การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
และแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
 ความหมาย
ที่สาธารณประโยชน หมายถึง ที่ดินที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถใชประโยชนรวมกัน
ได อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ วรรคสอง ซึ่งมีที่มาหรือบอเกิดแหงที่สาธารณประโยชนได ๓ ประการ
คือ
๑) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน แมนา้ํ ลําคลอง เปนตน
๒) เกิดขึ้นโดยสภาพการใช เชน ที่เลี้ยงสัตวสาธารณะ หนองน้ําสาธารณะ ปาชา
สาธารณะ เปนตน
๓) เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน การสงวนหวงหามตามกฎหมาย การอุทิศให
เปนที่สาธารณะ ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยปริยาย การยกใหหรือซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เปนตน

 กฎหมายและคําสั่งทีเ่ กี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ - ๑๓๐๗
- คําสัง่ กรมที่ดินที่ ๒๔/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓

 ประเภทการจดทะเบียน
๑. โอนเปนที่สาธารณประโยชน หมายถึง กรณีที่ผูมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ไดขอจดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลงใหเปนที่สาธารณประโยชน ไมวา จะมีคา ตอบแทนหรือไมกต็ าม
๒. แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน หมายถึง กรณีที่ผูมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินไดขอโอนที่ดินเพียงบางสวนไมเต็มทั้งแปลงใหเปนที่สาธารณประโยชน โดยมีการรังวัดกัน
สวนที่ประสงคจะโอนใหเปนที่สาธารณะออกจากหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ทั้งนี้ไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม

 วิธดี ําเนินการ
๑. การขอจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
- ผูขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ ท.ด.๙ และ ท.ด.๑ โดย ท.ด.๑ เปนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนสอบสวนและดําเนินการตามระเบียบ
๒. การขอแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
- ผูขอยื่นคําขอแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนตามแบบพิมพ ท.ด.๙ แลว
สงเรื่องใหฝายรังวัดดําเนินการ
- เมื่อฝายรังวัดดําเนินการเสร็จแลว จะสงเรื่องคืนฝายทะเบียนเพื่อแจงผูขอมา
ดําเนินการจดทะเบียน
- ในวันที่ผูขอมาจดทะเบียน ใหยื่นคําขอตามแบบพิมพ ท.ด.๑ สอบสวน และ
ดําเนินการตามระเบียบ

 สาระสําคัญ
- การโอนที่ดินใหเปนที่สาธารณประโยชน คือ การที่เจาของที่ดินมีเจตนายกที่ดิน
ของตนใหเปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน หรือจะขายใหแกสวนราชการก็ได แตไมวาจะ
เปนการยกใหหรือขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม ที่ดินนั้นยอมตกเปนทรัพยสิน
ของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔
- สาธารณสมบัติของแผนดิน ถือเปนทรัพยนอกพาณิชย ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๔๓ ใครจะนําสาธารณสมบัติของแผนดินไปใหผูอื่นเชา สัญญาเชายอม
เปนโมฆะ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๐-๙๒๑/๒๕๒๒) การจะอางสิทธิขอจดทะเบียนภาระจํายอม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๑๒ นั้น จะนํามาใชแกสาธารณสมบัติของ
แผนดินมิได (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๕๙/๒๕๑๑ ประชุมใหญ) ซื้อที่สาธารณประโยชนซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล ก็ไมไดกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒/๒๕๑๐) นอกจากนี้ใครจะ
นําที่สาธารณสมบัติของแผนดินไปทําสัญญา กอใหเกิดภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน
และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย สัญญานั้นยอมเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๕๐

- ทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นจะโอนแกกันไมได (ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕) กลาวคือจะนําไปทําสัญญาซื้อขาย ให แลกเปลี่ยน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยไมได หากกระทําไปสัญญาดังกลาวยอมเปนโมฆะ (คําพิพากษาฎีกาที่
๕๐๖/๒๕๐๕, ๔๕๓/๒๕๑๒) เวนแตจ ะอาศัยอํา นาจแหง บทกฎหมายเฉพาะหรือพระราช
กฤษฎีกาจึงจะทําได ดังรายละเอียดในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ วรรคสอง
- หามมิใหยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดินในเรื่องทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๖) กลาวคือจะนํามาตรา ๑๓๘๒
ถึง มาตรา ๑๓๘๖ มาใชบังคับกับที่สาธารณสมบัติของแผนดินไมได เชน หนองน้ําสาธารณะ
เปนสมบัติของแผนดิน ใครจะอางอายุความครอบครองยันตอแผนดินไมได (คําพิพากษาฎีกาที่
๓๐๙/๒๕๐๐) ที่ชายตลิ่งอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันนั้น ผูใดจะ
อยูมาชานานเทาใดก็หาไดกรรมสิทธิ์ไม (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๔๒/๒๕๐๖)
- ทรัพยสินของแผนดิน ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม
จะยึดเพื่อการบังคับคดี ตามคําพิพากษาของศาลไมได (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๐๗)
- ในการรังวัดเพื่อการออกโฉนดที่ดินหรือการรังวัดเพื่อการแบงแยกทีด่ นิ เจาหนาทีผ่ ู
ไดรับมอบหมายไประวังแนวเขตจะทําการกันเขตที่ดินสาธารณประโยชน จะตองพิจารณาจาก
หลักฐานใหไดความวา เปนที่ดินสาธารณประโยชนเพราะเหตุใด เชนเคยเปนทางมากอนและ
เขาลักษณะซึ่งกฎหมายถือวาเปนทางสาธารณประโยชน ถาสอบสวนแลวเชื่อวาเปนเชนนั้น ก็ควร
ยืนยันไปตามนัน้ ไมใชวาจะกันออกหรือไมก็ได เพราะที่ดินที่มีสภาพเปนที่สาธารณประโยชนจะ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไดโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายเทานั้น และในกรณีที่เจาหนาที่เห็น
ควรกันเขตที่ดินสาธารณะ เชน ทางสาธารณะใหกวางออกไปกวาเดิมโดยรุกล้ําที่ดินของเจาของ
ที่ดินหรือขอกันที่ดินเปนทางสาธารณะเพื่อความเจริญของทองถิ่น ไมควรใหเจาของที่ดินใหความ
ยินยอมในขณะนั้น แตควรเสนอเรื่องใหผูมีอํา นาจในการดูแลรั ก ษาที่ดินสาธารณประโยชน
พิจ ารณาวา จะดํ า เนิ น การอยา งไร หรื ออาจขอร องใหเ จ า ของที่ ดิ น อุทิ ศ ที่ดิ น ให เ ปน ที่ ดิ น
สาธารณประโยชนโดยความสมัครใจ แตหากไมเปนที่ตกลงกัน จะถือเหตุที่ไมรับรองเขตที่ดิน
ตามที่เจาของที่ดินขอรังวัดออกโฉนดหรือขอรังวัดแบงแยกหาไดไม (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๙๐๒/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๐๐)
- การแบงหักที่ดินของผูเยาวหรือคนไรความสามารถใหเปนที่สาธารณประโยชน
ตองใหผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวหรือคนไรความสามารถ (เฉพาะผูอนุบาลประเภททีต่ อ งนํา

บทบัญญัติวาดวยความปกครองมาใชบังคับ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๘๑
(ปจจุบันคือมาตรา ๑๕๙๘/๒๕๑๘)) ขออนุญาตศาล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๕๔๖ (๑) (ปจจุบันคือมาตรา ๑๕๗๔ (๑) ) เสียกอน เปนไปตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่
๒๔/๒๕๑๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เรื่อง การจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชน
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๖๖๗๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๓
- การจดทะเบียนแบงขายที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง กรณีกรมทางหลวงไมขอรับโฉนด
ที่ดินเฉพาะสว นที่ถูก เขตทางหลวงไมจําตองเขียนโฉนด ตอเลขที่ดิน หนา สํา รวจ และเรียก
คาธรรมเนียม คาโฉนดที่ดินในรูปแผนที่ใหหมายสีเขียว โดยหมายเหตุใหทราบวาไดแบงขาย
เปนทางสาย…….ตามวิธีการแบงหักที่สาธารณประโยชนโดยอนุโลม (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
๐๖๐๘/๒๕๗๓๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เรื่อง การจดทะเบียนแบงขายที่ดินที่ถูกเขต
ทางหลวง เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๖๓๑๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๑๕)
- การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามผังปรับปรุงบริเวณเพลิงไหม เพื่อสรางเปน
ทางสาธารณประโยชนใหจดทะเบียนประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน หรือโอนเปนที่
สาธารณประโยชนแลว แตกรณี ตามหนัง สือที่ มท ๐๖๐๘/๓๒๖๔๘ ลงวันที่ ๓๐ สิง หาคม
๒๕๑๕ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/๙๓๐๗๒ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ (สวน
กรณีไมมีคาตอบแทน ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๐๕๑๕ ลงวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒)
- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ บัญญัติใหกระทรวงการคลัง
มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการเงินของแผนดิน ภาษีอากร และรัษฎากร หรือกิจการอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย อันเปนทรัพยสินของแผนดิน นอกจากสาธารณสมบัติของแผนดิน ฯลฯ ฉะนั้น
นับแตวันใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๐๖ แลว กระทรวงการคลัง
ยอมไมมีอํานาจหนาที่ในกิจการอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินตอไป
จะเกี่ยวของไดก็แตเพียงอสังหาริมทรัพยอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชในราชการของ
กระทรวงการคลังโดยเฉพาะเทานั้น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๓๕ ลงวันที่
๑๙ มกราคม ๒๕๑๕)
- การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง ใหจดทะเบียนประเภท
“โอนเปนที่สาธารณประโยชน” หรือ “แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน” ในชองผูรับโอนหรือ

รับสัญญา ใหลงชื่อ “ทางหลวงสาย………” ไมวาการโอนดังกลาวจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๘๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๙
- เมื่อไดมีการจดทะเบียนประเภท “โอนเปนที่สาธารณประโยชน” แลว ใหเก็บ
โฉนดฉบับเจาของที่ดินเขาสารบบ สวนโฉนดฉบับสํานักงานที่ดินใหคงไวในเลมตามเดิม ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๔๑๗๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๓๐๖ ลงวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๙)
- เพื่อใหปรากฏประวัติการไดมาและการจายคาทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทางหลวง
ตามความประสงคของกรมทางหลวง ใหพนักงานเจาหนาที่บรรยายขางเรื่องราวขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) หมายเหตุในรายการจดทะเบียนดวยอักษรสีแดงวา “การโอนเปนที่
สาธารณประโยชน (หรือแบงหักที่สาธารณประโยชน) รายนี้ผูโอนไดรับคาทดแทนจากกรมทาง
หลวงหรือไมไดรับคาทดแทนจากกรมทางหลวง” แลวแตกรณี รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
ของบันทึกการจายเงินคาทดแทน และลงนามประทับตราประจําตําแหนง (หนังสือกรมที่ดิน ที่
มท ๐๖๑๒/๑/ว ๓๗๕๒๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)
- การโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรา งหรือขยายทางหลวง โดยมิไดมีก ารเวนคืน
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอ ๖๓ วรรคสอง ซึ่งกรมที่ดินแจงใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๑๙๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ ตอมาไดมีพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเลิกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๕ แล ว และตามพระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวงฯ มาตรา ๖๘ ยั ง คงบั ญ ญั ติ ให ก ารโอน
อสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง โดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
- การสอบเขตหรือแบงแยกสภาพที่ดินที่มีทางสาธารณประโยชนผาน ใหแนะนํา
เจาของที่ดินผูขอรังวัดนํารังวัดแบงแยกหรือกันเขตทางสาธารณประโยชนออก โดยการแบงหักเปน
ทางสาธารณประโยชนหากผูขอไมยอมแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน โดยอางวาไมใชทาง
สาธารณประโยชนใหบันทึกถอยคําของผูขอและใหงดทําการรังวัดไวกอ น แลวทําหนังสือสอบถาม
ไปยังผูดูแล รักษาวาทางในที่ดินแปลงดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชนหรือไม ถาไดรับการยืนยัน

