจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรา ๘๔
ดังกลาวใชบังคับเฉพาะการไดมาซึ่งที่ดินเทานั้น สวนอสังหาริมทรัพยอยางอื่นไมอยูในบังคับของบทบัญญัติ
ดังกลาว
๒. สภากาชาดไทยรับใหที่ดินโดยจะจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใหกับผูใหตลอดชีวิต ซึ่งผูใหไดจดทะเบียน
การเชาที่ดินแปลงนี้ใหกับนิติบุคคลไวแลวเปนระยะเวลา ๓๐ ป กรณีเชนนี้เปนการใหโดยมีเงื่อนไข มิใชเปน
เรื่องที่สภากาชาดไทยนําทรัพยสินของสภากาชาดไทยมาจดทะเบียนสิทธิเก็บกินใหกับบุคคลอื่น แมขณะนี้
สภากาชาดไทยยังไมอาจเก็บผลประโยชนในที่ดินได แตเมื่อผูทรงสิทธิเก็บกินถึงแกกรรมแลว สภากาชาดไทยก็
สามารถเขารับผลประโยชนในที่ดินได และการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินในระหวางสัญญาเชาก็ไมขัดตอกฎหมาย
แตอยางใด เพราะผูทรงสิทธิเก็บกินมีอํานาจจัดการเกี่ยวกับที่ดินที่เปนผูทรงสิทธิอยู โดยการใชและถือเอา

๘
ประโยชนจากที่ดินนั้นไดอยูแลว (มาตรา ๑๔๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) การที่สภากาชาดไทย
จะรับการยกใหที่ดินดังกลาวจึงทําได
๓. ทรัพยสินที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางสมรส โดยการรับใหโดยเสนหาจะเปนสินสวนตัว
หรือสินสมรส ยอมเปนไปตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓) หรือมาตรา ๑๔๗๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๕ ฉบับตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙ กลาวคือ การรับใหถามิไดระบุไวในหนังสือยกใหวาเปน
สินสมรส ตามมาตรา ๑๔๗๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็ตองถือวาเปนสินสวนตัวตามมาตรา
๑๔๗๑ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น การจดทะเบียนใหเปนสินสวนตัว จึงไมมีความ
จําเปนตองระบุคําวา “สินสวนตัว”
๔. กรณีการอุทิศที่ดินใหแกเทศบาล เปนการบริจาคที่ดินใหแกทางราชการ โดยผูใหมิไดรับประโยชน
อื่น ใดเป น การตอบแทน ซึ่ งได รั บ ยกเวน ค าธรรมเนี ย มการจดทะเบีย นตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ แห งประมวล
กฎหมายที่ดิน เมื่อทางราชการไมไดใชและการโอนคืนเจาของเดิมสามารถกระทําไดไมขัดตอกฎหมาย ในการ
จดทะเบียนโอนคืนใหแกเจาของเดิมเชนนี้ถือไดวาเปนการจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริจาคใหแก
ทางราชการ ตามนัยมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ยอมไดรับการยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
๕. นาง จ. ทําหนังสือยินยอมยกที่ดินใหกับสุขาภิบาลเพื่อใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตว แตนาง จ. มิไดโอน
กรรมสิทธิ์ใหแตอยางใด และไดนําที่ดินแปลงดังกลาวไปจดทะเบียนจํานอง กรณีดังกลาวเปนเรื่องพิพาทกัน
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งโฉนดที่ดินมีชื่อของนาง จ. จดไวในทะเบียนที่ดินยอมไดรับขอสันนิษฐานตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๓ วาเปนผูมีสิทธิครอบครอง นาง จ. จึงสามารถจํานองที่ดิน
แปลงดั ง กล า วได ประกอบกั บ การยกที่ ดิ น ให แ ก สุ ข าภิ บ าลเพื่ อ เป น ที่ ตั้ ง โรงฆ า สั ต ว มิ ใ ช ใ ห ใ ช เ ป น
สาธารณประโยชน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ เมื่อไมไดจดทะเบียนการใหตาม
มาตรา ๕๒๕ ผูใหเรียกคืนได ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๕/๒๕๒๒
๖. นาย จ. และนาง ส. เปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย สิ่งปลูกสรางบนที่ดินแปลงนี้ไดปลูก
สรางหลังจากที่ไดจดทะเบียนสมรสกันแลว (ที่ดนิ นาย จ. ซื้อมากอนสมรส) ไมวานาง ส. หรือ นาย จ. จะเปนผู
ขออนุญาตปลูกสรางก็เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส และเมื่อโฉนดที่ดินแปลงนี้มีชื่อนาย จ. เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์แตเพียงผูเดียว ทั้งตามหนังสือมอบอํานาจของนาย จ. ก็ไดมอบอํานาจใหนาง ส. จดทะเบียนยกให
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง การที่พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปนั้นจึงเปนการชอบ
แลว แตการจดทะเบียนโอนในสวนที่เปนสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนสินสมรสมีผลเทากับวานาย จ. โอนกรรมสิทธิ์ใน
สวนของตนซึ่งมีอยูครึ่งหนึ่งใหแกนาง ส. สวนอีกครึง่ หนึ่งเปนของนาง ส. อยูกอนแลว ไมไดมีการโอนกรรมสิทธิ์
แกกันแตอยางใด การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนเฉพาะสิ่งปลูกสราง ควรเรียกเก็บจาก
จํานวนครึ่งหนึ่งของราคาสิ่งปลูกสรางเทานั้น
๗. หางหุนสวนจํากัดจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสราง
สํานักงาน ที่ดินจึงเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเปนที่ราชพัสดุตามนัยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่จะพิจารณาวาทรัพยใดเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ตองพิจารณาจาก

๙
องคประกอบสองประการคือ (๑) ตองเปนทรัพยสินของแผนดิน และ (๒) ทางราชการไดใชเพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน หากไมครบองคประกอบยอมไมถือเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน เปนแตเพียง
ทรัพยสินของแผนดินเทานั้น ซึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สาธารณสมบัติของ
แผนดิน หมายถึงทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน ที่ใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ ๑๖๓/๒๕๐๙ และที่ ๒๓๐/๒๕๑๒) เมื่อองคการบริ หารสวนตําบลไมสามารถสราง
สํานักงานลงในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูใหได และไมปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการใด ๆ ซึ่ง
ทําใหบุคคลภายนอกเห็นหรือเขาใจไดโดยสภาพวาจะใชประโยชนในที่ดินนั้น ที่ดินจึงไมมีสถานะเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตมีสถานะเปนเพียงทรัพยสิน
ของแผนดินธรรมดา การโอนที่ดินคืนแกเจาของเดิมสามารถกระทําไดโดยการจดทะเบียนโอนคืนแกผูให โดยไม
ตองตราเปนพระราชบัญญัติ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๔๙๓/๒๕๔๘ และเรื่องเสร็จที่ ๗๐๑/๒๕๕๑)
โดยจดทะเบียนประเภท “โอนคืนใหแกผูยกให ” และหากการจดทะเบียนใหที่ดินเปนการบริจาคที่ดินใหแก
ทางราชการ โดยผูใหมิไดรับประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทน ซึ่งไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อโอนคืน แกเ จาของเดิมถือไดวาเปน การจด
ทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริจาคแกทางราชการ ไดรับ การยกเวน ไมตองเสีย คาธรรมเนียม สําหรับ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ไมตองเสีย เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลไมเขาลักษณะเปนบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร จึงไมมีหนาที่ตองเสีย และไมตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะ
การโอนที่ดินดังกลาวไมเขาลักษณะเปนทางการคาหรือหากําไร สวนอากรแสตมปไดรับยกเวนไมตองเสีย ตาม
มาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
๘. ผูจัดการมรดกยื่นขอจดทะเบียนยกใหที่ดินแกวัด เพื่อใหเปนไปตามหนังสือแสดงเจตนาที่เจามรดก
ทําไวกอนตาย ซึ่งเมื่อพิจารณาความในหนังสือแสดงเจตนาของเจามรดกแลว ไมมีขอความใดแสดงใหเห็นวา
ผูตายประสงคจะยกที่ดินใหแกวัดเมื่อตนตายไปแลว แตใหมีผลตั้งแตวันที่ปรากฏในหนังสือแสดงเจตนา หนังสือ
ดังกลาวจึงไมใชพินัยกรรมตามมาตรา ๑๖๔๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนหนังสือแสดงเจตนายกให
ที่ดินธรรมดา ถึงแมมาตรา ๕๒๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติถึงการใหอสังหาริมทรัพยตองทํา
เปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ แตการยกใหที่ดินแกวัด ไดมีคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๗๖๓๘/๒๕๓๘ วินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานวา การทําหนังสือยกที่ดินใหเพื่อเปนที่สรางวัด ถือไดวา
มีเจตนาอุทิศที่ดินใหเพื่อใชเปนที่สรางวัด ที่ดินยอมตกเปนของแผนดินสําหรับใชเปนที่สรางวัดตามเจตนาของผูอุทิศ
ทันทีโดยไมจําตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การอุทิศที่ดินใหแกวัดเพื่อขยายเขตวัดนั้น
ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่วัดไมไดหมายถึงเฉพาะแตที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง หรือ
สรางวัดเทานั้น แตยังหมายรวมถึงที่ดินที่เปนเขตวัดดวย การอุทิศที่ดินเพื่อขยายเขตวัดจึงมีผลใหที่ดินตกเปน
ของแผนดินโดยเปนที่วัดตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังนั้น การที่กอนตายเจามรดก
ไดทําหนังสือแสดงเจตนายกที่ดินใหแกวัดเพื่อใชขยายเขตวัดไวสําหรับประกอบศาสนกิจตาง ๆ ยอมมีผลใหที่ดิน
ตกเปนของแผนดิน เมื่อผูยกใหตายกอนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกวัด หนังสือแสดงเจตนายกใหที่ดินแกวัดยอมผูกพัน

๑๐
ผูจัดการมรดกที่จะตองไปดําเนินการโอนที่ดินใหแกวัด และเมื่อที่ดินตกไดแกวัดตั้งแตมีการอุทิศ (ขณะที่วัดมีฐานะ
เปนนิติบุคคลแลว) ที่ดินจึงมิใชมรดกที่จะตกไดแกทายาทของผูตาย เมื่อผูจัดการมรดกประสงคจะโอนที่ดินใหแกวัด
และวัดไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดินแลว พนักงานเจาหนาที่สามารถรับ
จดทะเบียนโอนที่ดินใหแกวัดไดในประเภท “ให” โดยในคําขอฯ (ท. ด. ๑) หนังสือสัญญาให และสารบัญจดทะเบียน
ชองเนือ้ ที่ ใหหมายเหตุ ลงไววา “ที่ดินแปลงนี้ตกเปนของวัดโดยการอุทิศตามหนังสือแสดงเจตนายกใหที่ดิน
ของ...............ฉบับลงวันที่.........เดือน...........พ.ศ. ........”
๙. นิติบุคคลขอจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยแกทางราชการ หรือสถานศึกษาตาง ๆ หากพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนแลวไมปรากฏวาขอบังคับหรือวัตถุประสงคของนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียน มีขอหามเกี่ยวกับ
การบริจ าคอสังหาริมทรั พยอันเป นทรัพยสิ นของนิ ติบุคคลใหแกทางราชการ หรือสถานศึ กษาตาง ๆ แล ว
พนักงานเจาหนาที่ชอบที่จะรับจดทะเบียนยกใหที่ดินตามความประสงค ของนิติบุคคลได หนังสือกรมที่ดิน ที่
มท ๐๕๑๕.๑/ว ๓๓๒๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
๑๐. โรงเรียนที่อยูในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประสงคจะขายที่ดินที่รับใหหรือรับบริจาคมาจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
โรงเรียนและไมเปนที่ราชพัสดุ ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และเปนกฎหมายเฉพาะ จึงมิใชสาธารณสมบัติของแผนดิน โรงเรียนยอมมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสิน
ของตนไดตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตโดยที่โรงเรียนอยูในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากโรงเรียนประสงคจะขายที่ดินเพื่อนําเงินที่ไดไปกอสราง
อาคารอเนกประสงค หรือนําเงินไปซื้อที่ดินขางเคียงกับสถานศึกษาเพื่อขยายพื้นที่และกอสรางอาคาร ซึ่งไมขัดตอ
อํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงคของโรงเรียนตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง โดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ตามขอ ๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และไมขัดตอวัตถุประสงคในการ
บริจาค (หรืออุทิศ) ของผูบริจาค ในการจดทะเบียนขายที่ดินดังกลาว โรงเรียนผูขอจดทะเบียนจะตองแสดงหลักฐาน
วาโรงเรียนไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม
คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓/๒๔๗๗ การที่เจาของที่นามือเปลาทําหนังสือกันเองยกนาใหแกผูอื่นนั้น
ไมสมบูรณ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ แตหนังสือยกใหนี้แสดงวาเจาของนาสละ
กรรมสิทธิ์ในที่นาเมื่อผูรับใหเขาปกครองที่นามาเกิน ๑ ปแลวยอมไดกรรมสิทธิ์

๑๑
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๑/๒๔๗๗ การที่บิดายอมใหบุตรนําเจาพนักงานรังวัดใสชื่อบุตรเปน
เจาของที่ดินนั้น เปนเพียงความตั้งใจจะยกที่ดินใหเทานั้น บุตรยังไมไดกรรมสิทธิใ์ นที่ดิน
๓. คํา พิพากษาฎีก าที่ ๑๐๘๐/๒๔๗๙ การมอบที่ ดินมื อเปลาให แกกันนั้ นไม จําเปน ตองทําเป น
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็สมบูรณตามกฎหมาย
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๒/๒๔๙๐ ยกที่ดินถวายวัดแลวเชา และสงคาเชาใหวัดมากวา ๑๐ ป แม
ไมไดทําการโอนทะเบียน วัดก็ไดกรรมสิทธิ์เปนที่ธรณีสงฆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๖/๒๔๙๐ การยกที่ดินใหใชเปนทางสาธารณะไปแลวนั้น จะใหแกรัฐบาล
หรือเทศบาลก็มีผลเชนเดียวกัน แมมิไดจดทะเบียนก็มีผลสมบูรณ
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๙/๒๔๙๑ เรือนปลูกอยูกับที่ดินนั้นตามลักษณะเปนอสังหาริมทรัพย แต
เมื่อมีการยกใหแกกันและผูรับใหไดรับและรื้อเรือนเสียในขณะนั้น เรือนก็กลายสภาพเปนสังหาริมทรัพย การให
จึงเปนอันสมบูรณ
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐๐/๒๔๙๓ ทําหนังสือยกที่ดินใหจําเลย แตมีขอความตอไปวาจําเลยให
เงินตอบแทน ๘๐๐ บาท ดังนี้เปนการซื้อขาย
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๔/๒๔๙๓ คํามั่นวาจะใหทรัพยสิน ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕๒๖ นั้นจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวจึงจะใชได
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๐๓/๒๔๙๔ ผูตายทําหนังสือนาซายกที่ดินใหจําเลยตั้งแตยังมีชีวิตอยู แม
ตามกฎหมายอิสลามมีวา การใหดวยหนังสือนาซานี้ใชได ที่ดินไมเปนมรดกตอไป ตามกฎหมายอิสลามไมแบง
มรดกก็ตาม แตปรากฏวาการยกใหไมถูกแบบ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะไมไดจดทะเบียน
ที่ดินจึงเปนของผูตายอยูในเวลาตาย จึงตองถือตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาที่ดินนี้ยังเปนมรดก
ของผูตายอยู
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๔/๒๕๐๒ บุตรทําสัญญายินยอมแบงกําไรใหมารดา เพราะมารดามา
ชวยคาขาย ดังนี้ สัญญานั้นไมใชเปนการใหโดยเสนหา จึงไมตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มารดาก็มี
สิทธิฟองเรียกเงินตามขอตกลงนั้นได
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๗/๒๕๐๓ ทําหนังสือยกใหที่ดินมีโฉนด โดยมิไดจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่นั้น สัญญายกใหยอมไมสมบูรณ
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๑ - ๓๒๒/๒๕๐๔ สิทธิรับจํานองเปนอสังหาริมทรัพย การยกสิทธิรับ
จํานองใหแกกัน ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๐๑/๒๕๐๔ บุตรเอาที่ดินมือเปลาของบิดาไปแจงสิทธิครอบครอง บิดา
ไปรองตออําเภอ จึงตกลงทําสัญญาที่อําเภอกันวาบิดายกที่ดินใหบุตร แตบุตรตองใหขาวเปลือกเปนรายปและ
คาทําศพบิดา ดังนี้ ถือวาเปนสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๘๒๕ มิใชเปนการใหโดยเสนหา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๑

๑๒
๑๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๙/๒๕๐๘ คํามั่นหรือคํารับรองวาจะใหที่ดินเมื่อมิไดจดทะเบียนไว ก็ไม
เขาเกณฑตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ๕๒๖ ผูรับไมมีสิทธิเรียกรองจากผูใหแตประการใด
๑๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๕/๒๕๑๑ โจทกยกที่ดินซึ่งไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหจําเลย โดย
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย จําเลยนําที่ดินไปประกันเงินกูผูอื่นโจทกไถคืนมาและครอบครองอยางเปน
เจาของเกินกวา ๑ ปแลว ดังนี้ จําเลยยอมไมมีสิทธิเรียกเอาที่ดินคืน แตโจทกก็ไมมีเหตุที่จ ะขอใหทําลายนิติ
กรรมยกใหนั้น เพราะโจทกสมัครใจยกใหโดยไมมีเงื่อนไข
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๑๖/๒๕๑๓ จําเลยจดทะเบียนยกที่ดินให ส. โดยมิไดตั้งใจยกใหโดยเสนหา
แตทําไปเพื่อให จ. สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณเอาที่ดินจํานองสหกรณไดเทานั้น นิติกรรมดังกลาวจึงเปนโมฆะ
ผลก็คือที่ดินนั้นไมเคยตกไปเปนของ ส. ส.ตายเสียกอนที่จะนําที่ดินไปจํานอง ที่ดินนั้นไมใชมรดกของ ส.
๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๕/๒๕๑๔ โจทกจําเลยทําสัญญาแบงที่ดินมรดก โดยจําเลยยอมแบงให
โจทกเพื่อไมตองเปนความกัน ดังนี้ เปนสัญญาประนีประนอมยอมความ ไมใชสัญญายกใหโดยเสนหา
๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๖๔/๒๕๑๕ สัญญาระหวางโจทกจําเลยมีขอความวาจําเลยแสดงเจตนา
สละสิทธิการครอบครอง ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมดวยสิ่งปลูกสรางใหโจทกเขาครอบครองตอไป และโจทก
สัญญาวาจะจายเงินผลประโยชนที่ไ ดจากทรัพยสินนั้นใหแกจําเลยหนึ่งในสามจนตลอดชีวิตของจําเลย เปน
สัญญาซึ่งจําเลยมีเจตนายกกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหโจทกโดยเสนหา โดยโจทกมิไดเสียคาตอบแทนแตประการ
ใด แตจําเลยคงสงวนผลประโยชนอันเกิดจากทรัพยสินนั้นไวเพียงบางสวน เพื่อใชสอยในระหวางที่จําเลยยั งมี
ชีวิตอยู ขอความในสัญญาที่วาจําเลยสละการครอบครองใหโจทกเขาครอบครองตอไป คงมีความหมายเพียงวา
จําเลยสงมอบทรัพยสินใหโจทก อันเปนการปฏิบัติตามสัญญาใหเทานั้น เมื่อทรัพยสินที่ใหเปนที่ดินมีโฉนด
การใหจึงตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (แมจะฟงวาเปนคํามั่นจะใหก็ตองจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่เชนเดียวกัน เมื่อไมจดทะเบียนนิติกรรมยอมตกเปนโมฆะ)
๑๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๖๓/๒๕๑๕ มารดาจํานองที่ดินไวแลวไมเคยสงดอกเบี้ยเลยเพราะไมมี
เงิน เจาหนี้เรงรัดใหชําระหนี้ บุตรจึงออกเงินชําระหนี้จํานองแทนมารดา แลวมารดามอบอํานาจใหบุตรไปไถ
ถอนจํานองและทํานิติกรรมใหที่ดินนั้นแกบุตรในวันเดียวกันนั้น ดังนี้ ถือวาเปนการใหสิ่งที่มีคาภารติดพัน
(มารดาจะถอนคืนการใหเพราะเหตุเนรคุณไมได)
๒๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๖/๒๕๑๖ หนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินเพิ่มเติมมีขอตกลงวา ผูแทน
โจทกกับเจาของรวมคนอื่นยินยอมยกที่ดินพิพาทใหเปนกรรมสิทธิ์แกจําเลย เพื่อเปนการตอบแทนที่จําเลยสละ
สิทธิที่จะไมขอทําทางเทาจากที่ดินที่ซื้อจากโจทกไปสูถนนใหญใหกวางขึ้น อันเปนสิทธิที่จําเลยพึงเรียกรองได
ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินฉบับแรก ขอตกลงเชนนี้ไมใชสัญญาใหโดยเสนหา และไมใชสัญญาจะซื้อขาย แม
ไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็มีผลผูกพันระหวางคูสัญญาได
๒๑. คํ า พิ พากษาฎี ก าที่ ๗๗๑/๒๕๑๖ ภริ ย าโจทก ย กที่ ดิ น ให จํ าเลยโดยทํ าเป น หนั งสื อและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และโจทกเปนผูใหความยินยอมในฐานะสามี ถึงหากที่ดินนั้นจะเปนของโจทก
และภริยารวมกัน เมื่อเอกสารมีขอความชัดแจงวาภริยาโจทกผูเดียวเปนผูยกที่ดินใหจําเลย การที่โจทกใหความ

๑๓
ยินยอมก็เปนเพียงอนุญาตใหภริยาทําการผูกพันสินบริคณหไดเทานั้น โจทกจึงมิใชผูใหทรัพยสินแกจําเลยไมมี
สิทธิฟองเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณ
๒๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐/๒๕๑๗ การยกกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดใหแกกัน แมจะมิไดจดทะเบียน
การโอนก็ตาม แตถาผูรับใหไดเขาครอบครองถือกรรมสิทธิ์เปนเจาของโดยความสงบและเปดเผยตลอดมา เมื่อ
ครอบครองติดตอมาเปนเวลากวา ๑๐ ป ยอมไดกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๘๒
๒๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๒ - ๘๔๕/๒๕๑๗ พินัยกรรมหรือหนังสือยกใหก็ดีซึ่งยกที่ดิน น.ส.๓ ให
ผูรับเปนสินสวนตัว แมไมจดทะเบียนพินัยกรรมและหนังสือยกให ผูรับก็ไดที่ดินเปนสินสวนตัวเพราะไดมาโดย
การสงมอบก็สมบูรณ
๒๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๖/๒๕๑๗ จําเลยปลูกบานในที่ดินของภรรยา บานจึงเปนสินสมรส
ระหวางจําเลยและภรรยา ตอมาจําเลยหยากับภรรยา จําเลยจะโตแยงในภายหลังวายังไมมีการจดทะเบียนให
บ านเป น ของภรรยาจึ งยั งเป น ของจํ าเลยอยู ห าได ไม และกรณี ไม ใช เ ป น การให โ ดยเสน ห า ภรรยาย อมทํ า
พินัยกรรมยกบานใหโจทกได เมื่อจําเลยเก็บคาเชาและรื้อเอาบานไป จึงเปนการละเมิดตอโจทก
๒๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๖/๒๕๒๐ เอกสารที่โจทกสละสิทธิในมรดกของ ก. ใหตกทอดแกจําเลย
ก. เปนบิดาโจทก จําเลยเปนบุตรโจทก มิใชทายาทชั้นเดียวกับโจทก ไมมีหรือจะมีขอพิพาทกับโจทกเกี่ยวกับ
ทรัพยมรดก เอกสารนั้นมิใชสัญญาประนีประนอม แตเปนสัญญาให เมื่อไมสงมอบหรือจดทะเบียนก็ไมสมบูรณ
๒๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๑/๒๕๒๒ ที่พิพาทเปนที่ดินมือเปลา ยังไมมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน จึงไมอาจจดทะเบียนการใหได โจทกมอบการครอบครองที่พิพาทใหจําเลยโดยเจตนายกใหโดย
เสนหาจําเลยไดสิทธิครอบครองที่พิพาทแลว เมื่อประพฤติเนรคุณตอโจทก โจทกเรียกถอนคืนการใหได
๒๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๙๕/๒๕๒๒ ยกที่ดินมีโฉนดเปนตลาดสดและผลไมใหสุขาภิบาลเพื่อหา
ประโยชนมาปรับปรุงทองที่เปนการใหแกสุขาภิบาลโดยเฉพาะ มิใชใหใชเปนสาธารณประโยชน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ เมื่อไมไดจดทะเบียนการใหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๒๕ ผูใหเรียกคืนได
๒๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๒๓ การอุทิศที่ดินใหใชเปนทางสาธารณะเปนการสละที่ดินให
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไมจําเปนตองทําพิธีจดทะเบียนอยางโอนใหแกเอกชน แมเปนที่ดินในเขตโฉนดผูซื้อที่ดินก็ไมมีสิทธิใน
ที่ดินสวนที่ไดอุทิศเปนทางสาธารณะไปแลว
๒๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๔๒/๒๕๒๔ การที่โจทกใหที่พิพาทแกจําเลยทั้งเจ็ดซึ่งเปนบุตรเปนการ
ใหตามสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข อพิพาทระหวางโจทกกับภริยาซึ่งเปนมารดาจําเลยทั้งเจ็ด
และตอมาศาลพิพากษาใหโจทกโอนที่พิพาทอีก ๒ แปลง ใสชื่อจําเลยทั้งเจ็ดเปนเจาของ ลักษณะการใหของ
โจทกไมใชเปนการใหโดยเสนหา โจทกจึงไมมีสิทธิฟองเรียกขอถอนคืนการใหเพราะเหตุจําเลยทั้งเจ็ดผูรับ
ประพฤติเนรคุณ

๑๔
๓๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๑๖/๒๕๒๕ โจทกฟองเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุจําเลยประพฤติ
เนรคุณ โดยบรรยายฟองวาที่ดินพิพาทที่โจทกยกใหจําเลย โจทกไดจดทะเบียนเปนผูทรงสิทธิเก็บกินตลอดชีวิต
ของโจทก ไ ว ใ นวั น เดี ย วกั บ ที่ โ จทก ย กให แล ว ต อ จากนั้ น จํ า เลยก็ ไ ด เ ข า ทํ า นาในที่ ดิ น ที่ รั บ ยกให แ ละแบ ง
ขาวเปลือกที่ไดจากการทํานาใหแกโจทกในฐานะผูทรงสิทธิเก็บกินปละ ๓๐ ถัง ดังนี้ มิใชใหโดยเสนหา แตเปน
การใหที่มีคาภารติดพัน ศาลจึงไมอาจบังคับจําเลยตามคําขอได
๓๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๖๑/๒๕๒๕ จ. เจาของที่ดินยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตอทางอําเภอ แสดงวาประสงคจะยกที่พิพาทซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชนใหแกจําเลยโดยการทํานิติกรรม
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หาใชเปนกรณีที่ จ. แสดงเจตนาสละการครอบครอง และสงมอบที่พิพาท
ใหแกจําเลยโดยสมบูรณไม เมื่อ จ. ถึงแกกรรมโดยยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การใหยอมไมสมบูรณ
ที่พิพาทยังตกเปนของ จ. อยู
๓๒. คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ๑๓๐๕/๒๕๒๗ ตามบั น ทึ ก คํ า แสดงเจตนาอุ ทิ ศ ที่ พิพ าทให เ ป น ถนน
สาธารณประโยชน มีขอความชัดเจนวาจําเลยยินยอมใหนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เขาไปดําเนินการสรางถนน
ผานที่ดินไดโดยตลอดและยอมมอบที่ดินที่ใชสรางถนนใหเปนทางสาธารณะ และเทศบาลเมืองกระบี่โจทกไดปก
เสาพาดสายไฟฟาและวางทอประปาตามแนวเขตที่พิพาท แสดงวาเขาครอบครองที่พิพาทแลว ถือไดวาจําเลย
สละการครอบครองตั้งแตนั้น แมโจทกจะยังมิไดทําถนนตามแนวที่พิพาท ที่พิพาทก็ตกเปนทางสาธารณะ อัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินแลว การที่จําเลยขอใหทางการออกโฉนดทับแนวที่พิพาทจึงเปนการไมชอบ
๓๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๓๖ - ๔๐๓๗/๒๕๓๐ คดีกอนโจทกฟองเรียกทรัพยพิพาทคืนจากจําเลย
โดยอางเหตุวาฝากไวกับจําเลยเปนการชั่วคราว คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาฟงวาโจทกโอนทรัพยพิพาทใหจําเลย
เนื่องในการสมรส คําพิพากษาฎีกาดังกลาวนี้ยอมผูกพันโจทกจําเลยซึ่งเปนคูความในคดีกอนนั้น แมคดีนี้โจทก
ฟองเรียกทรัพยพิพาทคืนจากจําเลยโดยอางขอเท็จจริงขึ้นใหมวา ยกใหโดยเสนหาและขอถอนคืนการใหเพราะ
เหตุจําเลยประพฤติเนรคุณ คดีก็ตองฟงตามคําพิพากษาคดีกอนวา โจทกยกทรัพยพิพาทใหจําเลยเนื่องในการ
สมรสเพิกถอนการใหเพราะเหตุเนรคุณไมได ตองหามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๔)
โจทกไมมีอํานาจฟอง ศาลจึงชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมายได โดยไมจําตองชี้สองสถาน
และสืบพยานตอไป
๓๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๙๐/๒๕๓๐ เจาของเดิมยกที่พิพาทใหกรมอนามัยปลูกสรางสํานักงาน
ผดุงครรภ โดยมีเงื่อนไขวาจะนําไปซื้อขาย หักโอนหรือแลกเปลี่ยนกับผูอื่นหรือหนวยราชการอื่ นไมได และเมื่อ
หมดความประสงคจะใชใหสงมอบที่พิพาทคืนทันที ดังนี้ เจตนาของผูใหหาใชเปนการอุทิศที่พิพาทเพื่อใชเปน
สาธารณประโยชนตลอดไปอันมีผลใหที่ดินตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไม เมื่อการยกใหมิไดจดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหน าที่ จึ งไมมีผลสมบู รณ และย อมไม ผูกพัน ผูใหห รือโจทกซึ่ งเปน ผูรั บโอนที่พิพาทต อมาใน
ภายหลัง ตามนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕, ๑๒๙๙ วรรคแรก แมโจทกจะรูถึงสิทธิ
ที่จําเลยไดรับการยกใหจากเจาของเดิมก็ตาม ก็หาเปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิของโจทกผูไดกรรมสิทธิ์มา