วาเปนทางสาธารณประโยชนใหแจงผูขอทราบเพื่อนําทําการรังวัดแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน
แตถาผูขอรังวัดไมยอม ใหบันทึกถอยคําไวแลวงดดําเนินการ (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๙๗
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๔)
- โดยทั่วไปที่สาธารณประโยชนจะมีเสนทางที่ประชาชนใชสัญจรเขา - ออก อยูแ ลว
ซึ่งทางดังกลาวจะตกเปนทางสาธารณะดวย ดังนั้น เมื่อมีการออกโฉนดที่ดินบริเวณนี้ เจาหนาที่
ควรกันเขตทางสาธารณะกอนแลวจึงออกโฉนดใหไป ถาเปนกรณีไมมีทาง เขา – ออก เมื่อยัง
ไมมีกฎหมายหรือระเบียบใหอํานาจเจาหนาที่หรือบังคับใหเจาของที่ดินจะตองกันที่ดินของตนให
เปนทางไว จึงจําเปนตองใชหลักรัฐศาสตร โดยผูปกครองทองที่อาจขอรองใหเจาของที่ดินบริจาค
ที่ดินบางสวนเปนทาง ซึ่ง ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑๐๓ ทวิ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๖๑๘/ว ๑๒๓๘
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๕)
- แนวทางปฏิบัติเพื่อมิใหมีการจดทะเบียนประเภท “แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
(ทางสาธารณประโยชน) ” ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไมตรงตามเจตนาของผูขอ ดังนี้
(๑) กรณีมีผูยื่นคําขอรังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชน กอนรับคําขอใหพนักงาน
เจาหนาที่ผูรับคําขอชี้แจงใหผูขอเขาใจวาการแบงเปนทางนั้น มีสองกรณี คือ การแบงเปนทาง
สวนบุคคลกับการแบงเปนทางสาธารณประโยชน ซึ่งทั้งสองกรณีมีความแตกตางกัน โดยการ
แบงเปนทางสวนบุคคลนั้น ที่ดินสวนที่เปนทางยังคงมีชื่อบุคคลที่ขอแบงเปนเจาของซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหกับผูขอแบง และทางนั้นใชไดเฉพาะบุคคลผูเปน
เจาของหรือบุคคลที่เจาของประสงคจะใหใช เจาของมีสิทธิที่จะหามบุคคลโดยทั่วไปไมใหใชทาง
นั้นได สวนการแบงเปนทางสาธารณประโยชนนั้น ผูขอแบงใหเปนทางสาธารณประโยชนไมได
เปนเจาของตอไปแลว โดยที่ดินสวนนั้นจะกลายเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชน
ใชรวมกันตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) โดยการอุทิศและเจาของ
ที่ดินจะถอนคืนการอุทิศไมได บุคคลโดยทั่วไปสามารถเขาไปใชไดโดยพลการ เจาของที่ดินเดิม
ไมมีสิทธิที่จะหวงหาม เมื่อผูขอเขาใจทั้งสองกรณีดีแลว ใหสอบถามวาจะแบงเปนทางสวนบุคคล
(แบงในนามเดิม หรือ แบงกรรมสิทธิ์รวมแลวแตกรณี) หรือจะแบงเปนทางสาธารณประโยชน
หากผูขอยืนยันจะขอรังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชน ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการรับทราบ
คําชี้แจงดังกลาวและความประสงคของผูขอแลวใหผูขอลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเสร็จแลวจึง
ดําเนินการใหผูขอตามระเบียบตอไป

(๒) กรณีผูขอไดยื่นคําขอรังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชนไวแลว หรือกรณีที่
ผูขอไดยื่นคําขอรังวัดประเภทอื่นไวโดยมิไดยื่นคําขอรังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชน แตใน
วันนําทําการรังวัดผูขอมีความประสงคเพิ่มเติม โดยนํารังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชนดวย
ทั้งสองกรณีกอนทําการรังวัดใหชางผูทําการรังวัดชี้แจงใหผูขอรังวัดเขาใจเรื่องการแบงเปนทาง
สาธารณประโยชนและบันทึกไวโดยใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ (๑)
(๓) กรณีที่ผูขอไดยื่นคําขอรังวัดประเภทอื่นไวโดยไมไดยื่นคําขอรังวัดแบงเปนทาง
สาธารณประโยชน แตในวันนําทําการรังวัดผูขอรังวัดไดนํารังวัดแบงเปนทางสาธารณประโยชน
เพิ่มเติม แมชางผูทําการรังวัดไดปฏิบัติตาม (๒) ไวแลวก็ตาม ในวันยื่นคําขอแกไขคําขอรังวัด
เพิ่มเติม โดยขอแบงเปนทางสาธารณประโยชน กอนรับคําขอใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับคําขอชี้แจง
ใหผูขอเขาใจและบันทึกไวโดยใหปฏิบัติทํานองเดียวกับ (๑) ดวย เพื่อยืนยันเจตนาของผูขอรังวัดที่
ไดนํารังวัดไวอีกครั้งหนึ่ง
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๐๔๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙)

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกีย่ วกับการจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
และแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
๑. ที่ดินสวนที่พังเปนคลองตาทองตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ราษฎรใช
ประโยชนรวมกัน การรังวัดแบงหักที่พังในกรณีดังกลาว จึงถือวาเปนการจําหนายที่สาธารณประโยชน
ออกจากทะเบียนที่ดินตามหลักการทางทะเบียนเทานั้น แมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในคําพิพากษาจะไมมีการตกลงใหแบงหักที่สาธารณะก็ควรจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชน
และแบงกรรมสิทธิ์รวมใหแกจําเลยไปแตฝายเดียว โดยถือเอาคําพิพากษาของศาลเปนการแสดง
เจตนาแทนโจทกได
๒. กรณีการจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชนที่เปนคลองนั้น เมื่อปรากฏวา
สวนที่แบงหักที่สาธารณประโยชนตกเปนที่สาธารณประโยชนอยูกอนแลวการจดทะเบียนแบงหัก
เชนนี้ไมใชเปนการจดทะเบียนสิท ธิและนิติก รรม เปนเพียงการจํา หนา ยที่ดินสวนที่ตกเปนที่
สาธารณประโยชนออกจากหลักฐานทางทะเบียนเทานั้น ซึ่งการจดทะเบียนดังกลาวถือวาเปน
ความจําเปนเพื่อใหมีการจดทะเบียนแบงแยกเปนไปตามคําพิพากษาจึงดําเนินการจดทะเบียนใหได
๓. เมื่อตามหนังสืออุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน วา ส. และ อ. เจาของ
ที่ดินไดยกที่ดินบางสวนตามโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชนโดยไมมเี งือ่ นไข

วาจะตองใหกรุงเทพมหานครหรือสํานักงานเขตสรางถนนในที่ดินสวนที่ยกใหนี้กอนแตอยางใด
แมตอมาจะปรากฏวากรุงเทพมหานครหรือสํานักงานเขตจะสรางหรือไมสรางถนนในที่ดินที่อุทิศ
นี้ก็ตาม การอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนดังกลาวก็มีผลสมบูรณนับแตวันที่อุทิศแลว
หาจําตองจดทะเบียนการโอนแตประการใดไม (เทียบฎีกาที่ ๕๐๖/๒๔๙๐) เมื่อสํานักงานเขต
ขอใหแจงใหเจาของที่ดินดําเนินการแบงแยกที่ดินสวนที่ยกใหออกตางหาก และจดทะเบียนใน
ที่ดินใหปรากฏหลักฐานวาเปนทางสาธารณประโยชนตอไป กรณีของเรื่องนี้จึงควรแจงให ส. และ
อ. เจาของที่ดินผูอุทิศ ไดทราบตามที่สํานักงานเขตไดยืนยัน พรอมทั้งแจงใหบุคคลทั้งสองและ
เจา ของที่ดินคนอื่นๆ มาดําเนินการจดทะเบียนแบง กรรมสิท ธิ์ร วม และแบง หัก ใหเปนทาง
สาธารณประโยชนใหเปนการถูกตองตอไป
๔. การที่ น. ยื่นคําขอแบงหักที่สาธารณประโยชนและ ส.กทม. ไดสงชางไปทําการ
รังวัดแลว ในวันทําการรังวัด เจาของที่ดิน เจาของที่ดินขางเคียง ผูแทนสํานักงานเขตไดไประวัง
ชี้แนวเขตที่ดินรวมทั้งลงนามรับรองแนวเขตที่ดินแลวก็ตาม เมื่อผูขอไดเปลี่ยนความประสงคโดย
ขอยกเลิกเรื่องรังวัดแบงหักที่สาธารณประโยชนดังกลาวก็ยอมทําไดเพราะการยื่นคําขอแบงหักที่
สาธารณประโยชนก็ดี การนํารังวัดแบงหักที่สาธารณประโยชนก็ดี ไมถือวาเปนการแสดงเจตนา
ที่เสร็จเด็ดขาดเมื่ออยูในขั้นเตรียมการยังไมไดจดทะเบียนอันเปนการแสดงเจตนาขัน้ สุดทายจะถือ
วามีการแสดงเจตนาอุทิศหรือโอนใหเปนที่สาธารณะแลวไมได ผูขอจึงยอมเปลี่ยนแปลงเจตนาได
และในทางปฏิบัติ ก็ไดถือเอาขั้นตอนแสดงเจตนาในการจดทะเบียนเปนเกณฑพิจารณา ทั้ง นี้
นอกจากกรณีที่เปนการขอแบงหักที่สาธารณประโยชนเนื่องจากสภาพที่ดินตกเปนสาธารณประโยชน
อยูแ ลว การแบงหักฯ ก็เพื่อจําหนายทะเบียนเทานั้น สวนกรณีที่ น. ไดยื่นคําขอแบงหักทาง
สาธารณประโยชนเพียงอยางเดียวโดยไมไดขอสอบเขตหรือขอแบงแยกในนามเดิมแตอยางใดถึงแม
สภาพที่ดินจะตกเปนทางสาธารณประโยชนอยูแลวก็ตาม พนักงานเจาหนาที่ก็ไมสามารถบังคับ
ใหผูขอแบงหักเปนทางสาธารณประโยชนได ดังนั้น ผูขอชอบที่จะยกเลิกคําขอได
๕. ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนที่ดินเปนที่สาธารณประโยชน เมื่อมี
ผูนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปยื่นขอจดทะเบียนโอนที่ดินเปนที่สาธารณประโยชนตอพนักงาน
เจาหนาที่ พนักงานเจาหนาที่จะทําการสอบสวน หากไมมีกรณีขัดของประการใด พนักงานเจาหนาที่
จะดําเนินการใหตามความประสงคของผูขอ โดยจะจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
ใหปรากฏเปนหลักฐานในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับเจาของที่ดินและฉบับสํานักงานที่ดิน
สวนกรณีเจาของที่ดินไดทําหนังสือแสดงเจตนาอุทิศที่ดินใหใชเปนที่สาธารณประโยชน แมมิได

จดทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหเปนที่สาธารณประโยชน ที่ดินนั้นก็เปนที่สาธารณประโยชนแลว
สวนกรณีที่ ส. เจาของที่ดินเดิมไดทําหนังสือแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อใหใชสรางถนนไวแลวยอม
ตกเปนทางสาธารณประโยชน อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสํา หรับ พลเมืองใชรว มกัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ โดยไมจําเปนตองจดทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที่ ม. ผูซื้อที่ดินดังกลาวจาก ส. ยอมไมสิทธิในที่ดนิ สวนที่ ส. ไดอุทิศใหเปนทางสาธารณประโยชน
ไปแลว (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๒๓)
๖. กรณีผูจัดการมรดกยื่นคําขอโอนที่ดินของเจามรดกใหเปนทางสาธารณะโดย
ขอเท็จจริงปรากฏวาเจามรดกไดทําหนังสืออุทิศที่ดินแปลงนี้ใหเปนถนนสาธารณประโยชนเพือ่ ให
ประชาชนใชรว มกันโดยทายาทของเจามรดกได ใหถอยคํา วาที่ดิ นดังกลาวมีสภาพเปนทางที่
ประชาชนใชประโยชนมานานหลายสิบปและยินยอมใหผูจัดการมรดกโอนที่ดินแปลงนี้เปนทาง
สาธารณประโยชนไดซึ่งในการจัดการทรัพยมรดก ผูจัดการมรดกยอมมีอํานาจที่จะจัดการกัน
ทรัพยสวนที่ไมเปนมรดกหรื อสวนที่เปนหนี้สินออกจากกองมรดกเสียกอนที่จ ะแบงปนทรัพย
มรดกใหแกทายาทได การที่ผูจัดการมรดกโอนที่ดินของเจามรดกใหเปนทางสาธารณประโยชน
ถือวาเปนการจําหนายทางทะเบียนเพื่อกันที่ดินสวนที่เปนทางสาธารณประโยชนออกจากกอง
มรดกอันเปนการจัดการมรดกโดยทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๗๑๙
มิใชเปนการใชอํานาจหนาที่โอนทรัพยมรดกใหเปนทางสาธารณะแตอยางใดจึงดําเนินการจด
ทะเบียนโอนที่ดินดังกลาวใหเปนทางสาธารณประโยชนตามความประสงคของผูขอได
๗. ว. กับพวก ไดยื่นคําขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม (ระหวางเชา) ในวันทําการรังวัด
ไดแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนเพิ่มขึ้นอีก ๑ แปลง ซึ่งเจาของที่ดินเดิมยินยอมสํานักงานเขต
กันเปนถนนสาธารณประโยชนตั้งแตป ๒๔๗๒ จึงนาเชื่อวาที่ดินสวนที่แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
นี้ เปนที่สาธารณะอยูกอนการเชา แตผูเชาไมยินยอมใหที่ดินแปลงแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
ดังกลาวปลอดการเชา กรณีนี้แมตรวจสอบแลวไมพบหลักฐานการอุทิศ ก็ตองถือวาเจาของทีด่ นิ
เดิมไดยอมอุทิศที่ดินสวนดังกลาวใหเปนทางสาธารณะโดยปริยาย (เทียบคํา พิพากษาฎีก าที่
๑๑๓๘ - ๑๑๓๙/๒๕๐๑) ดังนั้น ตามสัญญาเชาซึ่งมีการเชาทั้งแปลง การเชายอมไมผูกพันที่ดิน
สวนที่เปนที่สาธารณะอยูกอนการเชา เนื่องจากสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใช
รวมกันจะใหเชากันไมได (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๑/๒๕๐๗) จึงถือไดวาการจดทะเบียน
เชารายนี้ไมรวมถึงที่ดินสวนทีแ่ บงหักเปนที่สาธารณประโยชนแตอยางใด เมื่อ ว. กับพวก ยินยอม

ใหแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน จึงจดทะเบียนแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนโดยพนจาก
การเชาดังกลาวได
๘. ทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
ประเภทที่เปนทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๐๔ (๒) สวนที่ดินรกรางวางเปลาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๑) สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันยอมเกิดขึน้
และเปนอยูตามสภาพที่ดิน และการใชรวมกันของประชาชนไมจําเปนตองทําพิธีหรือจดทะเบียน
อยางเอกชน หรือตองมีเอกสารของทางราชการกําหนดใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชประโยชนรวมกัน การที่ที่ดินจะตกเปนทางสาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน อาจเปนโดยเจาของที่ดินอุทิศโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่
จะใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน หากมีสัญญาวาที่ดินนั้นไดตกเปนทางสาธารณประโยชน
แลวหรือไมก็สามารถใชพยานบุคคลนําสืบได หากมีการโอนที่ดินซึ่งตกเปนทางสาธารณประโยชน
ใหบุคคลใดไป ผูรับโอนก็ยอมไมมีสิทธิในที่ดินที่ตกเปนทางสาธารณประโยชนแลวนั้น (เทียบคํา
พิพากษาฎีกาที่ ๑๐๐/๒๕๑๕ และ ๗๔๓/๒๕๒๓) การที่ที่ดินจะตกเปนทางสาธารณประโยชน
ของแผนดินประเภทที่ดินรกรางวางเปลาโดยการทอดทิ้งไมทําประโยชนอันเปนอํานาจของอธิบดี
กรมที่ดินที่จะยื่นคํารองตอศาลใหสั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) เมื่อกรณีนี้เปนปญหาเกี่ยวกับการตกเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ไมใชเรื่องการทอดทิ้งไมทําประโยชน
ตามมาตรา ๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น กรณีที่สํานักงานเขตแจงใหอธิบดีกรมที่ดินยื่น
คํารองตอศาลเพื่อสั่งใหเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา ๖ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
จึงมิอาจกระทําได สวนปญหาวาที่ดินไดตกเปนทางสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชสัญจรไป
มาแลวหรือไม ก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงซึ่งอาจจะตองมีการพิสูจนกันตอไป และหากสํานักเขตประสงค
จะใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียนก็ตองแจงใหผูมีชื่อในโฉนดที่ดินหรือทายาทไปขอจดทะเบียน
โอนใหเปนที่สาธารณประโยชน
๙. การจดทะเบียนเปนสิทธิของเจาของที่ดินจะขอจดทะเบียนหรือไมก็ได หาก
พนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหเจาของที่ดินมาจดทะเบียนโอนที่ดินใหเปนที่สาธารณประโยชนแลว
เจา ของที่ดิน ไมม าจดทะเบีย น พนัก งานเจา หนา ที่ก็ไ มอ าจจะจดทะเบีย นโอนที่ดิน เปน ที่
สาธารณประโยชนได อยางไรก็ตาม การที่ที่ดินจะตกเปนทางสาธารณประโยชนอันเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๐๔ (๒) ยอมตกเปนไดโดยการแสดงเจตนาของเจาของที่ดินโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะทํา
การอุทิศใหเปนทางสาธารณประโยชน ไมจําเปนตองทําพิธีจดทะเบียนอยางโอนใหแกเอกชน
(เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๔๕๒๓) สําหรับที่ดินแปลงนี้เมื่อศาลฎีกาฟงขอเท็จจริงไดวา
เจาของที่ดินไดอุทิศเปนใหทางสาธารณประโยชนแลวตั้งแตป ๒๕๓๑ ที่ดินดังกลาวจึงตกเปน
ทางสาธารณประโยชนอันเปนทางสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) กรณีของเรื่องนี้จึงเห็นวา ไมจํา เปน จะตองเรียก
เจาของที่ดินมาจดทะเบียนโอนที่ดินที่เปนสาธารณประโยชน แตใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุ
ในโฉนดที่ดินฉบับ สํา นัก งานที่ดินไววา ที่ดินตกเปนสาธารณสมบัติข องแผน ดิน แลว ใหง ด
การจดทะเบียนใดๆ ทุกชนิด เวนแตจะเปนการจดทะเบียนใหเปนที่สาธารณประโยชนเทานั้น
๑๐. ศาลฎีกาไดพิเคราะหแลวฟงไดวาเจาของที่ดินไดอุทิศใหเปนทางสาธารณประโยชน
แลว ที่ดินดังกลาวจึงตกเปนทางสาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว กรณี
เชนนี้พิจารณาแลววาการขอจดทะเบียนเปนสิทธิของเจาของที่ดินจะขอจดทะเบียนหรือไมก็ได
หากพนักงานเจาหนาที่ไดแจงใหเจาของที่ดินมาจดทะเบียนโอนที่ดินใหเปนที่สาธารณประโยชน
แลว เจาของที่ดินไมมาจดทะเบียนพนักงานเจาหนา ที่ ก็ไมอาจจะจดทะเบียนโอนที่ดินเปนที่
สาธารณประโยชนได การที่ที่ดินจะตกเปนทางสาธารณประโยชนอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ยอมตกเปนไดโดยการแสดงเจตนาของเจาของที่ดินโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะทําการอุทิศให
เปนทางสาธารณประโยชน ไมจําเปนตองทําพิธีจดทะเบียนอยางโอนใหแกเอกชน (เทียบคําพิพากษา
ฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๒๓) แตควรใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุในโฉนดที่ดินฉบับสํานักงานทีด่ นิ วา
“ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาที่………….ลงวันที่…………. วาที่ดินแปลงนี้ไดตกเปนทางสาธารณประโยชน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันแลว ใหงดการจดทะเบียนทุก
ประเภท เวนแตจะเปนการจดทะเบียนโอนใหเปนที่สาธารณประโยชนเทานั้น”

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๔๗๙ ที่สาธารณสมบัติของแผนดินผูใดจะยกอายุ
ความขึ้นเปนขอตัดฟองมิได

๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๐/๒๔๗๙ การเขาครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน
ของแผนดินกอนที่ทางการจะไดประกาศและขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชนนั้น หาทําให
ที่ดินสาธารณประโยชนนั้นเปลี่ ยนสภาพเปนอื่นไปไม จะครอบครองอยูนานเทา ใดก็ไมไ ด
กรรมสิทธิ์
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๕/๒๔๘๒ เจาของที่ดินจดทะเบียนที่ดินของตนใหเปน
ทางสาธารณะแลว ยอมหมดกรรมสิทธิ์แมเจาหนาที่จะออกโฉนดในนามของตนหรือกรรมสิทธิ์
เปนเจาของภายหลังตอมาก็ตามก็ไมทําใหไดกรรมสิทธิ์กลับคืนมา
การอุทศิ ที่ดินใหเปนทางสาธารณะหรือทางหลวงนั้นไมจาํ ตองโอนใหโฉนดกลับใหแก
แผนดิน เพียงการอุทศิ โดยแจงชัด เชนบอกความจํานงแกเจาหนาทีห่ รือจดทะเบียนในหนาโฉนด
ก็เปนการเพียงพอ
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๓/๒๔๘๓ การอุทิศที่ดินเปนถนนสาธารณะนั้นไมตองมี
การจดทะเบียนเจาของที่ดินไดอุทิศทางใหเปนถนนสาธารณะโดยเจตนาอุทิศเชนนั้น และไดใช
กันมาถึง ๘ ป ยอมเปนผลสมบูรณนับแตวันเปดใหใช ไมจําตองรอใหมีการแกทะเบียนโฉนดโอน
อีกตามมาตรา ๑๒๙๙ เพราะมาตรานี้บัญญัติเฉพาะแตการไดมาโดยนิติกรรมเทานั้น หาได
บัญญัติเลยไปถึงการไดมาโดยวิธีอื่นดวยไม
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๗/๒๔๘๔ ที่ดินที่กรมชลประทานซื้อมาขุดคลองและ
ทําประตูน้ํา แมจะมีโฉนดก็เปนที่หลวงหวงหาม จะยกอายุความครอบครองขึ้นตอสูไมได
การรังวัดสอบเขตที่ดิน เจา พนักงานซึ่งทําหนา ที่อยูในที่ดินนั้น ไมมีอํา นาจเป น
ผูแทนรัฐบาลในการชี้เขตโดยมิไดรับการแตงตั้ง
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙/๒๔๘๗ ที่รกรางวางเปลานั้น แมถูกยึดมาขายทอดตลาด
ก็ไมทําใหก ลายสภาพไปจากประเภทที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ผูรับซื้อจากการขายทอดตลาดจึงไมมีอํานาจกีดกันไมใหผูอื่นจับจอง
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๖/๒๔๙๐ การยกที่ดินใหใชเปนทางสาธารณะจะใหแก
รัฐหรือเทศบาล ก็มีผลเชนเดียวกัน และไมจําตองจดทะเบียนอยางการโอนใหแกเอกชน
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๗/๒๔๙๐ ที่ดินที่ถูกน้ําเซาะพังจนเปลี่ยนสภาพกลายเปน
ทางน้ําแลวนั้น ยอมเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ภายหลังผูใดจะไดกรรมสิทธิ์ที่ตรงนั้น ก็ตอง
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการไดมาแหงกรรมสิทธิ์….

๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓๗/๒๔๙๒ ที่ดินซึ่งกระทรวงการคลังรับโอนจากเอกชน
มาขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ แลวเอามาใหเอกชนเชาอยูนั้น ยอมเปนทรัพยสินของแผนดินทีด่ นิ
ที่เปนทรัพยสินของแผนดิน ผูใดไมมีอํานาจยึด
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๗๖/๒๔๙๓ การอุทิศที่ดินใหเปนทางหลวงนั้น อุทิศ
โดยตรงหรือโดยปริยายก็ได และที่จะเปนทางหลวงก็หาจําตองมีทะเบียนอะไรไม
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๓/๒๔๙๔ ทางอยูในโฉนดซึ่งเปนกรรมสิทธิข์ องเอกชน
และจําเลยยอมรับโอนกรรมสิทธิ์มานั้น จะกลับกลายเปนทางหลวงหรือทางสาธารณะได ตองมี
การอุทิศโดยตรง หรือโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง เพียงแตไดความวามีคนเดินผานไปมาหลาย
สิบปแลวเทานั้น หาทําใหทางนั้นเปนทางหลวงหรือทางสาธารณะเสมอไปไม
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙/๒๔๙๕ ที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมือง
ใชรวมกันนั้น ผูใดหามีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองแตประการใดไม
แตเมื่อมีผูไปปลูกสรางโรงเรือนอยูในสาธารณสมบัติดังกลาวแลว มีผูอื่นไปรื้อเสีย
แลวปลูกโรงเรือนของตนขึ้นแทนบาง เชนนี้ ยอมถือวาเปนการรบกวนสิทธิของผูปลูกโรงเรือนคน
แรกในอันที่จะใชที่สาธารณสมบัตินั้น และถือวาผูปลูกโรงเรือนคนแรกไดรับความเสียหายเปน
พิเศษ จึงยอมมีสิทธิฟองใหผูปลูกโรงเรือนที่หลังรื้อโรงเรือนที่ปลูกนั้นไปใหพนที่นั้นได
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๘/๒๔๙๗ ที่ดินในโฉนด ถาตลิ่งพังก็ยอมกลายสภาพ
เปนทางน้ําสาธารณะ
๑๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๙/๒๕๐๐ ที่ดินรกรางวางเปลานั้นบุคคลอาจไดมา
ตามกฎหมายที่ดิน และที่ดินประเภทนี้การที่เจาพนักงานทีด่ ินจะออกโฉนดใหแกผูครอบครอง
หรือไมนั้น เปนเรื่องของเจาพนักงานที่ดินจะวินจิ ฉัย เทศบาลไมมีอาํ นาจหนาทีท่ ี่จะไปคัดคาน
การขอรับโฉนดดังกลาว
๑๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๓๘–๑๑๓๙/๒๕๐๑ การอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณะ
ไมตองมีพิธีการ ถาโจทกจําเลยและประชาชนใชเปนทางเดินสูทางสาธารณะรวมกันมาหลายป
ก็ตองถือวาไดอุทิศโดยปริยาย
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๒/๒๕๐๒ การที่จะเปนหนองสาธารณสมบัติของแผนดิน
หรือไมนั้น กฎหมายไมไดบังคับวาตองจะขึ้นทะเบียนไว เพราะการจะเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินหรือไม เปนไปตามสภาพของที่นั้นเอง วาเปนทรัพยสินใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันหรือไม

๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๕/๒๕๐๔ ที่สาธารณประโยชนนั้น ไมจําเปนที่ทาง
ราชการตองสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันก็เปนสาธารณสมบัติของแผนดินอยูตามสภาพ
๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๐–๑๐๒๑/๒๕๐๕ คลองหรือคูที่เจาของที่ดินขุดขึ้น
เมื่อเจาของไมไดอุทิศใหเปนทางสาธารณะแมจะยอมใหประชาชนใชในการสัญจรไปมาบาง ก็ไม
ทํา ใหก ลายสภาพเปนทางสาธารณะ ฉะนั้น ถึง เจา ของจะใชทํา นบหรือคันดินปดกั้น ก็ไมมี
ความผิดฐานปดกั้นทางสาธารณะ
๑๙. คําพิพากษาฎีกา ๑๑๒๑/๒๕๐๗ สาธารณสมบัตขิ องแผนดินสําหรับประชาชน
ใชรวมกันจะใหเชากันไมได
๒๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒/๒๕๑๐ รับซื้อที่หนองน้ําสาธารณประโยชนซึ่งเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินจากการขายทอดตลาดของศาล ไมทําใหผูซื้อมีสิทธิในที่ดินและไมมีสิทธิ
ที่จะเอาไปใหบุคคลอื่นเชาได
๒๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๖/๒๕๑๗ จําเลยไดตกลงยกถนนในที่ดินมีโฉนดของ
จําเลยใหแกสุขาภิบาล ๆ รับเอาและไดลงหินลาดยางถนนดังกลาว มีผูใชถนนนั้นเปนทางสัญจรไปมา
และตอมาจําเลยไปยื่นคําขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนแบงแยกที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน
ดังนั้น จําเลยไดแสดงเจตนาอุทิศถนนนั้นใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว แมจําเลยจะขอยกเลิก
คําขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน และบอกเลิกการยกถนนใหแกสุขาภิบาลก็ตาม ก็หาทําใหถนนซึ่ง
กลายสภาพเปนทางสาธารณประโยชนไปแลว เปลี่ยนสภาพกลับคืนมาเปนทางเอกชนอีกไม
๒๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๑๗ ตามบันทึกคําแสดงเจตนาอุทิศ ที่ดินให
เปนถนนสาธารณประโยชนมีขอความชัดเจนวา จําเลยยอมยกที่ดินใหทางราชการจัดการเขาทํา
การสรางถนนสาธารณะไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และเทศบาลก็ไดยอมรับที่ดินที่จําเลยและคนอืน่
อุทิศใหเปนทางสาธารณะอยูตรงไหน ดังนี้ แมเทศบาลจะยังมิไดทําถนนตามแนวทางพิพาท ทาง
พิพาทก็ตกเปนทางสาธารณสมบัติของแผนดินแลว การที่จําเลยขอใหทางการออกโฉนดทับแนวทาง
พิพาทในภายหลังก็ดี การที่จําเลยกั้นรั้วปดแนวทางพิพาทก็ดี ไมทําใหแนวทางพิพาทกลับคืนมา
เปนของจําเลยอีกได
๒๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๐/๙๒๑/๒๕๒๒ การที่โจทกหรือภริยาโจทกนําที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๓)
มาใหจําเลยเชา สัญญาเชาเปนโมฆะ โจทกไมมีสิทธิฟองขับไลเรียกเอาคาเชาหรือคาเสียหาย
จากจําเลยได