๑๕
โดยนิติกรรมซึ่งไดจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ไม โจทกจึงมีสิทธิใหจําเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
ออกไปจากที่พิพาทได
๓๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๑๙/๒๕๓๑ ฟ. พูดยกใหบางสวนซึ่งที่ดินมีโฉนดอันเปนอสังหาริมทรัพย
ใหโจทก แตไมไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่การยกใหดังกลาวจึงไมสมบูรณ ที่ดินยัง
ไมตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกตามกฎหมาย เมื่อ ฟ. ตายโดยไมไดทําพินัยกรรมยกที่ดินดังกลาวใหโจทก ที่ดิน
ยอมเปนทรัพยมรดกของ ฟ. ตกไดแกจําเลยผูเปนทายาทโดยธรรมของ ฟ. การที่จําเลยรับมรดกที่ดินดังกลาว
แลวนําไปขายใหแกบุคคลภายนอกจึงไมกระทบกระเทือนสิทธิและหนาที่ของโจทกไมเปนความผิดฐานฉอโกง
๓๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๗/๒๕๓๒ การที่โจทกยกที่ดินใหจําเลยผูเปนบุตรโดยมีเงื่อนไขวาจําเลย
ตองสงขาวเปลือกใหโจทกปละ ๑๐ ถัง ดังนั้น ยังถือไมไดวาเปนการใหทรัพยสินโดยมีคาภาระติดพัน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๘ แตเปนการยกใหโดยเสนหา เพราะคาภาระติดพันในที่ดิน
ตองเปนภาระติดพันเกี่ยวกับตัวที่ดินเองโดยตรง ไมใชภาระติดพันนอกตัวทรัพย
๓๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๗/๒๕๓๒ จําเลยที่ ๑ ทําหนังสือสัญญายกที่ดินมีโฉนดใหโจทก และ
รับรองวาจะจัดการแบงแยกใหในภายหนา หากไมแบงใหตามสัญญายอม ใหโจทกฟองบังคับตามสัญญา ขอ
สัญญาดังกลาวแสดงวาจําเลยที่ ๑ ประสงคจะยกที่ดินใหโจทกโดยการทํานิติกรรมและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ หาใชเปนกรณีสละการครอบครองไม เมื่อการใหรายนี้ยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ นิติ
กรรมใหก็ยอมไมสมบูรณตามกฎหมาย การที่โจทกเขาครอบครองที่พิพาทจึงเปนการครอบครองโดยอาศัยสิทธิ
ของจําเลยที่ ๑ อันเปนการยึดถือที่พิพาทแทนจําเลยที่ ๑ มิใชเปนการยึดถือในฐานะเปนเจ าของ แมโจทก
ครอบครองติดตอกันเปนเวลาเกินสิบป โจทกก็ไมไดกรรมสิทธิ์
๓๘. คํ า พิ พากษาฎี ก าที่ ๓๗๑/๒๕๓๒ ผูต ายมี สิ ทธิครอบครองที่ ดิ น ตามหนั งสื อรั บรองการทํ า
ประโยชนเมื่อยกใหผูรองและไดสงมอบการครอบครองใหผูรองแลว ก็ยอมเปนการยกใหที่สมบูรณตามมาตรา
๑๓๗๘ ผูรองยอมไดไปซึ่งสิทธิครอบครองโดยมิพักตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ผูตายยกที่ดินใหผูรองโดยวิธีสงมอบการครอบครอง ผูตายจึงไมมีหนาที่ทางนิติกรรมที่จะตองจด
ทะเบียนโอนใหแกผูรอง
๓๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๒/๒๕๓๓ บิดาโจทกยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนสินสมรสของบิดาโจทก
กับผูตายเฉพาะสวนของตนใหแกโจทกไปแลว ถือไดวาบิดาโจทกกับผูตายไดตกลงแบงที่ดินทั้งแปลงดังกลาว
ออกเปนของแตละฝาย ยอมทําใหที่ดินในสวนที่เหลือหมดสภาพจากการเปนสินสมรสและตกเปนสินสวนตัว
ของผูตาย สวนบานนั้นบิดาโจทกไดทําพินัยกรรมยกสวนของตนครึ่งหนึ่งใหโจทกแลวเชนกัน สวนที่เหลืออีก
ครึ่งจึงตกเปนของผูตายแตผูเดียว
ผูตายไปยื่นคําขอจดทะเบียนนิติกรรมใหบานพิพาทในสวนของตนใหแกโจทก แตการใหบานพิพาท
ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยแกผูรับนัน้ จะสมบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ ก็ตอเมื่อได
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยังไมไดจดทะเบียนนิติกรรม การ
ใหดังกลาวยังไมสมบูรณตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในบานสวนที่เปนของผูตายยังคงเปนของผูตาย เมื่อผูตายถึง
แกความตายก็เปนมรดกตกทอดแกทายาท กรณีนี้ยังถือไมไดวาโจทกเปนผูมีสิทธิที่จะบังคับใหจดทะเบียนสิทธิ
ไดกอน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๐

๑๖
๔๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๐๐๔/๒๕๓๓ โจทกฟองเรียกทรัพยคืนจากจําเลยโดยอางวาโจทกยกให
โดยมีเงื่อนไขและจําเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไข จําเลยใหการวาโจทกยกใหโดยไมมีเงื่อนไขและจําเลยไมไดกระทํา
การใดๆ ที่เปนการผิดขอตกลงตามที่โจทกกลาวอาง เมื่อศาลชั้นตนกําหนดประเด็นขอพิพาทเพียงวาโจทกยก
ทรัพยสินตามฟองใหจําเลยโดยมีเงื่อนไขหรือไม และคูความเห็นพองดวย เชนนี้ แมขอเท็จจริงจะไดความวา
เดิมโจทกตกลงยกทรัพยสินใหจําเลยโดยมีเงื่อนไข แตเมื่อตอนจดทะเบียนการใหไมไดมีการกําหนดเงื่อนไขการ
ใหไวในสัญญา จึงไมมีกรณีที่จําเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาให ซึ่งจะถือเปนการโตแยงสิทธิของโจทกได
โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
๔๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๐๖ - ๔๓๐๗/๒๕๓๓ จําเลยประกาศโฆษณาขายที่ดินและตึกแถวที่
โจทกซื้อวามีถนนกวาง ๑๐ เมตร เมื่อครบ ๑๐ ปแลวจะยกใหเปนทางสาธารณะ เปนสัญญาตอเนื่องในการ
ขายระหวางโจทกกับจําเลย ไมใชการใหคํามั่น วาจะใหจึงไมตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่
๔๒. คํ า พิ พากษาฎี ก าที่ ๕๗๔๑/๒๕๓๔ จํ าเลยครอบครองที่ ดิ น พิ พาทด ว ยเจตนาเป น เจ าของ
ติดตอกันมาเปนเวลาเกิน ๑๐ ป มิใชครอบครองแทนทายาทอื่น ดังนี้ แมการยกที่ดินพิพาทใหจําเลยจะมิไดจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่จําเลยก็ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนั้นตั้งแตวันครบ ๑๐ ป นับแตวันไดรับการยก
ให การที่โจทกขุดรองน้ําและทําถนนในที่ดินพิพาทภายหลังจากที่จําเลยไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแลว จึงเปน
การละเมิดตอจําเลย
๔๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๒๑/๒๕๓๕ จําเลยมอบเงินจํานวน ๗๕,๐๐๐ บาทเศษแกโจทกเพื่อไป
ไถจํานองที่ดินและบานพิพาทจากธนาคาร เมื่อไถจํานองแลวโจทกยกที่ดินและบานใหแกจําเลย จึงเปนการให
สิ่งที่มีคาภารติดพัน โจทกจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไมได
๔๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๙/๒๕๓๖ พระภิกษุ ป. ทําหนังสือยกที่ดินใหโจทกและ พ. มารดาจําเลย
คนละครึ่ง โดยมอบอํานาจใหโจทกยื่นคํารองขอออก น.ส. ๓ รังวัดแบงแยกใหแกโจทกและจดทะเบียนโอน
สวนที่เหลือใหแก พ. ตอมาไดมีการรังวัดแลว แตยังไมทันแบงแยก ป. มรณภาพเสียกอน จากขอเท็จจริงดังกลาว
เมื่อนํามาประกอบกับขอความในพินัยกรรมของ ป. ที่ยกเลิกการยกที่พิพาทแกโจทก แสดงวา ป. ประสงคจะ
ยกที่ดินพิพาทใหแกโจทกโดยการทํานิติกรรมและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หาใชเปนกรณีเจตนาสละ
การครอบครองไม จึงตองอยูภายใตบังคับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ และ
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๔ ทวิ เมื่อการใหรายนี้ยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ นิติกรรมให
จึงไมสมบูรณตามกฎหมาย
๔๕. คํา พิพากษาฎีก าที่ ๓๘/๒๕๓๗ บั นทึ กข อตกลงแบงทรั พย สิน ระหว างโจทก และจํ าเลย
นอกจากโจทกและจําเลยเปนคูสัญญาซึ่งกันและกันแลว ยังมีบุตรผูเยาวเขามาเกี่ยวของเปนผูรับประโยชนแหง
สัญญาระหวางโจทกและจําเลยดวย คือแทนที่โจทกและจําเลยจะแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยาดวยกันเอง
โจทกและจําเลยกลับยอมใหที่ดินจํานวน ๒ แปลง และบานอีก ๑ หลัง ตกเปนของบุตรผูเยาวหลังจากโจทก
และจําเลยจดทะเบียนหยากัน สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาแบงทรัพยสินระหวางสามีภรรยา ตามมาตรา

๑๗
๑๕๓๒ และเปนสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก ตามมาตรา ๓๗๔ มิใชสัญญาให จึงไมตกอยูในบังคับ
ของมาตรา ๕๒๕ เมื่อจําเลยผิดสัญญา โจทกในฐานะคูสัญญายอมมีอํานาจฟองใหจําเลยปฏิบัติตามสัญญาได
๔๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๕/๒๕๓๗ โจทกยกที่ดินใหจําเลยเพื่อใหสรางตลาดสดแตจําเลยยัง
ไมสามารถจะสรางไดเพราะไมมีงบประมาณและยังคงตั้งใจจะทําการกอสรางตอไป โดยจําเลยมิไดนําที่ดินดังกลาวไป
ทําอยางอื่นอันเปนการผิดวัตถุประสงคของโจทกเมือ่ ในสัญญาแบงที่ดินใหไมไดกําหนดเวลาใหจําเลยสรางตลาดสด
ภายในเวลาเทาใด การที่จําเลยรอการกอสรางไวเพราะยังไมมีงบประมาณ ยังถือไมไดวาจําเลยผิดสัญญา
๔๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๓๑/๒๕๓๗ จําเลยทําหนังสือสัญญาใหที่ดินมีโฉนดโดยเสนหาแกโจทก
โดยจะนําไปจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดิน ภายในกํ าหนด ๗ วัน แตเมื่อการใหยังไมไดจดทะเบียนต อ
พนักงานเจาหนาที่ นิติกรรมใหยอมไมสมบูรณตามกฎหมาย โจทกจึงไมมีอํานาจฟองบังคับใหจําเลยไปจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกโจทก
๔๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๔๗/๒๕๓๗ การที่โจทกยกที่ดินใหแกจําเลยโดยโจทกยังมีสิทธิเก็บ
ผลประโยชนในที่ดิ น อยู ต ลอดชีวิ ต แม สิ ทธิ ดั งกล าวจะมิ ไดมีการจดทะเบี ยนต อพนั กงานเจ าหน าที่ ไวต าม
กฎหมายแตก็เปนภาระเกี่ยวกับที่ดิน ถือไดวาเปนการใหสิ่งที่มีคาภาระติดพัน โจทกจึงไมมีอํานาจฟองถอนคืน
การใหจําเลยเพราะเหตุเนรคุณไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๒)
๔๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๖๗/๒๕๓๗ การยกใหที่พิพาทซึ่งเปนสวนหนึ่งของที่ดินที่มีเพียง
น.ส.๓ ระหวาง ช. กับจําเลย มิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ยอมไมสมบู รณตาม
กฎหมาย แม จําเลยจะเขาครอบครองที่พิพาทตลอดมาก็ เป นการครอบครองแทน ช. มิใชเ ปน การยึ ดถื อ
ครอบครองในฐานะเจาของ จําเลยจึงไม มีสิทธิครอบครองในที่ พิพาท เมื่อโจทกเ ปน ผูซื้อที่ดิ นตาม น.ส. ๓
ดังกลาวไดจากการขายทอดตลาดของศาล โจทกจึงเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่พิพาทโดยชอบ และแมโจทก
ยังปลอยใหจําเลยอยูในที่พิพาทนับแตวันที่โจทกซื้อที่พิพาทจนถึงวันฟองเปนเวลาเกินกวา ๑ ป แตเมื่อไม
ปรากฏว า จํ า เลยได บ อกกล า วเจตนาเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะการครอบครองที่ พิ พ าท จํ า เลยจึ ง ไม มี สิ ท ธิ
ครอบครองในที่พิพาทแตอยางใด
๕๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๐/๒๕๓๘ การใหสิ่งที่มีคาภารติดพัน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๒) สิ่งที่มีคาภารติดพันนั้นจะตองมีอยูในขณะตกลงทําสัญญาใหแกกัน จําเลย
เปนผูไถถอนจํานองที่พิพาทครั้งแรกและครั้งที่สองกอนที่โจทกใหที่พิพาท การไถถอนจํานองที่ดินพิพาทครั้ง
แรกและครั้งที่สองจึงมิใชสิ่งที่มีคาภารติดพันที่เกี่ยวกับการใหที่พิพาท
การจํานองที่ดินพิพาทครั้งที่สามซึ่งโจทกทําขึ้นกอนที่โจทกใหที่ดินพิพาทแกจําเลยเปนการจํานอง
เพื่อประกันหนี้ของหางหุนสวนจํากัด ศ. ซึ่งเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากจําเลย จําเลยก็เปนหุนสวนผูจัดการ
ตองรับผิดในหนี้ของหางโดยไมจํากัดจํานวน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐๗๗ (๒)
ประกอบมาตรา ๑๐๘๗ จึงถือไดวาการจํานองครั้งที่สามเปนการประกันหนี้ของจําเลย การที่โจทกทําสัญญา
ยกใหที่ดินพิพาทใหจําเลยขณะที่ยังติดจํานองครั้งที่สามเปนประกันหนี้ อันถือวาเปนของจําเลยผูรับใหโดยไมมี
การไถถอนจํานอง ไมถือวาเปนการใหสิ่งที่มีคาภารติดพัน ตามมาตรา ๕๓๕ (๒)