๒๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๑–๑๑๒/๒๕๒๓ การอุทิศที่ดินใหเปนที่สาธารณะ แม
จะไมแกโฉนดก็เปนที่สาธารณะได
๒๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๒/๒๕๒๓ การยกที่ดินใหเปนทางสาธารณะไมจําตอง
ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
๒๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๒๓ การอุทิศที่ดินใหใชเปนทางสาธารณะ เปน
การสละที่ดินใหเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามมาตรา ๑๓๐๔
ไมจําเปนตองทําพิธีจดทะเบียนอยางโอนใหเอกชน แมเปนที่ดินในเขตโฉนด ผูซื้อที่ดินก็ไมมีสิทธิ
ในที่ดินสวนที่ไดอุทิศเปน ทางสาธารณะไปแลว
๒๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๙๒/๒๕๒๕ ………..เมื่อที่ดินพิพาทเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินแมโจทกจะครอบครองมาและไดรับหนังสือรับรองการทําประโยชนแลวก็ไมไดสิทธิ
ครอบครองและไดรับ หนัง สือรับรองการทํา ประโยชนแ ลว ก็ไมไดสิทธิครอบครองและใชยัน
จําเลยรวมไมได
๒๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๕/๒๕๓๘ ที่ดินทีจ่ ําเลยใหแกโจทก บางสวนเปนสาธารณ
สมบัตขิ องแผนดินที่สงวนไวเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ จึงเปนทรัพยนอกพาณิชยซงึ่ ไมอาจ
ซื้อขายกันได สัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายที่ดินสวนดังกลาว จึงมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนโมฆะ เทากับวาจําเลยไมเคยทําสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญา
ขายที่ดินสวนดังกลาวกับโจทก จึงไมมีสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสวนดังกลาวทีจ่ าํ เลยจะตองรับผิด
ในการรอนสิทธิ
๒๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๑/๒๕๓๘ จําเลยยกที่ดินของจําเลยทั้งหมดใหแก
ทางราชการเพื่อตัดเปนถนนสาธารณะ ยอมทําใหที่ดินตกเปนที่ดินสาธารณประโยชนซึ่ง เปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน แมทางราชการไมไดใชที่ดินทั้งหมดโดยคงเหลือสวนของที่ดินพิพาท
ซึ่งอยูติดกับที่ดินของโจทกเปนที่วางระหวางที่ดินของโจทกกับถนนสาธารณะ ทีด่ นิ พิพาทก็ยงั คงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินอยูและแมที่ดินของโจทกเพิ่งมาติดกับที่ดินที่พิพาทเมื่อจําเลยยกที่ดิน
ใหแกทางราชการแลวก็ตาม โจทกยอมมีสิทธิเดินและนํารถผานที่ดินที่พิพาทเขาออกจากที่ดิน
ของโจทกไปสูถนนสาธารณะได……..
๓๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๘๑/๒๕๓๙ ..….ที่ดินแปลงใดเปนที่สาธารณะหรือไม
ตองพิจารณาตามสภาพของที่ดินและการใชวาเขาหลักเกณฑตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๐๔ หรือไม หากโดยสภาพของที่ดินเปนที่ดินสาธารณประโยชน แมทางราชการมิได

ออกราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนที่หวงหามและมิไดขึ้นทะเบียนเปนที่สาธารณประโยชนตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗ แลว ก็ไมทําใหไมเปนที่ดินสาธารณประโยชน
๓๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๗/๒๕๔๑ ขณะที่บิดาของ ต. ครอบครองที่พิพาท ที่
พิพาทยังไมมีผูใดสงวนหรือตกลงยินยอมใหเปนสนามกีฬาของหมูบาน ในการแจงการครอบครอง
ของ ต. ในป ๒๔๙๗ ซึ่งเปนปที่ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ประกาศใช จึงเปนการแจง
การครอบครองถูกตอง การที่ทางราชการกันที่พิพาทเปนสนามกีฬาของหมูบาน โดย ต. หรือ
โจทกผูครอบครองมิไดสละสิทธิครอบครองหรือใหความยินยอม เปนการกระทําที่เปนการละเมิด
สิทธิครอบครองของโจทกการกันที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชนจึงไมชอบ แมภายหลังการกัน
ที่พิพาทเปนสนามกีฬาของหมูบานจะปรากฏในรูปแผนที่แบบแจงการครอบครองก็ตาม ก็ไมทํา
ใหสิทธิครอบครองที่พิพาทของโจทกหมดสิ้นไป
๓๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๐/๒๕๔๑ ….เจาของที่ดินเดิมไดอุทิศที่ดินสวนที่เปน
ถนนในโครงการศูนยการคาที่จัดสรรทุกสายซึ่งรวมถึงถนนที่ที่พิพาทรวมอยูด ว ยใหเปนทางสาธารณะ
โดยปริยาย ที่ดินพิพาทจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินโดยผลของการแสดงเจตนาอุทิศ
ดังกลาว แมยังไมมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนก็ตาม ก็ตองถือวาเจาของเดิมไมมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพิพาทและจะโอนแกกันไมได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราช
กฤษฎีกา
ที่ดินพิพาทตกเปนสาธารณะสมบัตขิ องแผนดินกอนโจทกจะรับโอนที่ดินมา การรับ
โอนที่ดินพิพาทของโจทกจึงเปนการฝาฝนตอบทบัญญัตขิ องกฎหมาย โจทกยอมไมไดกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพิพาททัง้ ไมมสี ิทธิยึดถือที่ดินพิพาทเอาเปนของตนเอง โจทกจึงไมมอี ํานาจฟองจําเลย
๓๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๔๔/๒๕๔๑ จําเลยไดปลูกบานในที่ดินพิพาทที่เชา
มาจากโจทก ดานติดแมน้ําเจาพระยาและคลองบางสีทองในเขตโฉนดที่ดินของโจทกซึ่งเดิมมีหลัก
เขตที่ดินแนนอน แตตอมาแนวเขตที่ดินดานติดแมน้ําเจาพระยาและคลองบางสีทองถูกน้ําเซาะ
ตลิ่งอยูเสมอและเปนเวลานาน ทําใหตลิ่งใตอาคารที่จําเลยปลูกบานบนที่ดินพิพาทพังลงและหลัก
เขตที่ดินหายไปทําใหที่ดินพิพาทใตอาคารกลายสภาพเปนที่ชายตลิ่งโดยจําเลยยังครอบครอง
อาคารนั้นอยูและจําเลยยังเชาที่ดินพิพาทของโจทกตลอดมา จึงถือไดวาโจทกยังคงใชสิทธิแหง
ความเปนเจาของที่ดินพิพาทนั้นอยู โดยมิไดทิ้งปลอยใหเปนที่ชายตลิ่งสําหรับพลเมืองใชรวมกัน

ที่ดินพิพาทจึงยังมิไดเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๐๔ (๒) เมื่อสัญญาเชาที่ดินพิพาทสิ้นสุดลง โจทกมีสิทธิฟองขับไลจําเลยทั้งสองได
๓๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๖๘/๒๕๔๑ การสละที่ดินใหเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน แมเปนการแสดงเจตนายกใหดวยวาจา ก็มีผลสมบูรณตามกฎหมายเมื่อที่ดินตกเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินแลว ยอมไมสามารถโอนใหแกกันไดโดยทางนิติกรรม
ช. เจาของที่ดินเดิมไดอุทิศที่ดินพิพาทใหเปนที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชน
สามารถใชรวมกันไปแลว แมจําเลยจะไดรับโอนที่ดินพิพาทจาก ช. เจาของเดิม จําเลยก็ไมได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และไมมีสิทธิขัดขวางมิใหโจทกและราษฎรคนอื่นเขาไปใชประโยชนใน
ที่ดินพิพาท
ที่ดินพิพาทตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ศาลจึงไมอาจหามจําเลยซึ่งเปนฝายแพคดีมิใหเขา
ไปเกี่ยวของเสียทั้งหมดได เพราะเปนการขัดวัตถุประสงคของการใชสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทนี้ ศาลหามจําเลยไดเฉพาะกรณีที่เขา ไปเกี่ยวของโดยที่มิใชเปนไปเพื่อการใชที่ดิ น
ตามวัตถุประสงคของสาธารณสมบัติของแผนดินเทานั้น
๓๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๓/๒๕๔๒ ผูคัดคานซื้อที่ดินพิพาทมาใหผูรองใชรวมกับ
คูคลองและลําหวยซึ่งเปนที่ดินสาธารณประโยชนอยูเดิมเพื่อกอสรางอางเก็บน้าํ ไวใชในกิจการของ
ผูคัดคานและเพื่อประโยชนของราษฎรในบริเวณนั้น จึงมีลักษณะเปนการใชเพื่อสาธารณประโยชน
ประกอบกับการที่ผูคัดคานแจงแกผูรองวา ยินดีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแกผูรอง เปนการยืนยัน
เจตนาวาจะใหใชที่ดินพิพาทเพื่อสาธารณประโยชน ถือวาผูคัดคานมีเจตนาสละที่ดินพิพาทให
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน การแสดงเจตนายอมมีผลทันที ที่ดินพิพาทจึงตกเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ ผูคัดคานไมอาจยกเงื่อนไขที่
ตนมีตอผูรองขึ้นอางเพื่อลบลางสภาพของที่ดินซึ่งตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน อีกทัง้ ทรัพยสนิ
ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินจะโอนแกกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ
หรือพระราชกฤษฎีกาตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕
๓๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๗/๒๕๔๒ การที่จะพิจ ารณาวา ทางพิพ าทเปน
ทางสาธารณประโยชนหรือไม ตองพิจารณาตามสภาพของทางพิพาทและการใชทางพิพาทวาเขา
หลักเกณฑ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ หรือไม ประกอบกับเจตนา
ของผูที่อุทิศที่ดินใหทําทางพิพาท ไดความวา ทางพิพาทเฉพาะสวนที่ผานที่ดินจําเลยซึ่งโจทกทั้ง

สี่และจําเลยไดรวมกันนําเจาพนักงานที่ดินรังวัดมีความกวาง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร และถนน
ดินที่ตอจากทางพิพาทก็มีความกวางใกลเคียงกับทางพิพาทผานที่ดินแปลงอื่น ๆ อีกหลายแปลง
ความกวางของทางพิพาทดังกลาวจึงไมนาจะใชเฉพาะเปนผนังกั้นน้ําหรือใชเปนทางเดินผานเทานัน้
แตนาจะใชสําหรับเปนทางลอเกวียนและใชรถยนตแลนผานไดดวยประกอบกับที่ดินจําเลยทางดาน
ทิศใตจ ดถนนลูกรัง สาธารณประโยชนและถนนดินเริ่มตนตั้งแตถนนลูก รัง สาธารณประโยชน
ดังกลาวผานที่ดินจําเลยที่ดินโจทกทั้งสี่และที่ดินของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงเขาไปเปนระยะทาง
ยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร เชื่อไดวาถนนดินดังกลาวทั้งสี่และชาวบานทั่วไปไดใชเปนทางเดิน ใช
ลอเกวียนสําหรับลากขนสัมภาระในการทํานาและใชรถแลนผาน นอกจากนี้จําเลยเคยลงชื่อมอบ
ที่ดินบริเวณทางพิพาทใหทางสุขาภิบาลคลองหลวงเพื่อทําถนนใหเปนสาธารณประโยชนตอ สวนรวม
ซึ่งมีพื้นผิวถนนกวาง ๒ วา แสดงวาจําเลยไมไดมีวัตถุประสงคเพียงใชถนนพิพาทเปนผนังกั้นน้ํา
หรือคันกั้นน้ําเขานาเทานั้น แตยอมถือไดวาจําเลยไดอุทิศทางพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชน
โดยความสมัครใจของจําเลย ทางพิพาทดังกลาวจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภท
ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒)
จําเลยจึงไมมีสิทธิกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการขัดขวางการใชทางพิพาทของโจทกทั้งสี่
๓๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๘/๒๕๔๒ ช.อุทิศที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณะ
เพื่อใหผูซื้อที่ดินจัดสรรของตนและประชาชนทั่วไปใชเปนทางสัญจร ยอมมีผลตามกฎหมายทันที
นับตั้งแตวันที่ ช. อุทิศให โดยไมจําเปนตองจดทะเบียนใหปรากฏเปนทางสาธารณะอีก เมื่อที่ดิน
พิพาทเปนทางสาธารณะแลว แมตอมา ช. จะนําที่ดินดังกลาวไปขายใหแกจําเลยหรือจําเลยนําไป
จดทะเบียนจํานองตอ ก็หาทําใหที่ดินพิพาทสิ้นสภาพเปนสาธารณะไม
๓๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๔/๒๕๔๒ ทรัพยสินของแผนดินมี ๒ ประเภท คือ
ทรัพยสินของแผนดินธรรมดาซึ่งเปนของรัฐกับสาธารณของแผนดินซึ่งมีลักษณะสําคัญอยูที่วาใช
เพื่อประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน ฉะนั้น ทรัพยสินของแผนดินที่จะเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินหรือไมนั้น จึงขึ้นอยูกับสภาพของทรัพยสินนั้นเองวาไดใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกันหรือไม เมื่อขอเท็จจริงตามทางพิจารณาปรากฏวาที่ดินพิพาท
ซึ่งบริษัท ซ. ยกใหโจทกไดใชเปนที่ตั้งโรงเรียน ป. และเนื่องจากโจทกเปนหนวยงานของรัฐทรัพยสิน
ของโจทกจึงเปนทรัพยสินของแผนดินประเภทสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ จําเลย
จึงไมอาจยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูไดตามาตรา ๑๓๐๖

๓๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๐๕ - ๓๘๐๖ /๒๕๔๒ โจทกทั้งสองเปนผูครอบครอง
ที่ดินพิพาท แตเนื่องจากที่ดินพิพาทมีบางสวนเปนรองวังอางซึ่งเปนรองสาธารณสมบัติของแผนดิน
ประเภทสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒)
โจทกทั้งสองจึงมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเฉพาะสวนที่มิใชรองวังอางสาธารณประโยชนสวนที่
เปนรองวังอางสาธารณประโยชนนั้น เมื่อโจทกทั้งสองครอบครอง ที่ดินพิพาทสวนนี้อยู จึงเปนผูม ี
สิทธิในที่ดินพิพาทสวนนี้ดีกวาจําเลยที่โจทกทั้งสองขอใหหามจําเลยและบริวารเกี่ยวของกับที่ดิน
พิพาททั้งหมดนั้น จึงหามไดเฉพาะสวนที่โจทกทั้งสองมีสิทธิครอบครอง แตที่ดินพิพาทสวนที่เปน
รองวังอางนั้นไมอาจหามจําเลยมิใหเกี่ยวของเสียทั้งหมดได เพราะจะเปนการขัดวัตถุประสงคของ
การใชสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทนี้จะหามไดเฉพาะกรณีที่เขาไปเกี่ยวของโดยที่มิใชเปนไป
เพื่อการใชที่ดินตามวัตถุประสงคของสาธารณสมบัติของแผนดินเทานั้น
๔๐. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๕๒๗๙/๒๕๔๒ ที่ดินพิพาทเปนที่ดินอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ จึงเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน การเขายึดถือครอบครองยอมไมชอบดวยกฎหมาย
มีผลใหราษฎรผูครอบครองไมอาจยกสิทธิใด ๆ ขึ้นโตแยงรัฐได แตในระหวางราษฎรดวยกันยอม
ยกการยึดถือครอบครองกอนขึ้นยันคนอื่นที่เขามารบกวนได การยึดถือครอบครองเชนนี้สามารถ
เปลี่ยนมือกันไดดวยการครอบครองใหหรือสละการครอบครอง เมื่อโจทกซื้อที่ดินพิพาทจาก ช.
บิดาจําเลย โจทกจึงไดมาซึ่งสิทธิในการยึดถือครอบครองที่ดินพิพาท แตผูยึดถือครอบครองที่
สาธารณสมบัติของแผนดินเชนนี้จะหวงกันผูอื่นไดแตขณะที่ตนยังยึดถือครอบครองอยูเทานั้น
ดังนั้น การที่โจทกใหจําเลยและผูอื่นเชาที่ดินพิพาทจึงเปนการกระทําที่ไมมีสิทธิเพราะเทากับนํา
ที่ดินของรัฐไปใหบุคคลอื่นเชาโดยที่รัฐไมยินยอม และมีผลเปนการมอบการยึดถือครอบครองให
ถือครอบครองใหจําเลยและผูเชาอื่น ทําใหโจทกขาดการยึดครอบครองที่ดินพิพาท จําเลยจึงมี
สิทธิในที่ดินพิพาทดีกวาโจทก
๔๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๖๗/๒๕๔๒ แมที่ดินพิพาทจะเปนที่ดินของรัฐ แตราษฎร
ก็อาจเขายึดถือครอบครองทําประโยชนได เพียงแตเมื่อรัฐตองการที่ดินดังกลาว ราษฎรจะยกเอา
การครอบครองมาเปนขอโตแยงรัฐมิได แตระหวางราษฎรดวยกันเองผูที่ยึดถือครอบครองทํา
ประโยชนอยูกอนยอมมีสิท ธิป ลดเปลื้อ งการรบกวนจากผูส อดเขา เกี่ย วขอ งโดยมิช อบได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๔ เมื่อมีกฎหมายรับรองสิทธิในกรณีดงั กลาว
ผูมีสิทธิก็ยอมสละสิทธินั้นได การที่จําเลยขายที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินของรัฐใหโจทกพรอมสง

มอบการครอบครอง ยอมถือไดวาจํา เลยสละการครอบครองที่ดินพิพาทโดยโจทกเขา ยึดถือ
ครอบครองแลว
๔๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘๑๗–๙๘๑๙/๒๕๔๒ เดิมบริเวณที่พิพาทเปนเกาะอยู
กลางแมน้ํากก ตอมาแมน้ํากกเปลี่ยนทางเดินของน้ําลงมาทางทิศใต ทําใหแมน้ํากกสวนที่อยู
ระหวางเกาะกับที่ชายตลิ่งเขินขึ้นน้ําทวมไมถึง และทําใหเกาะกับตลิ่งเชื่อมติดตอกันกลายเปนที่
พิพาท ที่พิพาทจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพ ยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) แมโจทกไดเขาครอบครองทําประโยชน
ในที่ดินพิพาทตลอดมา ก็หามีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่จะยันตอรัฐบาลไดไม โจทกจึงไมมี
สิทธิขอใหออกโฉนดที่ดินสําหรับที่พิพาทได
๔๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙/๒๕๔๓ เดิมที่พิพาทเปนที่ชายตลิ่งที่น้ําทวมถึง จึง
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ที่พิพาทเพิ่งกลายเปนที่งอกหลังจากมีการสรางถนน ดังนั้น กอนหนานี้ที่พิพาท
เปนที่งอกแมโจทกจะครอบครองมานานเทาใดก็ไมไดกรรมสิทธิ์ หลังจากที่พิพาทกลายเปนที่งอก
อันเปนกรรมสิท ธิ์ข องจํา เลยแลว โจทกค รอบครองไมถึง ๑๐ ป โจทกยอมไมไดก รรมสิท ธิ์
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒
๔๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๑๐/๒๕๔๓ บิดาโจทกอนุญาตใหบิดาจําเลยที่ ๑ ถึง
ที่ ๙ ใชที่พิพาทสรางโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแตประมาณป ๒๔๘๗ จนกระทั่งบิดา
โจทกถึงแกความตายในป ๒๕๑๗ และเมื่อบิดาจําเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙ ถึงแกความตายในป ๒๕๒๐
โจทกก็ยังอนุญาตใหจําเลยที่ ๑ สอนศาสนาในที่พิพาทตอไป เปนการที่บิดาโจทกและโจทกอุทิศที่
พิพาทใหใชเปนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตามหลักของศาสนาอิสลาม ทํา ใหผูใดจะยึดถือ
ครอบครองเปนเจาของที่พิพาทไมไดที่พิพาทจึงเปนที่ซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนของชาวมุสลิม
และตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินทันทีที่บิดาโจทกอุทิศให โดยไมจําตองทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ โจทกไมมีอํานาจฟองขับไล
๔๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๗๐/๒๕๔๓ เมื่อที่ดินพิพาทตกเปนที่สาธารณประโยชน
ของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันยอมมีผลทันทีโดยไมตองจดทะเบียนเปน
ทางสาธารณประโยชนอีก และจะโอนแกกันโดยทางนิติกรรมมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบท
กฎหมายเฉพาะหรือ พ.ร.ฎ. ฉะนั้น แมจําเลยจะซื้อจากการขายทอดตลาดของศาล ก็ไมไดรับ
ความคุมครองและไมไดกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท

๔๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๕๙๐/๒๕๔๓ ความในมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หมายถึง ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือทรัพยสินของแผนดินโดยทั่ว ๆ ไป
ซึ่งถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น จึงใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะดูแลรักษา
และดําเนินการคุมครองปองกันและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจมอบหมายให
ทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชอํานาจดังกลาวนั้นได แตในเรื่องที่สาธารณประโยชนอันเปนของกลาง
สําหรับพลเมืองใชรวมกันนั้น ไดมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗ มาตรา
๑๒๒ บัญ ญัติไวใหเปนหนา ที่ข องกรมการอํา เภอ ซึ่ง ตอมาไดโอนมาเปนอํา นาจหน าที่ข อง
นายอําเภอ ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๖๒
วรรคสาม เห็นไดวาประมวลกฎหมายที่ดินมิไดยกเลิกเพิกถอนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอซึ่งมี
อยูตามมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.๒๔๕๗
๔๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๘/๒๕๔๔ เดิมทางพิพาทรวมอยูในที่ดินแปลงใหญ
ของ ก. แลว ก. แบงใหบุตรแยกครอบครองเปนสัดสวน บุคคลทั่วไปไดใชทางพิพาทเดินออกสู
ทางสาธารณะเปน เวลานานกวา ๑๐ ป โดยไมม ีก ารหวงหา ม ทางดัง กลา วจึง เปน ทาง
สาธารณะโดยปริยาย อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใช
รว มกัน ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) โดยไมจํา ตองมีก ารจด
ทะเบียนยกใหเปนทางสาธารณะตอพนักงานเจาหนาที่
๔๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๐๔/๒๕๔๔ การที่มีผูจัดการมรดกอยูแตผูจัดการมรดก
ไมดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยมรดก ยอมไมทําใหสิทธิของทายาทในฐานะทายาทผูมีสวนได
เสียในทรัพยมรดกที่จะดําเนินการฟองคดีเพื่อรักษาผลประโยชนของกองมรดกเสียไป
จ. อุทิศที่ดินใหเปนถนนสาธารณะและไดจดทะเบียนยกใหแลว จึงตกเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๐๔ (๒) และสภาพความเปนสาธารณสมบัติของแผนดินไมอาจสูญสิ้นไปเพราะการ
ไมไดใชตามมาตรา ๑๓๐๕ แมกรุงเทพมหานครจําเลยจะมิไดใชที่ดินตามวัตถุประสงคที่ขอบริจาค
และ จ. ไดกลับเขาครอบครองใชประโยชนนานเพียงใดก็ไมทําใหกรรมสิทธิ์ตกไปเปนของ จ. ไดอกี
เพราะตามมาตรา ๑๓๐๖ หามมิใหยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับแผนดินในเรื่องทรัพยสินอัน
เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๔๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๖๖/๒๕๔๔ พ. ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทซึ่ง
เปนที่ดินที่ถูกเวนคืนกับนายอําเภอภาษีเจริญและรับเงินคาทดแทนไปครบถวนแลว โดยสัญญา