๑๘
๕๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๖/๒๕๓๘ การใหหรือคํามั่นวาจะใหที่ดินจะตองไดทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่จึงบังคับกันได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๖
บันทึกขอตกลงระหวาง ป. กับจําเลย ที่ระบุวาจําเลยซึ่งเปนเจาของที่พิพาทยินยอมยกที่ดังกลาวสวนหนึ่งให
โจทกดวย แตมิไดจดทะเบียนจึงไมมีผลผูกพันจําเลย โจทกไมมีสิทธิเรียกรองเอาที่พิพาทโดยอาศัยบันทึก
ดังกลาวได
๕๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๓/๒๕๓๘ ท. ประสงคจะยกที่ดิน น.ส. ๓ ใหแกโจทก โดยการทํานิติกรรม
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ จึงตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๔ และ
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๔ ทวิ คือ ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ แม ท.
จะยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทใหตอพนักงานเจาหนาที่แลว พนักงานเจาหนาที่ได
ประกาศตามระเบียบ ท. ก็ตายเสียกอน เมื่อยังไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ การใหจึงยังไมสมบูรณ
โจทกจะฟองขอใหบังคับจําเลยในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผูจัดการมรดกของ ท. จดทะเบียนการ
ใหแกโจทกไมได
๕๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๘๐/๒๕๓๙ มูลนิธิที่เพียงแตไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง ยังมิไดจดทะเบียน
ไมเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จะรับการใหได ขณะรับการใหมูลนิธิไมเปนนิติบุคคลกลับอางวาเปนนิติบุคคล
ยอมถือวาเปนการใหที่ผูใหสําคัญผิดในสาระสําคัญแหงนิติกรรม จึงทําใหนิติกรรมเปนโมฆะ เมื่อเปนโมฆะแลว
ผูวาราชการจังหวัดจําเลยที่ ๑ และรองผูวาราชการจังหวัดที่ ๒ ซึ่งเปนเจาพนักงานผูไดรับเรื่องราวตามมาตรา
๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ยอมเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมการใหได โดยไมจําตองใหจําเลยที่ ๓
ซึ่งเปนผูใหไปฟองรองเพื่อเพิกถอนการใหกอน เมื่อคําสั่งเพิกถอนการใหชอบแลว จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ยอม
ออกใบแทนและจดรายการเพิกถอนการใหไวในสารบัญโฉนดที่ดินได
๕๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๔/๒๕๓๙ ขอตกลงที่ ป. จะโอนที่ดินใหแกโจทกตามหนังสือสัญญา
หยามิใชเปนการจะใหที่ดินแกโจทกโดยตรง แตเปนการใหที่เกิดจากขอตกลงตามสัญญาแบงทรัพยสินในการ
หยาระหวาง ป. กับ โจทก ดั งนี้ ขอตกลงจะใหที่ดินดั งกลาวยอมสมบูร ณ มี ผลผู กพั นกัน ได โดยไม ตองจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
๕๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๔๔/๒๕๓๙ การที่โจทกยกที่ดินใหจําเลยมีกรรมสิทธิ์รวมตามบันทึก
ขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมในระหวางสมรส มีผลทําใหที่ดินตกเปนสินสวนตัวของจําเลย ซึ่งบันทึกดังกลาว
เปนสัญญาระหวางสมรสที่สมบูรณใชบังคับกันได กรณีมิใชการยกใหซึ่งจะถอนคืนการใหไดตอเมื่อมีเหตุเนรคุณ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๑ โจทกจึงมีสิทธิที่จะบอกลางได ตามมาตรา ๑๔๖๙
๕๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๓๖/๒๕๓๙ โจทกยกที่ดินของโจทกใหเทศบาลจําเลย เพื่อใหจัดทํา
เปนสถานีขนสงทางบก ตอมาจําเลยไดวาจางใหโจทกกอสรางอาคารสถานีขนสงลงในที่ดิน โจทกไดดําเนินการ
กอสรางจนแลวเสร็จ ในที่สุดรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมี
ประกาศกําหนดใหสถานทีท่ ี่โจทกกอสรางเปนสถานีขนสง หลังจากนั้นโจทกไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใหแกจําเลย ดังนี้ ถือวาจําเลยไดดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการจัดตั้งสถานีขนสงเรียบรอยทุกขั้นตอนแลว

๑๙
สวนการที่กระทรวงคมนาคมประกาศยกเลิกสถานีขนสงผูโดยสารในเวลาตอมานั้น เปนเรื่องที่ทางราชการเห็นวา
สภาพและสภาวะปจจุบันไมเหมาะสมที่จะใชที่ดินเปนสถานีขนสงอีกตอไป ซึ่งไมมีผลยอนหลังใหที่ดินซึ่งโจทก
ไดจดทะเบียนโอนเปนกรรมสิทธิ์แกจําเลยไปแลวกลับคืนไปยังโจทกอีก
๕๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒/๒๕๓๙ การอุทิศถนนใหเปนทางสาธารณประโยชนตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินทันทีที่แสดงเจตนาอุทิศ ไมจําตองจดทะเบียน แมหนังสืออุทิศระบุวาผูอุทิศจะไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินตอไป หามีผลทําใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อุทิศยังไมโอนไปไม การออกโฉนดที่ดินภายหลังที่ดินตกเปน
ทางสาธารณประโยชนแลว เปนการไมชอบผูที่ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ออกโดยมิชอบ แมจะซื้อจากการขายทอดตลาด
ของศาล ผูซื้อก็ไมไดรับความคุมครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๐ ผูรับโอนคน
ตอมาก็ไมไดกรรมสิทธิ์เชนเดียวกัน
๕๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๙๑/๒๕๔๐ การที่โจทกยกที่ดินเฉพาะสวนของโจทกใหจําเลย เพราะ
จําเลยไดชําระหนี้เงินกูและไถถอนจํานองที่ดินพิพาทจากธนาคารซึ่งเปนหนี้ที่โจทกกอขึ้นเพื่อประโยชนของโจทก
ฝายเดียวนั้น ถือเปนการใหเพื่อบําเหน็จสินจางโดยแท โจทกจึงถอนคืนการใหไมได ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๑)
๕๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๓๒/๒๕๔๑ เดิมที่ดินโฉนดพิพาทมีจําเลยมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ตอมาจําเลยไดจัดสรรแบงขายโดยรังวัดแบงแยกออกเปนแปลงเล็กแปลงนอยขายใหแกบุคคลทั่วไป โดยจําเลย
ใชแผนผังโฆษณาขายที่ดินเพื่อแสดงวาที่ดินที่จัดสรรแบงขายมีถนนใหญตัดผานกลางที่ดินและมีถนนซอยผาน
ที่ดินที่แบงขายทุกแปลงออกสูถนนใหญ และผูซื้อที่ดินแตละแปลงจะตองสละที่ดินของตนเองทําเปนถนนซอย
ของสวนรวม สวนถนนใหญจําเลยจะกันที่ดินของจําเลยไวใหทําเปนถนนใหญ จึงเปนการที่จําเลยไดอุทิศโฉนด
เลขที่พิพาทเป นทางสาธารณะคือถนนสายพิพาทเพื่อใชเปนทางเข าออก แมภ ายหลังทางราชการทําถนน
เคลื่อนจากแนวถนนเดิม ก็หามีผลทําใหถนนสายพิพาทกลับกลายเปนไมใชทางสาธารณะไม ถนนสายพิพาท
ยอมตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินโดยสมบูรณตามกฎหมายทันทีที่จําเลยไดแสดงเจตนาอุทิ ศถนนสาย
พิพาทเปนทางสาธารณประโยชนโดยปริยาย โดยไมจําตองจดทะเบียนโอนสิทธิการใหตอพนักงานเจาหนาที่
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕
๖๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๐๐/๒๕๔๒ โจทกเปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของ ช. เจามรดก
มีบุตรดวยกัน ๒ คน คือจําเลยและ ล. จําเลยรับโอนที่พิพาทของ ช. มาโดยทางมรดก มิใชรับโอนมาโดยโจทก
ยกให โจทกจึงมิใชผูใหที่พิพาทแกจําเลย โจทกจึงไมมีสิทธิฟองเรียกถอนคืนการให
๖๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๕/๒๕๔๓ ไมปรากฏวาขณะทําสัญญาเชาโจทกจําเลยมีความสัมพันธ
กันในฐานะใกลชิดอยางไรที่จะเปนเหตุใหโจทกตองยกที่ดินใหจําเลยโดยเสนหา แตกลับปรากฏวาจําเลยเปนฝาย
เขาครอบครองที่ดินพิพาทปลูกบานเรือนอยูอาศัยมาตั้งแตกอนโจทกและ ส. ซื้อที่ดินตามฟองจากเจาของที่ดิน
คนเดิม การที่โจทกตกลงจะแบงแยกที่ดินพิพาทสวนที่จําเลยครอบครองใหจําเลยเพื่อโจทกจะไดนําที่ดินแปลงใหญ
ซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทไปขอออกโฉนดที่ดิน สัญญาเชาดังกลาวไมใชสัญญาใหหรือมีคํามั่นวาจะใหทรัพยสินอันจะตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ แตเปนสัญญาที่มีขึ้นระหวางโจทกจําเลยเปนพิเศษ ซึ่งเปน

๒๐
บุคคลสิทธิระหวางคูสัญญาที่ใชบังคับกันได ประกอบกับในการตีความสัญญาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๓๖๘ บั ญญั ติว า สัญญานั้ นท านให ตี ความไปตามความประสงค ในทางสุจ ริ ต โดยพิ เ คราะหถึงปกติ
ประเพณีดวย เมื่อโจทกนําที่ดินแปลงใหญซึ่งรวมที่ดินพิพาทไปออกโฉนดที่ดินแลว โจทกจึงมีหนาที่ตองจด
ทะเบียนแบงแยกและโอนใหแกจําเลยตามสัญญาเชา
๖๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๖๓/๒๕๔๒ โจทกทําหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ใหที่ดินมีโฉนดแกจําเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๒ โดยมีเงื่อนไขเพื่อประโยชนใชปลูกสรางสถานี
ตํารวจภูธร ตอมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ จําเลยทั้งสองยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินวาที่ดิน
ดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ จึงขอเปลี่ยนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์เปนกระทรวงการคลัง จําเลยที่ ๒ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบั ญญั ติที่ร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ แม จะระบุในสารบั ญการจดทะเบีย นวาสงวนไว เพื่ อ
ประโยชนใชปลูกสรางสถานีตํารวจภูธร แตเวลาลวงเลยมานับแตโจทกใหที่ดินถึงวันฟองเปนเวลา ๒๗ ปเศษ
ทางราชการยังไมมีการปลูกสรางในที่ดินที่โจทกยกให ครั้นโจทกขอคืนที่ดิน จําเลยที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๓๙ ตอบโจทกวา เนื้อที่ดินที่ทางราชการไดมาไมเขาหลักเกณฑที่จะสรางสถานีตํารวจไดปรากฏ
วามีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ ขอ ๘ กําหนดวา
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนใหแก ผูยกใหหรือทายาทของผู ยกใหจะกระทําไดเมื่อ ...(๒) ทางราชการไม
ประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงคของผูยกใหหรือมิไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
ผูยกใหภายในสิบปนับแตวันที่ยกที่ดินนั้นใหแกทางราชการ (๓) ผูยกใหหรือทายาทของผูยกใหไดยื่นเรื่องราว
ขอที่ราชพัสดุคืนภายในสองปนับแตวันที่ทางราชการแจงความประสงคที่จะไมใชประโยชนหรือนับแตวันที่ครบ
ระยะเวลาตาม (๒) ดังนี้ จึงฟงไดวา ทางราชการไมประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค
ของโจทก อี กทั้ งมิ ได ใช ป ระโยชนต ามวัต ถุ ป ระสงคของโจทก ภายในสิ บ ป นับ แต วัน ที่ โ จทก ใหที่ดิ น แก ทาง
ราชการตามกฎกระทรวงขอ ๘ (๒) และเมื่อโจทกใชสิทธิฟองคดีในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๙ ก็ยังอยูใน
ฐานะเวลาสองปนับแตวันที่ทางราชการแจงความประสงคตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๙ ที่จะไม
ใชประโยชนตามกฎกระทรวงฯ ขอ ๓ จําเลยทั้งสองจึงตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่โอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทคืนใหแกโจทก
๖๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๖/๒๕๔๓ โจทกยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๑ ตอบแทนที่จําเลย
ที่ ๑ ไถถอนจํานองที่ดินพิพาทให เปนการใหโดยมีคาภาระติดพัน แมหนังสือสัญญาใหที่ดินระบุวาเปนการให
โดยเสนหาไมมีคาตอบแทนก็ตาม โจทกไมมีสิทธิถอนคืนการใหเพราะเหตุประพฤติเนรคุณ
๖๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๑/๒๕๔๓ โจทกยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยโดยเสนหา โดยโจทก
ยังมีสิทธิเก็บกินในที่ดินที่ยกให ถือเปนการใหทรัพยสินแกจําเลยโดยมีคาภาระติดพัน โจทกจึงไมมีสิทธิเรียกให
ถอนคืนการใหเพราะเหตุจําเลยประพฤติเนรคุณไดและหากถูกจําเลยรบกวนสิทธิเก็บกิน โจทกยอมสามารถใช
สิทธิทางศาลบังคับจําเลยไมใหขัดขวางการใชสิทธิเก็บกินของโจทกได โดยไมจําเปนตองถอนคืนการให
๖๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๐๐/๒๕๔๓ เจาพนักงานที่ดินไดทําบันทึกถอยคําซึ่งเปนขอตกลง
ระหวางโจทก จําเลย และ บ. โดยบุคคลดังกลาวไดลงลายมือชื่อไววาตามที่เจาหนาที่มาทํารังวัดตรวจสอบเนื้อ

๒๑
ที่รายของโจทก จากการรังวัดปรากฏวาอาณาเขตทางดานทิศตะวันตกของที่ดินจําเลยไดทําการปลูกสราง
บานพักอาศัยใหเชารุกล้ําเขาไปในที่ดินของโจทกประมาณ ๖ เมตร ปรากฏวาคูกรณีสามารถตกลงกันได โดย
จําเลยยิ นยอมแบ งแยกที่ ดิ น ทางดานทิศเหนื อจากถนนสาธารณะประมาณ ๔ เมตร ซึ่ งวั ด เฉี ย งตรงมายั ง
ชายทะเล และที่ดินของจําเลยยังคงเหลือระยะ ๖๘ เมตร เทาเดิม ในการตกลงครั้งนี้จําเลยยินยอมตกลงวาจะ
ไปทําคําขอรังวัดแบงแยกใหโจทกภายในเวลา ๑ เดือน นับจากวันตกลงนี้ ขอตกลงในสวนโจทกกับจําเลยเปน
สัญญาซึ่งผูเปนคูสัญญาทั้งสองฝายระงับขอพิพาทที่มีอยูใหเสร็จไปดวยตางยอมผอนผันใหแกกัน โดยจําเลย
ยอมแบงที่ดินของจําเลยบางสวนชดใชใหแกโจทกเนื่องจากจํา เลยไดปลูกสรางบานพักอาศัยใหเชารุกล้ําเขาไป
ในที่ดินของโจทก จึงเปนสัญญาประนีประนอมยอมความอันบังคับไดตามกฎหมาย มิใชสัญญาใหทรัพยสิน
๖๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๒๑/๒๕๔๕ โจทกเปนภริยาของ บ. ซึ่งเปนเจาของที่พิพาท โดยมิได
จดทะเบียนสมรสกัน หลังจาก บ. ถึงแกความตาย โจทกไดครอบครองที่พิพาทอยางเปนของตนเองตลอดมา
จําเลยซึ่งเปนพี่ของ บ. มิไดเขามาเกี่ยวของดวยเลย ตอมาโจทกตองการเปนผูถือสิทธิครอบครองที่พิพาททาง
ทะเบียนใหถูกตอง แตพนักงานเจาหนาที่ไมอาจดําเนินการใหไดเพราะโจทกกับ บ. มิไดจดทะเบียนสมรสกัน
จึงแนะนําใหโจทกไปตามจําเลยมาขอรับโอนมรดกที่พิพาทของ บ. แลวใหจําเลยโอนที่พิพาทแกโจทกภายหลัง
ซึ่งเปนเรื่องไมถูกตองเพราะขณะนั้นที่พิพาทไมเปนทรัพยมรดกของ บ. แลว การที่จําเลยทําหนังสือวาจะใหที่
พิพาทแกโจทกกอนไปจดทะเบียนโอนมรดกจึงมิใชสัญญาจะใหที่ดิน แตเปนสัญญาที่ไมมีชื่ออยางหนึ่งที่ไมตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๖
ดังนั้น ที่จําเลยยื่นคํารองขอรับมรดกที่พิพาทตอพนักงานเจาหนาที่จึงเปนการดําเนินการตามสัญญาที่ทําไวกั บ
โจทกนั่นเอง จําเลยตองโอนที่พิพาทใหแกโจทกตามสัญญา
๖๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๒๖/๒๕๔๕ โจทกใหที่ดินพิพาทแกจําเลยทั้งสองในการสมรส ไมวา
จําเลยทั้งสองจะไดประพฤติเนรคุณโจทกหรือไม โจทกก็จะฟองขอถอนคืนการใหไมได ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๔)
๖๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๘/๒๕๔๖ โจทกจดทะเบียนใหที่ดินแกจําเลยซึ่งเปนภรรยาระหวาง
สมรส ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๙ ไดบัญญัติถึงการบอกลางสัญญาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่สามีภรรยาทําไวตอกันในชวงเวลาดังกลาวไวโดยเฉพาะแลว ดังนั้น เมื่อโจทกตองการบอกลาง
สัญญาการใหที่ดินตอจําเลย จึงตองนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๖๙ มาใชบังคับ หาใชนําบทบัญญัติมาตรา ๕๓๕
อันเปนบทบัญญัติทั่วไปมาใชบังคับไม
๖๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๒๙/๒๕๔๗ การที่จําเลยตกลงวาจําเลยจะไถถอนที่ดินดังกลาวแลว
คืนโฉนดนั้นแกโจทกทั้งสี่ภายใน ๖ เดือน ไมเชนนั้นจําเลยก็จะตองนําเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มอบแก
โจทก ทั้งสี่ เพื่ อนํ าเงิ นไปไถ ถอนจํ านอง ขอตกลงดั งกล าวเป นคํ ามั่น วาจะให เมื่ อมิไดทําเป นหนังสื อและจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ จึงไมมีผลผูกพันจําเลย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๖
โจทกมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยสงมอบเงินจํานวนดังกลาว และเรื่องอํานาจฟองเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยว

๒๒
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนศาลอุทธรณมีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัยได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบมาตรา ๒๔๖
๗๐. คําพิ พากษาฎีก าที่ ๗๘๖๔/๒๕๔๗ จําเลยตกลงยกที่ดิ นใหแกโจทกเพื่ อระงับขอพิพาท
เกี่ยวกับที่ดินระหวางโจทกและจําเลย จึงมิใชเปนการใหโดยเสนหาที่จะตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
แตเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายพิมพนิ้ วมือจําเลย และมีพยานลง
ลายมือชื่อรับรองไวดวย ๒ คน โจทกยอมฟองรองใหบังคับคดีจําเลยได
๗๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๖/๒๕๔๘ แมตามหนังสือแบงใหที่ดินและ น.ส. ๓ จะระบุชัดเจน
วาโจทกและ ป. ใหที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกลาวแกจําเลยที่ ๑ มีเนื้อที่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา แตเมื่อจําเลยที่ ๑
เขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทและที่ไดรับการใหตลอดมา โดยโจทกมิไดโตแยงคัดคาน ทั้งตอนที่
จําเลยที่ ๑ นําเจาพนักงานที่ดินไปรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินโจทกก็ไประวังและรับรองแนวเขตในฐานะเจาของ
ที่ดินขางเคียงให แมขณะนั้นในการรังวัดออกโฉนดที่ดินของจําเลยที่ ๑ โจทกเห็นวาถูกตองแลว ไมมีการรุก
ล้ําแนวเขตกันแตอยางใด เทากับโจทกยอมรับวาจําเลยที่ ๑ เปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดินสวนที่
ไดรับการให และรังวัดออกโฉนดในสวนที่ครอบครองทําประโยชน จึงเปนการใหที่ดิน ดวยการสงมอบการ
ครอบครองที่ดินแกจําเลยที่ ๑ โดยมีเจตนาใหตามสวนที่ไดรับมอบการครอบครองยิ่งกวาที่ระบุไวในหนังสือ
สัญญาแบงใหที่ดิน และ น.ส. ๓ ดังนั้น เมื่อมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินไดเนื้อที่ ๑ ไร ๙๙ ตารางวา กรณีตอง
ถือวาโจทกและ ป. ใหที่ดินแกจําเลยที่ ๑ มีเนื้อที่ดังกลาว หาใชเนื้อที่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ตามที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแบงใหที่ดินและ น.ส. ๓ ไม
๗๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๐๔/๒๕๔๘ การที่จําเลยที่ ๒ ตกลงซื้อที่ดินพิพาทจากจําเลยที่ ๑
แตกลับปลอยใหจําเลยที่ ๑ ครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาโดยอางเหตุวาตนเห็นวายังมีการฟองรองกันอยู
ยอมเปนการแสดงวาจําเลยที่ ๒ รูอยูกอนแลววาจําเลยที่ ๑ กับโจทกมีปญหาเรื่องที่ดินพิพาทกันแลวยังซื้อ
เชนนี้ นาจะเปนการซื้อไวโดยไมสุจริต ทั้งปรากฏขอเท็จจริงวาจําเลยที่ ๒ ยังอาศัยอยูกับบิดามารดา และไม
มีเหตุผลใด ๆ ในการซื้ อที่ดินพิพาทมาทิ้งไวโดยไมเขาทําประโยชน พฤติการณในการโอนขายที่ดินพิพาท
ระหวางจําเลยทั้งสองเปนการกระทําไปโดยรูวาโจทกผูใหอยูในฐานะเปนเจาหนี้และเปนฝายตองเสียเปรียบ จึง
เปนการสมคบกันฉอฉลโจทก โจทกจึงมีสิทธิขอใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนระหวางจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได
๗๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๗๗/๒๕๔๙ ช. ยกทางพิพาทใหเปนทางสาธารณะแลว แมจะระบุ
วา ช. จะมาจดทะเบียนใหเสร็จภายใน ๓ วัน แตเปนการยกใหเปนทางสาธารณะ จึงตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินโดยสมบูรณตามกฎหมายทันที่ที่ ช. ไดแสดงเจตนา โดยไมจําเปนตองจดทะเบียนโอนสิทธิการให
ตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ อีกทั้งการยกที่ดินใหเปนทาง
สาธารณะ ไมตองมีนายอําเภอหรือนายกเทศมนตรีในทองที่แสดงเจตนารับ
๗๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๔๓/๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทเปนสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๗๔ (๑) ระหวางโจทกกับ ฉ. ซึ่งถือวาโจทกเปนเจาของรวมอยูดวย และโจทกมีสิทธิ
เรียกรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของรวมในโฉนดที่ดินพิพาทได ตามมาตรา ๑๔๗๕ แตถึงแมโจทกจะมิไดรอง

๒๓
ขอดังกลาวแตการจัดการเกี่ยวกับที่ดินพิพาท ตามมาตรา ๑๔๗๖ (๑) ถึง (๘) ตองจัดการรวมกันหรือไดรับ
ความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง เมื่อ ฉ. โอนที่ดินพิพาทใหแกจําเลยโดยโจทกใหความยินยอมถือไดวาโจทกเปน
ผูให ตามมาตรา ๕๒๑ ดวย โจทกจึงมีอํานาจฟองถอนคืนการใหได
โจทกและ ฉ. ยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยโดยเสนหาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตอมา พ.ศ. ๒๕๓๖ ฉ. ถึงแก
ความตายแลว แตเหตุแหงการประพฤติเนรคุณเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายหลังจากที่ ฉ. ถึงแกความตายแลว
และจําเลยประพฤติเนรคุณเฉพาะตอโจทกเทานั้น โจทกจึงมีสิทธิถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณไดเฉพาะ
ในสวนของตน
๗๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๑/๒๕๕๑ เหตุที่โจทกซึ่งเปนผูใหจะเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุที่
จําเลยซึ่งเปนผูรับประพฤติเนรคุณ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๑ (๓) นั้น จะตอง
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูใหมีความจําเปนเพราะขาดแคลนปจจัยในการดํารงชีวิต แลวผูใหรองขอความชวยเหลือ
จากผูรับและผูรับอยูในฐานะที่จะใหไดโดยไมเดือดรอน แลวผูรับปฏิเสธที่จะใหนั้น การที่จําเลยจะขายที่ดินที่
โจทกยกใหแตถูกโจทกหามปราม จําเลยจึงไปอยูเสียที่อื่น จนโจทกตองไปอาศัยกับนองสาวนั้น จะฟงวา
โจทกไดขอความชวยเหลือจากจําเลยและจําเลยอยูในฐานะที่จะใหความชวยเหลือโจทกไดโดยไมเดือดรอนแลว
จําเลยไมชวยเหลือหาไดไม ขอเท็จจริงรับฟงไมไดวาจําเลยประพฤติเนรคุณโจทกตามฟอง
คูสมรสที่ไมมีชื่อในโฉนดที่ดินใหความยินยอมแกคูสมรสที่มีชื่อในโฉนดที่ดินในการยกที่ดินใหแก
ผูอื่น ถือวาคูสมรสฝายที่ใหความยินยอมเปนผูใหดวย จึงมีอํานาจฟองถอนคืนการใหได (เฉพาะสวนที่ตนยกให)
๗๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๗๕/๒๕๕๑ โจทกกับจําเลยเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน โจทก
จดทะเบียนโอนที่ดินใหจําเลย เปนการตอบแทนที่จําเลยไถถอนจํานองที่ดินพิพาทที่โจทกเปนหนี้ธนาคารอยู
อันเปนการใหสิ่งที่มีคาภาระติดพัน โจทกจึงไมมีสิทธิถอนคืนการใหเพราะเหตุประพฤติเนรคุณ
๗๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๔๓/๒๕๕๑ โจทกที่ ๒ ซื้อที่ดินพิพาทจากผูอื่นแลวยกใหวัดโจทกที่ ๑
ขณะที่โจทกที่ ๑ ยังไมเปนนิติบุคคล ตอมาเมื่อโจทกที่ ๑ ไดรับการประกาศตั้งเปนวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๑๓ โดยมีโจทกที่ ๒ ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาอาวาส โจทกที่ ๒ ก็ไดแสดงเจตนายืนยันวาไดมีการยก
ที่ดินพิพาทใหแกโจทกที่ ๑ ตลอดมา โดยมีการทําบันทึกถอยคําวา โจทกที่ ๑ มีความประสงคขอรับโอนที่ดิน
พิพาทจากโจทกที่ ๒ นับแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ถือไดวามีเจตนาอุทิศที่ดินพิพาทเพื่อใชเปนที่สราง
วัด ที่ดินพิพาทยอมตกเปนของแผนดินสําหรับใชเปนที่สําหรับสรางวัดโจทกที่ ๑ ตามเจตนาของผูอุทิศทันที
โดยไมจําเปนตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการยกใหตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๕๒๕
๗๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๔๔/๒๕๕๑ ขณะที่ ท. สามีโจทกยังมีชีวิตอยู โจทกกับ ท. แบงที่ดิน
สําหรับปลูกบาน ที่นาและที่สวนใหแกบุตรทุกคนรวมกันทั้งจําเลยดวย โดยจําเลยไดที่ดินพิพาททั้งสองแปลง
ในการใหที่ดินดังกลาวมีขอตกลงวาโจทกกับ ท. มีสิทธิเก็บกินในที่ดิน ถาเปนที่นาโจทกกับ ท. มีสิทธิเก็บคาเชา
ที่นา ถาเปนที่สวนผลไมโจทกกับ ท. มีสิทธินําผลไมไปขายไดหรือหากบุตรซึ่งเปนผูรับนําผลไมไปขายก็ตองนํา
เงินมาใหโจทกกับ ท. ขอเท็จจริงจึงฟงไดวาโจทกยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงใหจําเลย โดยโจทกยังมีสิทธิเก็บกิน