จะซื้อจะขายมีขอความวา พ. ผูขายตกลงขายที่ดินใหแกผูซื้อเพื่อจัดสรางถนน โดยจะนําโฉนด
ที่ดินไปขอรังวัดแบงแยกเปนที่ดินสาธารณะและใหผูซื้อมีสิทธิเขาดูแลสถานที่ไดทันทีนบั แตวนั ทํา
สัญญา เห็นไดชัดเจนวา พ. มีเจตนาขายที่ดินพิพาทเพื่อใหกอสรางถนนสาธารณะโดยยอมให
สรางไดทันที ที่ดินพิพาทจึงตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่พลเมืองใชประโยชนรวมกันทันที
นับแตวันทําสัญญา แมภายหลังจะไมไดมีการจดทะเบียนโอนกันก็ตาม ที่ดินพิพาทจึงจะโอนใหแก
กันมิไดตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕ การที่ พ. แบงแยกโฉนดที่ดิน
พิพาทออกเปนชื่อของ พ. แลวมีการโอนตอให อ. และ อ. นําไปขายฝากใหแก น. แลว น.โอน
ใหแกโจทก ผูรับโอนตอมารวมทั้งโจทกก็หาไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของ พ. ไม
๕๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๔/๒๕๔๕ ทรัพยสินของแผนดินจะเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม ขึ้นอยูกับสภาพของตัวทรัพยนั้นวา ราษฎรไดใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เมื่อที่ดินพิพาทเปนสวนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชนทรี่ าษฎรใช
ประโยชนรวมกัน ที่ดินพิพาทจึงเปนทรัพยสนิ ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แมทางราชการ
จะไมไดทํา หลัก ฐานหรือขึ้นทะเบียนไว ที่ดินพิพาทก็ยัง คงเปนสาธารณสมบัติข องแผนดิน
ตามกฎหมายที่ไมอาจยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดินและไมอาจโอนใหแกกันได เวนแตจะอาศัย
อํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะหรือ พ.ร.ฎ.
๕๑. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๓๗๗๒ - ๓๗๗๕/๒๕๔๕ ที่ดินพิพาทอยูในเขตที่ดินที่
ประกาศใหเปนที่หวงหามสําหรับประชาชนใชเลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน จึงเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน การที่โจทกออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยสิทธิจากการแจงการ
ครอบครองภายหลังประกาศดังกลาว แมโจทกจะซื้อมาโดยสุจริตและโฉนดทีด่ นิ ยังไมถกู เพิกถอน
ก็ตาม ก็หาทําใหโจทกมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท เมื่อโจทกมิไดครอบครอง
อยูกอนแลวจําเลยเขาแยงจากโจทก จําเลยจึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกวาโจทก
๕๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๓๔/๒๕๔๕ ที่ดินพิพาทเดิมเปนหาดทรายชายทะเล
ชาวบานใชตากกุงและตากปลาอันเปนการใชทรัพยสินของแผนดินเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน แมตอมาจะเปลี่ยนแปลงสภาพโดยธรรมชาติทะเลตื้นเขินขึ้น แตก็
เปนทรัพยสินของแผนดินที่ประชาชนใชรวมกัน จึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) ตราบใดที่ทางราชการยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา
เพิกถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ วรรคสอง ก็ยังคงเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินอยู ผูใดหามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ไม เมื่อโจทกมิใชผูยึดถือที่ดินพิพาท โจทกจงึ
ไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยผูครอบครองที่ดินพิพาทอยู
๕๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๔๐/๒๕๔๖ ที่ดินใดอยูในเขตปฏิรูปที่ดินและผูครอบครอง
ไมสามารถแสดงสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย ที่ดินเหลานั้นยอมตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. ที่ดินที่
โจทกนํายึดอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงดังกลาวจึงถือไดวาเปนของรัฐตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา
๒ ซึ่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินฯ ใหอํานาจ ส.ป.ก.นําไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได
ตามมาตรา ๘ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจึงเปนของ ส.ป.ก. หาใชของจําเลยที่โจทกจะมีสิทธินํายึดไม ทั้ง
ยังถือเปนทรัพยสินของแผนดินที่หามยึดตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๐๗ อีกดวย เมื่อที่ดินแปลงดังกลาวยังอยูระหวางการดําเนินการปฏิรูป แมจําเลยจะ
เปนผูถือครองแตก็หาใชวาจําเลยจะไดสิทธิในที่ดินไม เพราะเปนเรื่องในอนาคต โจทกจึงไมมี
สิทธิที่จะรองขอใหยึดทรัพยที่ดินแปลงดังกลาวมาขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้โจทก
๕๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๔๔/๒๕๔๖ จําเลยปลูกบานในที่ดินพิพาทที่เชาจาก
โจทก ตอมาที่ดินพิพาทใตบานถูกน้ํากัดเซาะเปนเหตุใหตลิ่งพังทลายลงสูแมน้ํากลายสภาพเปนที่
ชายตลิ่งโดยที่จําเลยยังคงทําสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับโจทกตลอดมาและโจทกยังคงสงวนสิทธิ
แหงความเปนเจาของเก็บเกี่ยวผลประโยชนเปนคาเชาที่ดินพิพาทอยู มิไดปลอยทิ้งใหเปนที่ชาย
ตลิ่งที่ประชาชนทั่วไปใชประโยชนรวมกันได ดังนั้น ที่ดินพิพาทจึงมิใชที่ชายตลิ่งอันเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) เมื่อสัญญาเชาที่ดิน
พิพาทสิ้นสุดลงจําเลยจึงไมมีสิทธิที่จะอยูในที่ดินพิพาทของโจทกอีกตอไป โจทกมีสิทธิฟองขับไล
จําเลยได
๕๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๑๔/๒๕๔๗ ขณะที่ ต. บิดาโจทกเขาจับจองครอบครอง
ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ซึ่งมีที่ดินพิพาทรวมอยูดวยนั้น ที่ดินพิพาทเปนที่ดินรกรา งวา งเปลา ที่ท าง
ราชการไดประกาศสงวนไวใชในราชการอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินแลว ต. จะอางการ
ครอบครองที่ดินพิพาทขึ้นใชยันตอแผนดินมิได โจทกซึ่งเปนทายาทผูรับมรดกที่ดินจาก ต. จึงอาง
การครอบครองที่ดินพิพาทขึ้นใชยันตอแผนดินมิไดดวยเชนเดียวกัน
๕๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๘๕/๒๕๔๘ เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๕๙๐๖ พรอม
ตึกแถวสองชั้นรวม ๑๒ คูหา เปนกรรมสิทธิ์ของ จ. เมื่อป ๒๔๗๕ กรุงเทพมหานครไดเวนคืนที่ดิน
บริเวณดังกลาว เปนเหตุใหที่ดินสวนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๙๐๖ พรอมตึกแถวสองชั้นหอง
เลขที่ ๑๘๕ บางสวน ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินดังกลาวถูกเวนคืนไปอยูในแนวเขตของถนนแกวซึ่งอยู ใน

ความดูแลของกรุงเทพมหานคร แตกรุงเทพมหานครก็มิไดใหผูถูกเวนคืนดําเนินการรื้อถอนตึกแถว
สองชั้นเลขที่ ๑๘๕ ในสวนที่ตั้งอยูบนที่ดินที่ถูกเวนคืน และสงมอบการครอบครองที่ดินในสวนที่
ถูกเวนคืนแตอยางใด เมื่อโจทกทั้งสองซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๙๐๖ พรอมตึกแถวสองชั้นรวม ๑๒
คูหา จาก น. ผูรับมรดกของ จ. โจทกทั้งสองยอมไดกรรมสิทธิ์ในทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ ดังกลาวเฉพาะ
สวนที่เหลือจากการเวนคืนและกรรมสิทธิ์ในตึกแถวสองชั้นรวม ๑๑ คูหา กับตึกแถวสองชั้นเลขที่
๑๘๕ ที่จําเลยทั้งสองเชาจาก น. ดวย การที่กรุงเทพมหานครยังมิไดดําเนินการฟองขับไลโจทกทั้ง
สองใหรื้อถอนตึกแถวสองชั้นเลขที่ ๑๘๕ ที่ปลูกสรางบนที่ดินในสวนทีถ่ กู เวนคืนซึง่ ล้าํ ไปอยูใ นแนว
เขตของถนนแกวอันเปนถนนสาธารณะ โจทกทั้งสองในฐานะผูรับโอนสิทธิการเชาจาก น. ผูใ หเชา
เดิมและไดบอกเลิกการเชาโดยชอบแลว ยอมมีอํานาจฟองจําเลยทั้งสองเปนคดีนี้ได
๕๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๔๒/๒๕๔๘ หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงระบุวาที่ดิน
พิพาทเปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ แตเมื่อ
ที่ดินพิพาทเปนที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔ และ ๕ จึงเปนเพียงทรัพยสินของแผนดิน มิใชสาธารณสมบัติของแผนดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) (๓) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเขาไป
ใช ป ระโยชน ไ ด ดั ง นั้ น เมื่ อ เทศบาลตํ า บลน้ํ า พองซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าตจากกรมธนารั ก ษ
กระทรวงการคลัง ใหใชประโยชนที่ดินพิพาท มีหนังสือแจงใหจําเลยออกจากที่ดิน จําเลยไดรับ
หนังสือดังกลาวแลวไมยอมออกจากที่ดินพิพาท การกระทําของจําเลยจึงเปนการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในความดูแลของเทศบาลน้ําพองโดยปกติสุข เปนความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๕ (๓) ประกอบมาตรา ๓๖๒
๕๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๓๒๕/๒๕๕๐ เดิมที่ดินพิพาทเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน แตตอมามีคําสั่งจังหวัดสุรินทรใหเพิกถอนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ทางหลวงบางสว นซึ่ง รวมทั้ง ที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทยอมไมเปนสาธารณสมบัติข อง
แผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกันอีกตอไป นับแตวันที่คําสั่งจังหวัดสุรินทรมีผลใชบังคับ แตที่ ดิน
พิพาทยังคงมีสภาพเปนที่ดินอันเปนทรัพยสินของแผนดินอยูตอไป หาไดเปลี่ยนแปลงตกไปเปน
กรรมสิท ธิ์ข องบุค คลหนึ่ง บุค คลใดไม และคํา สั่ง จัง หวัดสุรินทรดัง กลา วมิใชบ ทบัญ ญัติข อง
กฎหมาย กรณีจึงหาใชมีกฎหมายออกใชภายหลังยกเลิกความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒ วรรคสอง การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
๙, ๑๐๘ ทวิ วรรคหนึ่ง