๒๔
ผลประโยชนในที่ดินดังกลาว ถือไดวาเปนการใหสิ่งที่มีคาภาระติดพัน โจทกจึงไมมีอํานาจฟองเรียกถอนคืนการให
เพราะเหตุจําเลยประพฤติเนรคุณได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๓๕ (๒)
๗๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๗/๒๕๕๒ จําเลยแสดงเจตนายกที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทํ าประโยชน ตีใชห นี้และส งมอบที่ดิ นพิ พาทแกโ จทกโ ดยมิได ทําเป นหนังสือและจดทะเบีย นต อ
พนักงานเจาหนาที่ ยอมไมชอบดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๒๕ ประกอบดวยมาตรา
๔๕๖ วรรคหนึ่ง แตที่ดินพิพาทมีแตสิทธิครอบครองจึงถือไดวาจําเลยสละเจตนาครอบครอง ไมยึดถือที่ดิน
พิพาทตอไป เมื่อโจทกเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทแลว โจทกยอมไดสิทธิครอบครองตามมาตรา
๑๓๗๗ และ ๑๓๗๘ อันเปนการไดสิทธิครอบครองดวยการครอบครองตามกฎหมาย มิใชไดมาตามสัญญายกให
โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะฟองบังคับใหจําเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเปนชื่อโจทก
๘๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐๕/๒๕๕๓ แมการที่ น. ยกบานพิพาทใหโจทกจะไมสมบูรณ
เพราะมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๕๒๕ แตตอมาโจทกไดรับการจดทะเบียนยกใหที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๐๕๗ บานพิพาทปลูกอยู ยอมทําใหบาน
พิพาทตกเปนสวนควบของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๐๕๗ ทันที ซึ่ งบานพิพาทปลูกอยู โจทกเปนเจาของที่ดินจึงมี
กรรมสิทธิ์ในบานพิพาท ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔ สวนการที่ น. ทําพินัยกรรมเอกสาร
ฝายเมืองยกบานพิพาทใหจําเลยไวกอน ตอมา น. ยกบานพิพาทใหโจทกระหวางที่ น. ยังมีชีวิตอยู จึงทําให
ขอกําหนดในพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองเปนอันเพิกถอนไปเพราะบานพิพาทตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกไปกอนที่
ขอกําหนดใหพินัยกรรมเอกสารฝายเมืองจะมีผลใชบังคับ บานพิพาทจึงเปนกรรมสิทธิ์ของโจทก
 คาธรรมเนียม
๑. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทใหเปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพยเรียกเก็บคาธรรมเนียม
จดทะเบียนรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย แตถาเปนการใหระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน หรือระหวาง
คูสมรส เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนรอยละ ๐.๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ง)
๒. การจดทะเบียนประเภทคํามั่นจะใหเปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพยเรียกเก็บคาธรรมเนียม
แปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)
๓. การใหระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดานถือสายเลือดเปนหลัก ไมจําเปนวาบิดาจะตองสมรสโดย
ชอบกับมารดาของบุตร บิดาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาบุตรที่เกิดมาโดยบิดารับรองโดยพฤติการณรับ
ใหที่ดินจากบิดา เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๐.๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย แตการใหระหวางผูรับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรม เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย (หนังสือกรมที่ดินดวน
มากที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๙๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘)

๒๕
๔. คาธรรมเนียมถอนคืนการให เรียกเก็บรอยละ ๒ หรือรอยละ ๐.๕ จากราคาประเมินทุนทรัพย
แล ว แต กรณี ว าเป น การถอนคื น การให ร ะหว างผู ใด โดยพิ จ ารณาข อเท็ จ จริ งจากคํ าพิ พากษา เช น ตามคํ า
พิพากษาเปนการถอนคืนการใหระหวางผูบุพการีกับผูสืบสันดาน ก็เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๐.๕ จาก
ราคาประเมินทุนทรัพยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ ๒ (๗) (ง) หรือหากเปนการถอนคืน
การใหระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม ก็เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๒ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ ๒ (๗) (ก) เปนตน
๕. ผูรับมรดกหรือผูรับใหหลายคน ทายาทหรือผูรับใหบางคนไมไดเปนบุพการีหรือผูสืบสันดานหรือ
เจาของมรดกหรือผูให หรือในทางกลับกันเมื่อจดทะเบียนในวาระเดียวกันก็ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยแยก
เก็บตามสวน (หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๑๙๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘)
๖. คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีเอกชนบริจาคที่ดินใหแกทางราชการเพื่อ
สรางโรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัย หรือสํานักงานผดุงครรภ ซึ่งทางราชการจะนําไปใชประโยชนอยางอื่น
ไมไดนั้น หากไมมีคาตอบแทนและเงื่อนไขอยางอื่นนอกเหนือไปจากนี้ยังอยูในความหมายของคําวาบริจาคตาม
ความในมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียน (หนังสือกรม
ที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๗๐๔๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/
๑/ว ๑๗๒๑๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๓)
๗. กรณีใหสิ่งปลูกสรางแกกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังรับใหสิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว
จะตองใหสิทธิการเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางแกผูให เชนนี้มิใชเปนการบริจาคตามความหมายในมาตรา ๑๐๓
ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่จะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
๐๖๑๒/๑/๑๗๐๔๒ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๒๓ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๗๒๒๐
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๓)
๘. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยใหแกมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับการประกาศให
เปนองคการกุศลสาธารณะ ไดรับลดหยอนคาธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพยเหลือรอยละ ๐.๐๑
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณีการโอนอสังหาริมทรัพยใหแกมูลนิธิหรือสมาคมตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนการลดใหเฉพาะกับกรณีมูลนิธิหรือสมาคมที่ไดรับการประกาศ
เป น องค ก ารกุ ศลสาธารณะตามประกาศกระทรวงการคลั งเป น ผู รั บ ให และต อ งเป น กรณี รั บ ให ไว เ พื่ อ ใช
ประโยชน ใ นการกุ ศลสาธารณะเท านั้ น ทั้ งนี้ ใ นส ว นที่ ได ม าเมื่ อรวมกั บ ที่ ดิ น ที่ มีอยู กอนแล ว ไม เ กิ น ๒๕ ไร
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๕๔๓๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
๙. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของ
ที่ดินใหแกโรงเรียนเอกชน เรียกเก็บคาใชจาย ดังนี้
(๑) กรณีผูรับใบอนุญาตโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบ
ของที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบ ตามมาตรา ๒๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแกไข

๒๖
เพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จดทะเบี ย นในประเภท “โอนตาม
กฎหมาย” (กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูโอน ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่ แ ก ไ ขแล ว ) และกรณี ที่ เ ป น โรงเรี ย นในระบบโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ทธิ ค รอบครองในที่ ดิ น และ
อสังหาริ มทรัพย ที่เปนส วนควบของที่ดิ นคืนให แกผูรับใบอนุญาต เจ าของเดิม หรือทายาท เนื่องจากเลิกใช
ประโยชนหรือเลิกกิจการ (ซึ่งเปนโรงเรียนในระบบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
โรงเรียนในระบบที่จัดตั้งขึ้นกอนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐) จดทะเบียนในประเภท “โอน
ตามกฎหมาย (โอนคื น ผู รั บ ใบอนุ ญ าต เจ า ของเดิ ม หรื อ ทายาท ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว) ทั้งสองกรณีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง (แลวแตกรณี) แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว
(๒) กรณีมีผูบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่เปนสวนควบของที่ดินใหแกโรงเรียนในระบบ จดทะเบียนใน
ประเภท “โอนตามกฎหมาย (กรณีผูบริจาคเปนผูโอน ตามมาตรา ๒๗/๑ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ ที่แกไขแลว)” กรณีโรงเรียนในระบบโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่
เปนสวนควบของที่ ดินคืนแก ผูบริจาคหรื อทายาท เนื่ องจากเลิ กใชประโยชน หรื อเลิกกิจการ จดทะเบียนใน
ประเภท “โอนตามกฎหมาย (โอนคืนผูบริจาคหรือทายาท ตามมาตรา ๒๗/๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว)” ทั้งสองกรณีไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามมาตรา ๒๗/๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม (แลวแตกรณี) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แกไขแลว
(๓) กรณีการบริจาคที่ดินใหแกโรงเรียนเอกชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ใหความเห็นชอบ ยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป สําหรับเงินไดที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกรมที่ดินไดวางทางปฏิบัติไวตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๒๔๕๕ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๕
(๔) กรณีการยกเวนภาษีอากร ไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติใหยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป สําหรับเงินไดที่ไดรับจากการโอนทรัพยสินหรือการกระทําตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาค
ใหแกสถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน แตไมรวมถึงโรงเรียนนอกระบบ
ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ไดกระทําตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศอธิบดี

๒๗
กรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับการบริจาคใหแกสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๖ แตเนื่องจากกรมสรรพากรไมไดแจงแนวทางปฏิบัติใหทราบ พนักงานเจาหนาที่จึงไมสามารถพิจารณา
ยกเวนภาษีอากรดังกลาวได แตก็ไดประสานขอทราบแนวทางปฏิบัติไปแลว หากไดรับแจงจากกรมสรรพากร
เมือ่ ใดจะไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไป
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)
คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
๑. การจดทะเบียนใหเปนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทน เขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ตองเสียภาษีเงินได ณ ที่จาย
ตามมาตรา ๕๐ (๕) (ก) แหงประมวลรัษฎากร
๒. การจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยแกบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของตนโดยไมมีคาตอบแทน แตไม
รวมถึงบุตรบุญธรรม ไมอยูในบังคับตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๕๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ ๒ (๑๘) แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ.
๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร และตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๐๐ /๒๕๔๓
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ขอ ๑๐ (๒) แตกรณีที่บิดายกใหแกบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายตองเสียภาษี
เงินไดหัก ณ ที่จาย
๓. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไปเปนของผูใหโดยการถอน
คืนการใหตามคําสั่งศาล เขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร ตองหักภาษีเงินได
ณ ที่จาย ตามมาตรา ๕๐ (๕) (ก) แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๔๑ ลงวันที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
๔. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยอันเปนมรดกหรือที่ไดรับจากการใหโดย
เสนห าที่ ตั้ งอยูน อกเขตกรุ งเทพมหานคร เทศบาล สุ ขาภิ บาล หรื อเมื องพัทยา หรื อการปกครองทองถิ่ น ที่
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนในสวนที่ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดปภาษีนั้นใหไดรับ
ยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๒ (๑๗) แหงประมวลรัษฎากร (ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ ๒ (๑๗) และ
ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๐๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ขอ ๑๐ (๓) )
อนึ่ง การใหดังกลาวในเขตองคการบริหารสวนตําบลยอมไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงิน ได ในส วนที่ไมเกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดว ย (หนั งสื อกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑/๐๑๘๑๘ ลงวั นที่ ๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๔๑ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๔๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑)
๕. การหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการ
กรณีบริษัทจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงานที่กอสรางเสร็จใหแกกรมสรรพสามิตกอนวันที่บริษัท
ไดรับสิทธิในการทําและขายสงสุรา กรณียังไมถือวาเปนการขายตามมาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร จึงไม

๒๘
อยู ใ นบั งคั บ ต องหั กภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ า ย ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แห ง ประมวลรั ษฎากร แต ถา เป น การโอน
กรรมสิทธิ์ภายหลังที่ไดรับสิทธิในการทําและขายสงสุราแลว จึงถือวาการโอนกรรมสิทธิ์ดังกลาวเปนการขายตาม
มาตรา ๓๙ แหงประมวลรัษฎากร และตองมีการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวล
รัษฎากร (หนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค ๐๘๐๒/๑๘๑๑๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เวียน
โดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๒๕๘๗๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖)
๖. กรณีชายหญิงผูนับถือศาสนาอิสลามที่อยูในเขต ๔ จังหวัดภาคใต แมจะไมไดจดทะเบียนสมรสกัน
ตามมาตรา ๑๔๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไดทําพิธี “นิกะห” ถูกตองตามหลักศาสนาแลว
ถือไดวาเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย บุตรที่เกิดมาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา การจดทะเบียน
ใหบุตรดังกลาวไมตองเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (หนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค ๐๘๑๑/
๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๙๓๓๘ ลงวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐)
๗. การเรียกเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและอากรแสตมปในการจดทะเบียนประเภทให (ระหวางจํานอง)
(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑/๑๐๒๑๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน
ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๒๔๐๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑) ดังนี้
(๑) ให (ระหวางจํานอง) โดยผูรับใหรับภาระหนี้ที่จํานองเปนประกัน การเรียกเก็บภาษีเงินได
จะตองเรียกเก็บจากราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนราคาที่ใชอยูในวันที่มีการโอนนั้น ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
(๒) การเรียกเก็บอากรแสตมปเปนตัวเงินจะตองเรียกเก็บจากราคาทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน แลวแตอยางใดจะมากกวา ตามมาตรา ๑๒๓ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
(๓) ราคาทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หมายถึง ราคา “ขาย” ที่แทจริง หรือ
จํานวนเงินที่แสดงไวในใบรับตามจํานวนที่สมควรไดรับตามปกติ ตามมาตรา ๑๒๓ ตรี แหงประมวลรัษฎากร
กรณีการให (ระหวางจํานอง) ที่ผูรับใหตองรับภาระหนี้จํานองไปดวยนั้น ทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม จึงหมายถึงหนี้จํานองที่ผูรับใหยินยอมรับภาระไปดวย การเรียกเก็บคาอากรแสตมปจะตองเรียกเก็บ
โดยเทียบกับราคาประเมินทุนทรัพยแลวแตอยางใดจะมากกวา (หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑/๐๒๐๕๓
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๒๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒)
 คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑. หลักเกณฑเกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามหนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/
๐๐๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๒ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๙๐๕ ลงวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๔๒ การจดทะเบียนให เขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา ๙๑/๑ (๔) แหงประมวล
รัษฎากร หากในการจดทะเบียนใหไดกระทําภายในหาปนับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยยอมอยูในบังคับ

๒๙
ตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๔ (๖) แหงพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคาหรือหากําไร (ฉบับที่ ๓๔๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ เวนแต
(๑) กรณีผูโอนมีชื่ออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรเปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้น
(๒) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทนใหแกบุตรชอบ
ดวยกฎหมายแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
(๓) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแกสวนราชการหรือองคการของ
รัฐบาลตามมาตรา ๒ แหงประมวลรัษฎากร โดยไมมีคาตอบแทน
๒. ผูขายอสังหาริมทรัพยจะตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะรอยละ ๓.๓ ตามราคาประเมินทุนทรัพยในการ
เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น หรื อ ราคาซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพยแลวแตอยางใดสูงกวา
๓. กรณีไดมีการชําระภาษีธุรกิจเฉพาะตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมแลว
ยอมไดรับยกเวนไมตองเสียคาอากรแสตมปสําหรับใบรับจากการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งคํานวณจากจํานวนเงิน
ที่ไดเ สี ยภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะแล ว ทั้ งนี้ ตามลั กษณะแห งตราสาร ๒๘ แห งบั ญชีอัตราอากรแสตมป (หนังสื อ
กรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/๐๑๔๓๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)
๔. การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยไปเปนของผูใหโดยการถอน
คืนการใหตามคําสั่งศาลเขาลักษณะเปนการ “ขาย” ตามมาตรา ๙๑/๒ (๔) แหงประมวลรัษฎากร ดังนั้น หาก
เปนการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยคืนใหแกผูใหภายใน ๕ ป นับแตวันที่ผูรับใหไดมา
ซึ่งที่ดินนั้น ยอมอยูใ นบังคับตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แหงประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
มาตรา ๔ (๖) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหาริมทรัพยเปน
ทางการคาหรือหากําไร (ฉบับที่ ๓๔๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
๕. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน โดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด วัดบาทหลวงโรมันคาธอริก
หรือมัสยิด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนั้นเฉพาะการโอนที่ดินสวนที่ทําใหวัด วัดบาทหลวงโรมันคาธอริก
หรือมัสยิด มีที่ดินไมเกิน ๕๐ ไร ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๒๖) พ.ศ. ๒๕๔๑ และยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒)

๓๐
 คาอากรแสตมป
๑. หนังสือสัญญาใหที่ดินถือเปนใบรับ อยูในบังคับตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. (ข)
แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป และมาตรา ๑๐๔ แหงประมวลรัษฎากร การใหโดยไมมีคาตอบแทนจึงตองเสีย
อากรแสตมป ในอัตรารอยละ ๐.๕ จากทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แลวแตอยางใดจะมากกวา
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๖๙๕๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)
๒. กรณีการยกที่ดินใหวัด เมื่อวัดยอมรับบริจาคที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนตามสัญญาให (ท.ด. ๑๔)
วัดซึ่งเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงเปนผูออกใบรับและเปนผูที่ตองเสียอากรตามลักษณะแหงตราสารที่กําหนด
หากฝายที่ตองเสียอากรเปนวัดวาอาราม อากรเปนอันไมตองเสีย วัดซึ่งเปนฝายที่จะตองเสียอากร จึงไดรับ
การยกเวนอากรตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
กรณีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหโดยเสนหาไมมีคาตอบแทน หากฝายผูรับโอนซึ่งเปนฝายที่ตอง
เสียอากรไดรับยกเวนอากรตามกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่ไมตองเรียกเก็บอากรแสตมป เชน กรณีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแก สวนราชการ สภากาชาดไทย วัด มัสยิด หรือองคการศาสนาอื่นใน
ราชอาณาจักรซึ่งเปนนิติบุคคล เปนตน เนื่องจากหนวยงานที่รับโอนดังกลาวไดรับการยกเวนอากรตามมาตรา
๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๓๔๔๓๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
๓. กรณีการให การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทนในกรณี
ที่มีผูรับ อยูในหลักเกณฑตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. (ข) แหงประมวลรัษฎากร โดย
ผูรับโอนเปนผูออกใบรับและเปนผูที่ตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสารที่กําหนด ตามประมวล
รัษฎากร แตหากฝายที่ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงานผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่ ฯลฯ อากร
เปนอันไมตองเสียตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่ง
เปนกรณีทไี่ มมีผูรับ เชน ใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน ฯลฯ ไมตองเรียกเก็บอากรแสตมป
(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๐๖/ว ๑๐๘๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวียนโดย
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๙๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙)
 ขอยกเวน กรณีดังตอไปนี้ไมตองเรียกเก็บอากรแสตมปใบรับ
๑. ฝายผูรับโอนซึ่งเปนฝายที่ตองเสียอากรไดรับยกเวนอากรตามกฎหมาย เชน กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
โดยไมมีคาตอบแทนใหแกสวนราชการ สภากาชาดไทย วัด มิสยิด หรือองคการศาสนาอื่นในราชอาณาจักรซึ่งเปน
นิติบุคคล เปนตน เนื่องจากหนวยงานดังกลาวไดรับยกเวนอากร ตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
๒. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปน
กรณีที่ไมมีผูรับ เชน ใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน ฯลฯ
๓. การโอนมรดกใหแกทายาทโดยธรรม และทายาทตามพินัยกรรม

๓๑

ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวย การจดทะเบียนประเภทให กรรมสิทธิ์รวม และโอนมรดก (สินสมรส)
พ.ศ. ๒๕๑๙
โดยที่บทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดใชบังคับโดยพระราชบัญญัติ
ใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช ๒๔๗๗ ไดถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ. ๒๕๑๙
และใหใชบทบัญญัติบรรพ ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหมแทน
ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนประเภทให กรรมสิทธิ์รวม
และโอนมรดกอันเปนสินสมรสไดสอดคลองกับบทบัญญัติ มาตรา ๑๔๗๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ที่ไดตรวจชําระใหมดังกลาว กรมที่ดินจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกรณีที่ผูใหมีความประสงคจะยกทรัพยสินใหเปนสินสมรส ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้
(๑) เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) ใหใชชื่อประเภทวา “ให (สินสมรส)”
หรือ “กรรมสิทธิ์รวม (สินสมรส)” และใหผูขอแสดงความประสงคไวในขอ ๖ วา “ผูใหยกทรัพยสินรายนี้ให
เปนสินสมรส”
(๒) หนังสือสัญญาให หรือบันทึกขอตกลง (กรรมสิทธิ์รวม) ใหระบุขอความเชนเดียวกับ (๑)
(๓) สารบัญจดทะเบียนในโฉนด หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (ท.อ.๑๓) ใหเขียนในชองประเภทการจดทะเบียนวา “ให (สินสมรส)” หรือ “กรรมสิทธิ์รวม
(สินสมรส)”
ข อ ๒ ในกรณี ที่ผู รั บ มรดกมาขอจดทะเบี ย นโอนมรดกโดยมี ห นั ง สื อ พิ นั ย กรรมแสดงไว ใ ห เ ป น
สินสมรส ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนในประเภท “โอนมรดก (สินสมรส)” โดยใหปรากฏในเรื่องราว
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) บันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก (ท.ด.๘) และสารบัญ
จดทะเบียนในโฉนด หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
(ท.อ.๑๓) ทํานองเดียวกับ ขอ ๑ โดยอนุโลม
ขอ ๓ ใหยกเลิกคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๙ และระเบียบการอื่น
ในสวนที่มีอยูแลวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
(ลงชื่อ) ระดม มหาศรานนท
(ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท)
อธิบดีกรมที่ดิน

๓๒

ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็วและดําเนินไปตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน กรมที่ดินจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ”ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับการใหที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) คําสั่งที่ ๖/๒๔๗๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๑
(๒) คําสั่งที่ ๘/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๓) คําสั่งกรมที่ดินและโลหกิจ ๓/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๘๒
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๑๓๘๘/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๔๙๘
(๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๓๙๖๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๑๘
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๘๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๒๑
(๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๒๙๗๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๒
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้

ชื่อระเบียบ
การบังคับใช
-ระเบียบคําสั่ง
ที่ยกเลิก

-กรณีมีขอ
ขัดแยงกัน
ผูรักษาการ
ระเบียบ

หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
ขอ ๕ เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ การยื่นคําขอ
การให ที่ดิ น และอสั งหาริ มทรั พย อย างอื่ น ให บุ คคลนั้ น ยื่ น คํ าขอตามแบบ ท.ด.๑
สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ ท.ด.๑ ก สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและ

๓๓
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหนัง สือแสดงสิทธิในที่ดินหรือ
หลักฐานสําหรับอสังหาริมทรัพยอยางอื่นและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอตามนัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ สอบสวนตาม
(พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. กฎกระทรวง
๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับที่แกไขรวมทั้งใหผูขอแจงราคาทรัพยสินที่ขอจดทะเบียน ฉบับที่ ๗ฯ
ดวย
ขอ ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานหลักฐานแสดงความสัมพันธตอ การสอบสวนให
กันระหวางผูให
กับผูรับใหและหลักฐานอื่น โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ตรงตามเจตนาที่
๗๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ใหไดความแนชัดวาเปนการใหหรือเปนการขาย ถา แทจริง
ขอเท็จจริงเปนการขายใหชี้แจงผูขอใหทําสัญญาขายตามความจริง แตถาเปนการใหก็
ใหแจงผูขอทราบวา การทํานิติกรรมใหนั้นผูใหหรือทายาทของผูใหอาจเรียกถอนคืน
การใหในภายหลังไดในบางกรณี เมื่อถอนคืนการใหแลวผูรับใหจะหมดสิทธิในที่ดิน
ขอ ๘ กรณีผูขออางวาเปนสามีภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปน การเรียกหลักฐาน
บิดากับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย แตไมสามารถนําหลักฐานการจดทะเบียนสมรส หรือ กรณีอาง
หลักฐานการเปนบิดากับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงได ใหอนุโลมใชหลักฐานทาง ความสัมพันธตาม
ราชการที่มีอยู เปนตนวา สําเนาทะเบียนบาน หรือบุคคลที่เชื่อถือไดมารับรอง แต กฎหมาย
ถาผูขอไมอาจจะรอเพื่อหาหลักฐานหรือบุคคลมารับรองได แตไดใหถอยคํารับรอง
ยืน ยั น ก็ ให นํ าเรื่ องเสนอเจ าพนั กงานที่ ดิ น จั งหวั ด / สาขา หรื อนายอํ าเภอ หรื อ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เพื่อสั่งการกอนดําเนินการ
ตอไป หากเปนกรณียกเวนภาษี ใหตรวจสอบเอกสารตามขอ ๑๑
ขอ ๙ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหอสังหาริมทรัพยแกผูเยาวโดยมี กรณีใหผูเยาว
เงื่อนไข หรือมีคาภาระติดพันตามมาตรา ๑๕๗๔ (๙) แหงประมวลกฎหมายแพงและ โดยมีเงื่อนไข
พาณิชย เปนตนวา การใหโดยมีขอกําหนดหามโอน การใหแลวจดทะเบียนสิทธิเก็บ
กินในคราวเดียวกัน ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาลที่อนุญาต
ใหทํานิติกรรมดังกลาวจากผูขอเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางใน
การสอบสวน
ที่ดินของผูขอ แลวจดลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ดังนี้ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง
(๑) กรณีที่ดินเปนที่วาง ใหระบุวา ”ไมมีสิ่งปลูกสราง”
-กรณีที่ดินเปลา
(๒) กรณีสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูให และผูใหประสงคจะจดทะเบียนรวม -กรณีใหพรอม
กับที่ดิน ใหระบุชนิดของสิ่งปลูกสรางและความประสงคดังกลาวลงไว
สิ่งปลูกสราง
(๓) กรณีสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูที่จะรับใหอยูกอนแลว หรือเปนของ -กรณีใหเฉพาะที่ดนิ
บุคคลภายนอก โดยมีหลักฐานการแสดงความเปนเจาของสิ่งปลูกสรางนั้น ใหระบุวา “ให ไมรวมสิ่งปลูกสราง
เฉพาะที่ดิน สวนสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูรับใหหรือเปนของบุคคลภายนอกอยูกอน
แลว (แลวแตกรณี)” แตถาไมมีหลักฐานพอที่จะเชื่อไดวาผูที่จะรับใหหรือบุคคลภายนอกเปน
เจาของสิ่งปลูกสรางนั้นใหระบุวา ”ใหเฉพาะที่ดินไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน” แลว
ประเมินราคาเฉพาะที่ดินและจดทะเบียนโอนเฉพาะที่ดิน
(๔) การโอนใหเฉพาะสิ่งปลูกสราง ถาสิ่งปลูกสรางกับเจาของที่ดินเปนคน -กรณีใหเฉพาะ
ละคนกันตองมีหลักฐานคํายินยอมของเจาของที่ดินใหโอนสิ่งปลูกสรางนั้นได ซึ่งการ สิ่งปลูกสราง

๓๔
ยินยอมของเจาของที่ดินตองระบุใหชัดเจนวาสิ่งปลูกสรางนั้นปลูกอยูบนที่ดินหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินเลขที่ใด หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัดใด ผูใดเปนเจาของ ยินยอม
ใหผูขอทําการจดทะเบียนหรือไม ถาที่ดินแปลงนั้นติดการจํานองอยูตองไดรับความ
ยินยอมจากผูรับจํานองดวย
ขอ ๑๑ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหแก
บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม โดยไมมีคาตอบแทน ใหพนักงาน
เจาหนาที่เรียกเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้จากผูขอเพื่อประกอบการพิจารณายกเวน
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
(๑) กรณีมารดาเปนผูโอน ใหตรวจสอบสูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือบันทึกฐานะแหงครอบครัว
(๒) กรณีบิดาเปนผูโอน ใหใชสูติบัตรหรือสําเนาทะเบียนบานตรวจสอบยัน
กับทะเบียนสมรสของบิดามารดา หรือหลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือคํา
พิพากษาศาลวาเปนบุตร หรือหนังสือบันทึกฐานะแหงครอบครัว
ถาบิดามารดาไดทําการสมรสกอนการใชบังคับบทบัญญัติ บรรพ ๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘) ใหตรวจสอบบันทึก
ฐานะแหงภริยาซึ่งบิดามารดา คูสมรสไดขอใหนายทะเบียนบันทึกไว ตามมาตรา ๒๔
แหงพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกอบกับสูติบัตรหรือสําเนา
ทะเบียนบาน แตถาไมมีบันทึกดังกลาวใหตรวจสอบจากหลักฐานของทางราชการเทาที่
มีอยู คือ สูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน ตรวจสอบยันกับหลักฐานการจดทะเบียน
รับรองบุตร หรือหนังสือบันทึกฐานะแหงครอบครัว แลวแตกรณี
(๓) กรณีชายหญิงผูนับถือศาสนาอิสลามที่อยูในเขต ๔ จังหวัดภาคใต
ไดแก ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล แมไมไดจดทะเบียนสมรสกันแตไดทําพิธี
”นิกะห” ถูกตองตามหลักศาสนาแลว ถือไดวาเปนสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
บุตรที่เกิดมาถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดามารดา เมื่อบิดาจดทะเบียนโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ครอบครองในที่ ดิ น ให บุ ต รโดยชอบด ว ยกฎหมาย โดยไม มี
คาตอบแทน ใหผูขอโอนแสดงหนังสือสําคัญแสดงการสมรสที่ออกโดยอิหมามของ
มัสยิดที่ไดประกอบพิธีสมรสให หรือสําเนาทะเบียนบาน หรือทะเบียนคนเกิด หรือ
หนังสือรับรองบุตร หรือใหบิดามารดา และพยานลงลายมือชื่อรับรองการเปนสามี
ภริยาตามความเปนจริงตอหนาพนักงานเจาหนาที่
หมวด ๒
ประเภทการจดทะเบียน

การเรียกเอกสาร
กรณีใหบุตร
- กรณีแมให
- กรณีพอให
-กรณีสมรกอน
๑ ต.ค. ๒๔๗๒

-กรณีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ๔
จังหวัดภาคใต

ขอ ๑๒ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริง ดังนี้
ชื่อประเภท
(๑) กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนใหที่ดินทั้งแปลง หรือใหอสังหาริมทรัพยใด “ให”
ทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคนทุก
คนใหพรอมกันใหเขียนชื่อประเภทวา “ให”
(๒) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมีหลายคน แตเจาของที่ดินหรือ -“ใหเฉพาะสวน”
อสังหาริมทรัพยนั้นบางคนมาขอจดทะเบียนใหเฉพาะสวนของตน เชน ก. และ ข. มี

๓๕
ชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกัน ก. มาขอจดทะเบียนใหที่ดินเฉพาะสวนของตนแก
ค. เทานั้น สวนของ ข. ยังคงมีอยูตามเดิม ใหเขียนชื่อประเภทวา “ใหเฉพาะสวน”
(๓) กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่มีผูมาขอจดทะเบียนให มีการจด
ทะเบียนทรัพยสิทธิและการเชาผูกพันอยู เชน จํานอง สิทธิเก็บกิน ภารจํายอม
การเชา เจาของมาขอจดทะเบียนให หรือใหเฉพาะสวนโดยผูรับใหจะตองรับเอาภาระ
ผูกพันนั้นดวย เชน ก. และ ข. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินใหที่ดินทั้งแปลงที่จดทะเบียน
จํานองไว ใหแก ค. โดย ค. รับภาระการจํานองไปดวย หรือ ก. ใหที่ดินแปลงดังกลาว
เฉพาะสวนของตนแก ค. ใหเขียนชื่อประเภทวา “ให (ระหวางจํานอง)” หรือ “ให
เฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)” หรือ “ให (ระหวางสิทธิเก็บกิน)” หรือ “ใหเฉพาะ
สวน (ระหวางสิทธิเก็บกิน)” แลวแตกรณี
(๔) กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน และ
เจาของที่ดินทุกคนขอแบงใหที่ดินบางสวน โดยมีการรังวัดแบงแยกและออกเปนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินแปลงใหมใหแกผูรับให เชน ก. เปนผูถือกรรมสิทธที่ดินแปลงหนึ่งแบง
ใหที่ดินแปลงดังกลาวใหแก ค. จํานวน ๑ ไร คงเหลือ ที่ดินเปนของ ก. จํานวน ๔ ไร
ใหใชชื่อประเภทวา “แบงให”
(๕) กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน ทุกคน
ใหบุคคลอื่นมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยโดยไมมีคาตอบแทน เชน
ก. และ ข. มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกัน ก. และ ข. มาขอจดทะเบียนให ค. ถือ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินรวมกัน ใหใชชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม (ไมมีคาตอบแทน)”
(๖) กรณีเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมีหลายคน แตเจาของที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยบางคนมาขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นที่ยังไมมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินนั้นถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน หรือมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอยู
แลว แตเขาถือกรรมสิทธิ์รวมโดยเพิ่มสวนของตนใหมากขึ้น โดยไมมีคาตอบแทน เชน
ก. ข .และ ค. มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกัน ก. มาขอจดทะเบียนให ง. ถือ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินเฉพาะสวนของตน สวนของ ข. และ ค. คงเดิม ใหใชชื่อประเภท
วา “กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (ไมมีคาตอบแทน)”
(๗) กรณีผูใหมีความประสงคจะใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่เปนสินสมรส
โดยผูรับใหทําการสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใชชื่อประเภทวา “ให (สินสมรส)”
หรือ “กรรมสิทธิ์รวม (สินสมรส)” แลวแตกรณี

-กรณีนับถือ
ศาสนาอิสลาม ๔
จังหวัดภาคใต

-ชื่อประเภท

-“ให”

-“ใหเฉพาะสวน”

-“ให (สินสมรส)”

(๘) กรณีผูใหมีความประสงคจะใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยแกผูรับให แตยัง -“คํามั่นจะให”
ไมใหในขณะนี้ จึงใหคํามั่นวาจะใหในเวลาตอไปภายหนา เชน เมื่อผูจะรับใหอายุครบ
๒๐ ป บริบูรณ เปนตน ใหใชชื่อประเภทวา “คํามั่นจะให”
(๙) กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนประเภทใหไวแลว ตอมาศาลไดมี -ถอนคืนการให
คําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหถอนคืนการให ใหใชชื่อประเภทวา “ถอนคืนการให”

๓๖
หมวด ๓
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
การจัดทําหนังสือสัญญาและการแกทะเบียน
ขอ ๑๓ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ , ท.ด.๑ ก.) ให
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ในชองประเภทใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ ๑๒ แลวแต
กรณี
(๒) การเขียนชื่อผูใหในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
แบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียนเฉพาะชื่อผูใหที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เทานั้น โดยไมตองเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หรือผูถือสิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแต
อยางใด
กรณีมีผูใหที่ประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลายคนใหเขียนชื่อและ
หมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูใหทุกคนดวย
(๓) การเขียนชื่อผูรับใหลงในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียนชื่อผูรับให หากมีหลายคนใหเขียนหมายเลข
ลําดับกํากับไวขางหนาชื่อทุกชื่อดวย
กรณีใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน ใหเขียนชื่อผูรับใหลงไวกอน เสร็จแลว
เขียนชื่อเจาของที่ดินที่เปนผูใหเรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับ
กํากับไวหนาชื่อทุกชื่อ
(๔) กรณีจดทะเบียนใหเฉพาะสวน ใหหมายเหตุดวยอักษรสีแดงไว ณ ริม
ดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ , ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจด
ทะเบียนใหตรงกันวา เจาของคนใดเปนผูใหเฉพาะสวนของตน และสวนของเจาของ
คนอื่นยังคงมีอยูอีก เชน ที่ดินมีชื่อ ก. ข. เปนเจาของ ก. ใหเฉพาะสวนของตนแก ค.
ใหหมายเหตุวา “ก. ใหที่ดินเฉพาะสวนของตนแก ค. เทานั้น สวนของ ข คงเดิม”
(๕) กรณีจดทะเบียนใหถือกรรมสิทธิ์รวม โดยไมมีคาตอบแทน ใหหมายเหตุ
ดวยอักษรสีแดงไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,
ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกัน วาเจาของใหผูใดถือกรรมสิทธิ์ เชน
ที่ดินมีชื่อ ก. เปนเจาของ ก. ให ข. ถือกรรมสิทธิ์รวม ใหหมายเหตุวา “ก. ให ข.
ถือกรรมสิทธิ์รวมในสวนของตน”

การเขียนคําขอ
-การเขียนชื่อผูให
-การเขียนชื่อ
ผูรับให

-การเขียนชื่อ
ผูรับให

-แทงขางกรณี
ใหเฉพาะสวน

-แทงขางกรณี
กรรมสิทธิ์รวม

(๖) กรณีจดทะเบียนใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนโดยไมมีคาตอบแทนให -แทงขางกรณี
หมายเหตุดวยอักษรสีแดงไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรรมสิทธิ์รวม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญ จดทะเบียนใหตรงกัน วาเจาของคนใดเปนผูให เฉพาะสวน
ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนและสวนของเจาของคนอื่น ยังคงมีอยูตามเดิม เชน

๓๗
ที่ดินมีชื่อ ก. ข. ค. เปนเจาของ ก. ให ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน ให
หมายเหตุวา “ก. ให ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน สวนของ ข. และ ค.
คงเดิม”
(๗) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนในหมวด ๑ ใหพนักงานเจาหนาที่จด
ลงไวในคําขอ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ดวย
ขอ ๑๔ การจัดทําหนังสือสัญญาใหดําเนินการดังนี้
(๑)
การจดทะเบียนประเภทให ใหทําในรูปหนังสือสัญญา เก็บไว ณ
สํานักงานที่ดิน ๑ ฉบับ และมอบใหแกผูรับให ๑ ฉบับ โดยใหคูกรณีลงนามในหนังสือ
สัญญาตามแบบของทางราชการ คือ หนังสือสัญญาใหที่ดิน หนังสือสัญญาแบงให
ที่ดิน หนังสือสัญญาใหที่ดินเฉพาะสวน บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม แลวแตกรณี
(๒) การจดทะเบียนประเภทคํามั่นจะให ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงตาม
แบบ ท.ด.๑๖ โดยไมตองทําหนังสือสัญญา
(๓) การจดทะเบียนประเภทถอนคืนการให ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.
๙ โดยบรรยายขอความในคําขอตามนัยคําสั่งหรือคําพิพากษาศาลแลวแตกรณี โดยไม
ตองทําเปนหนังสือสัญญา เวนแตศาลจะสั่งใหทําเปนหนังสือสัญญาดวย ก็ใหทําหนังสือ
สัญญาตามคําสั่งศาล
ข อ ๑๕ ก อ นดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ที่ มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่แกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน โดย
ใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับ
เจาของที่ดินใหตรงกันดวย
ขอ ๑๖ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน ในชองผูใหสัญญาใหเขียนชื่อ
เจาของตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอมหมายเลข
ลําดับกํากับไว สวนในชองผูรับสัญญาใหเขียนชื่อผูรับใหลงไว หากเปนกรณีจด
ทะเบียนประเภทที่เจาของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอยู ใหเขียน
ชื่อเจาของเดิมนั้นเรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดวย
กรณีการจดทะเบียนประเภทที่ตองหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอตาม
แบบ ท.ด.๑ หรื อ ท.ด.๑ ก ตามนั ย ข อ ๑๓ ให ห มายเหตุ ใ นสารบั ญ จดทะเบี ย น
เชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) คําขอ (ท.ด.๙)
หนังสือสัญญา บันทึกขอตกลง (ท.ด.๑๖) และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนให
อนุโลมปฏิบัติตามตัวอยางทายระเบียบ
หมวด ๔
การลงลายมือชื่อ

-นําสาระสําคัญ
ใส ท.ด.๑
การทําสัญญาให
-รูปแบบสัญญาให

-คํามั่นจะให
-ถอนคืนการให

การบันทึกสารบัญ
จดทะเบียน
การแกสารบัญ
ทะเบียน

-มีตัวอยาง
– ท.ด.๑
- สัญญา
- แกทะเบียน

ข อ ๑๗ การลงลายมื อ ชื่ อ ของผู ขอในคํ า ขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิ ติ ก รรม การลงลายมือ
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก)คําขอ (ท.ด.๙) หนังสือสัญญา บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ชื่อผูขอ

๓๘
และบันทึกขอตกลง (ท.ด.๑๖) ใหเปน ไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๘ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคล กรณีพิมพนิ้วมือ
ดังกลาวลงไวแทนการลงลายมือชื่อ โดยพิมพนิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือ
ชัดเจนแลวเขียนกํากับวาเปนลายนิ้วหัวแมมือซายของผูใด หากหัวแมมือซายของผูขอ
พิการหรือลางเลือน ใหใชลายพิมพหัวแมมือขวาแทน แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลาย
นิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอ ใหพิมพ
ลายนิ้วมือของผูขอไวในที่วางแหงอื่นในคําขอนั้นก็ได แตใหมีเครื่องหมาย เชน ลูกศร
ชี้ไปใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
หมวด ๕
การประกาศ
ขอ ๑๙ กรณีมีผูขอจดทะเบียนใหที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. หรือใหอสังหาริมทรัพยอยางอื่นใน
ที่ดินดังกลาว หรือใหอสังหาริมทรัพยอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว ให
ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามนัยขอ ๕ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๗
(พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

กรณีตองมีการ
ประกาศตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ กอน

หมวด ๖
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ขอ ๒๐ กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงในหนังสือสัญญา
และบันทึกขอตกลง รวมทั้งสารบัญจดทะเบียนใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไวหรือผูขอจด
ทะเบียนกรอก ขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอ
จดทะเบียนนํามายื่นพรอมคําขอใหเปนการถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปนมาของที่ดิน และอสังหาริมทรัพยที่ผู
ขอประสงคจะจดทะเบียน ชื่อเจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดามารดา และลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพนิ้วมือของผูขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือในหนังสือ
มอบอํานาจแลวแตกรณี โดยตรวจสอบใหตรงกับหลักฐานเดิมในสารบบ กรณีลายมือชื่อ
ของผูขอจดทะเบียนผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อเจาของในสารบบเดิมมากควรใหผูขอจดทะเบียน
พยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบเดิม หากผูขอจดทะเบียนยังลง
ลายมือชื่อผิดเพี้ยนจากเดิมแตผูขอจดทะเบียนเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่รูจัก ก็ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียน
ควรขอหลักฐานที่เชื่อถือไดจากผูนั้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมจนเปนที่เชื่อไดวาผูขอจด
ทะเบี ย นเป น เจ าของที่ แท จ ริ ง หรื อให ผู ที่เ ชื่ อถื อได รั บ รองว าผู ขอจดทะเบี ย นเป น

การตรวจสอบกอน
จดทะเบียน
-ตรวจสาระสําคัญ
ของนิติกรรม
-ตรวจสารบบ
ดูประวัติ
- กรณีลายมือชื่อ
ไมเหมือนเดิม

๓๙
เจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของเจาของ
ในสารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาขางตน
(๓) ตรวจสอบบัญชีอายัดวามีการอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผู ขอ
ประสงคจะขอจดทะเบียนหรือไม ประการใด
(๔) ตรวจสอบการหามโอนวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอ
จดทะเบียนมีกฎหมายใดบัญญัติเปนการหามโอนไวหรือไม ประการใด
ขอ ๒๑ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมใน
กรณีผูขอไมได ลงลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอพนักงานเจาหนาที่

- กรณีไมมีลายมือ
ชื่อเดิม
-ตรวจอายัด
-ตรวจหามโอน
ผูขอไมลงชื่อ
หามจดทะเบียน

หมวด ๗
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๒ ในการจดทะเบียนให หากไมมีกฎหมายบัญญัติเปนการยกเวนไวเปน เก็บคาธรรมเนียม
อยางอื่น ผูขอจดทะเบียนจะตองเสียคาธรรมเนียมคําขอ ค าธรรมเนียมจดทะเบียน ตามกฎกระทรวง
สิทธิและนิติกรรม และคาธรรมเนียมมอบอํานาจ (ถามี) ตามนัยกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงชื่อ) บัญญัติ จันทนเสนะ
(นายบัญญัติ จันทนเสนะ)
อธิบดีกรมที่ดิน
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑๓ ง ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘)