๕๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๑๙/๒๕๕๖ ที่ดินทั้งสองแปลงที่ผูรองสอดอางวาโจทก
นํารังวัดทําแผนที่พิพาทรุกล้ําเปนที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินที่โจทกกับจําเลยพิพาทกัน จึงตองดวย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๗ (๑) ในอันที่ผูรองสอดทั้งสองจะเขามาเปน
คูความฝายที่สามในคดีนี้เพื่อยังใหไดรับความรับรองคุมครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู ผู
รองสอดทั้งสองจึงมีอํานาจรองสอด และโดยผลของมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ผูรองสอดทั้งสองจึงมี
สิทธิเสมือนหนึ่งวาตนไดฟองหรือถูกฟองเปนคดีเรื่องใหม ที่ดินพิพาทเปนที่ดินซึ่งอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติและเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ผูที่ครอบครองที่ดินพิพาทแมจะยกขอตอสูใน
เรื่องสิทธิครอบครองกับรัฐมิได แตผูครอบครองที่ดินพิพาทมีสิทธิโตแยงบุคคลอื่นที่มิใชเปนผู
ครอบครองได เมื่อโจทกยอมรับวาที่ดินพิพาทมีจําเลยเปนผูครอบครองอยู แมจําเลยเขาใจผิดวา
โจทกมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทและจําเลยยอมทําสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับโจทกก็ตาม แตเมือ่
จําเลยเขาครอบครองที่ดินพิพาทดวยตนเองจึงตองถือวาจําเลยเปนผูมีสิทธิครอบครองทีด่ นิ พิพาท
มิใชโจทกเพราะโจทกมิไดเปนผูครอบครองที่ดินพิพาทอยางแทจริงการที่จาํ เลยปฏิเสธไมยอมออก
จากที่ดินพิพาท ถือวาจําเลยแสดงวาตนเองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแลวโจทกไมอาจอาง
วาตนเองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลย ปญหานี้เปนขอ
กฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจําเลยขาดนัดยื่นคําใหการมิไดยกขึ้น
เปนขอตอสูและมิไดฎีกา ศาลฎีกามีอํานาจวินิจฉัยใหถูกตองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณา
ความแพง มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคหนึ่ง , ๑๔๒(๕) ประกอบมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๔๗ โจทก
นํารังวัดที่ดินพิพาทรุกล้ําเขาไปในที่ดินที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติซึ่งผูรองสอดทั้งสองอางวา
ครอบครองอยู การกระทําของโจทกเปนการโตแยงสิทธิของผูรองสอดทั้งสอง เมื่อโจทกมิไดเปนผู
ครอบครองที่ดินพิพาท โจทกจึงไมมีสิทธิกระทําการใดอันเปนการรบกวนการครอบครองของผู
รองสอดทั้งสอง

 คาธรรมเนียม
๑. การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชนหรือการจดทะเบียนแบงหักเปนที่
สาธารณประโยชน มีคาตอบแทน เรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย
ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๘๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๙
๒. การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชนหรือการจดทะเบียนแบงหักเปนที่
สาธารณประโยชน โดยไมมีคาตอบแทนหรือไมมีเงื่อนไขที่จะตองใหทางราชการปฏิบัติตอบแทน

แลวยอมไดรับยกเวนคาธรรมเนียมจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
กรณีการรังวัดแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการรังวัดดวย (ตาม
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๑๐๕๑๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒)
กรณีการยกเวนคา ธรรมเนียมและคา อากรแสตมปในการโอนอสัง หาริม ทรัพ ย
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ คณะกรรมการ
กฤษฎีก าพิจ ารณาแลว วา คา ธรรมเนียมและคา อากรแสตมปในการโอนอสัง หาริม ทรัพ ย
ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว หมายความถึงคาธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม ขอ ๒ (๗) (ก) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ (ปจจุบันคือ ขอ ๒ (๗) (ก)
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗) เทานั้น มิไดหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมในขั้นตอนกอนที่จะมี
การจดทะเบียนสิทธิ และนิติก รรมดวย เวียนให ทราบ ตามหนั งสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว
๑๑๖๗๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔

 อากรแสตมป
- กรณีการให การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโดยไมมี
คาตอบแทนในกรณีที่มีผูรับ อยูในหลักเกณฑตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. (ข)
แหงประมวลรัษฎากร โดยผูรับโอนเปนผูออกใบรับและเปนผูที่ตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะ
แหงตราสารที่กําหนดตามประมวลรัษฎากร แตหากฝายที่ตองเสียอากรเปนรัฐบาล เจาพนักงาน
ผูกระทํางานของรัฐบาลโดยหนาที่ ฯลฯ อากรเปนอันไมตองเสีย ตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวลรัษฎากร
- กรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยใหเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินซึ่งเปนกรณีที่ไมมีผูรับ เชน ใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน ฯลฯ ไมตองเรียกเก็บ
อากรแสตมป
(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๐๖/๑๐๘๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๙๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙)
_______________

คําสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๒๔/๒๕๑๓
เรื่อง การจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชน
__________________
ดวยไดพิจารณาเห็นวาในการขอรังวัดแบงหักที่ ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน
ดวยความสมัครใจ มิใชแบงตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยหรือตามกฎหมายอื่นใด
โดยไดรับเงินทดแทนจากทางราชการดวย ถาไดตกลงในเรื่องเงินคาทําขวัญกอนขอรังวัดแบงหัก
ที่สาธารณะ การตกลงดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนโดยฝายหนึ่งไดที่ดินไป อีกฝาย
หนึ่งไดเงินคาที่ดินนั้นมา มีลักษณะเชนการซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา
๔๕๓ ดังนั้น เมื่อมีผูมาขอทําธุระเกี่ยวกับที่ดินตามนัยดังกลาว จึงตองดําเนินการตามระเบียบวิธกี าร
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในประเภทขาย
สําหรับการขอแบงหักที่ดินของผูเยาวหรือคนไรความสามารถใหเปนทางสาธารณประโยชน
หากเขาลักษณะดังกลาว ก็ตองใหผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวหรือคนไรความสามารถ (เฉพาะผู
อนุบาลประเภทที่ตองนําบทบัญญัติวาดวยความปกครองมาใชบังคับตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๕๘๑) ขออนุญาตศาลตามมาตรา ๑๕๔๖ (๑) แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยกอนดวย
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามคําสัง่ นี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป.
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓
(ลงชื่อ) อ. วิสูตรโยธาภิบาล
(นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล)
อธิบดีกรมที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
นที่สาธารณประโยชน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท โอนเป
................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

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

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

ทางสาธารณประโยชน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(ชื่อทาง…………………)
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นที่สาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..……..) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
(๓) โอนเป
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน

โอนเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ที่ดิน

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

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคโอนที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั..........................................................................………………........................................................................................................
้งแปลงใหเปนทางสาธารณประโยชน (ชื่อทาง……………………) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดวย และขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. โอนเปนที่
เดือน………… สาธารณประโยชน
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

นาย ก.

ทางสาธารณประโยชน
(ชื่อทาง……………)

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
งหักเปนที่สาธารณประโยชน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

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

ทางสาธารณประโยชน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(ชื่อทาง…………………….)
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..……..) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ทีด่ ิน

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

นาง ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคจะแบงหัก
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เป
นที่สาธารณประโยชนทางดานทิศเหนือจํานวน......ไร......งาน.....ตารางวา เพื่อทางสาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..….)
..........................................................................………………........................................................................................................
โดย
(มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดใหชางรังวัดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดว ย หากที่ดิน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี
้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมใหเจาพนักงานที่ดินแกไขใหถูกตองได และขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให
ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. แบงหักเปนที่
เดือน………… สาธารณประโยชน
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

นาง ข.

ทางสาธารณประโยชน
(ชื่อทาง……………)

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

(กรณีที่ดินถูกเขตทางหลวงใหบรรยายขาง
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน
ท.ด. ๑ และหมายเหตุในรายการจดทะเบียน  ที่บาน (ท.ด. ๑)
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว  ที่สวน/ไร
(กรณีถูกเขตทางหลวง)
๓๗๕๒๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)  ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
นที่สาธารณประโยชน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท โอนเป
................……………….........
 ในเขต

ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

กรมทางหลวง
การโอนเปนที่สาธารณประโยชนรายนีผ้ ูโอนไดรับคาทดแทนจาก…………………..(หรื
อไมไดรับคาทดแทนจากกรมทางหลวง)

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

เลขประจําตัวประชาชน

ทางหลวงสาย……………..
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นทางหลวงสาย………..โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน) ตามคําขอฉบับที่………ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ…..
(๓) โอนเป
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

โอนเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ที่ดิน

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

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคโอนที่ดนิ
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั..........................................................................………………........................................................................................................
้งแปลงใหเปนทางหลวงสาย……………….โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดวย และขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. โอนเปนที่
เดือน………… สาธารณประโยชน
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

นาย ก.

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

ทางหลวงสาย……….

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

การโอนเปนที่สาธารณประโยชนรายนี้ ผูโอนไดรับ
กรมทางหลวง
คาทดแทนจาก…………………….(หรื
อไมไดรับ
คาทดแทนจากกรมทางหลวง)

(กรณีที่ดินถูกเขตทางหลวงใหบรรยายขาง
ท.ด. ๑ และหมายเหตุในรายการจดทะเบียน  ที่บาน (ท.ด. ๑)
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
 ที่สวน/ไร
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว
(กรณีถูกเขตทางหลวง)
 ทีน่ า
๓๗๕๒๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
งหักเปนที่สาธารณประโยชน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน

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

นาง ข.
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เจาพนักงานที่ดิน

กรมทางหลวง
การแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนรายนี้ผูโอนไดรับคาทดแทนจาก…………………..(หรื
อไมไดรับคาทดแทนจากกรมทางหลวง)

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

เลขประจําตัวประชาชน

ทางหลวงสาย……………..
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงหักเปนทางหลวงสาย……….โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน) ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่....เดือน…….พ.ศ…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ..............................................

ที่ดิน

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

นาง ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคจะแบงหัก
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เป
นที่สาธารณประโยชนทางดานทิศเหนือจํานวน .....ไร .....งาน .....ตารางวา เพื่อทางหลวงสาย……………โดย (มีคาตอบแทน /
..........................................................................………………........................................................................................................
ไม
มีคาตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดใหชางรังวัดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดว ย หากที่ดิน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี
้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมใหเจาพนักงานที่ดินแกไขใหถูกตองได และขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให
ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. แบงหักเปนที่
เดือน………… สาธารณประโยชน
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

นาง ข.

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

ทางหลวงสาย……….

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

การแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนรายนี้ ผูโอนไดรับ
กรมทางหลวง
คาทดแทนจาก…………………………(หรื
อไมไดรบั
คาทดแทนจากกรมทางหลวง)

