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บทนํา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว 

รชักาลท่ี ๕ นัน้ ไดเริม่มกีารพระราชทานท่ีดนิโดยการออกสํารวจท่ีดนิ
ในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อที่จะออกเอกสารโฉนดที่ดินใหแกประชาชน
เปนคร้ังแรก โดยดําเนินการรังวัดหมายเลขเขตท่ีดินตามประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการ บริเวณบานพลับ ตําบลเกาะเกิด 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนปฐมฤกษ เมื่อวันที่ 
๒๐ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๐ หรือ พ.ศ. ๒๔๔๔ (ค.ศ. ๑๙๐๑) อีกทั้ง
ทรงออกประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศออกโฉนดทีด่นิมณฑล
กรุงเกา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ร.ศ. ๑๒๐ ซึ่งถือเปนกฎหมายที่ใชใน
การออกโฉนดที่ดินเปนคร้ังแรกของประเทศไทย และตอมาไดมี
การตรา “พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. ๑๒๗” (พ.ศ. ๒๔๕๑) 
ขึน้ใชบงัคบัโดยไดรวบรวมการดําเนนิการตามกฎหมายเก่ียวกบัเรือ่งทีด่นิ
หลายฉบบัไวเปนฉบบัเดยีว และถอืเปนมลูฐานของกฎหมายเกีย่วกบั
การออกโฉนดท่ีดินในเวลาตอมา นอกจากน้ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม
เปนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดินอีกหลายฉบับ ซ่ึงฉบับสุดทายคือ 
พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙ ตอมาได
วิวัฒนาการเปน “ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗” ที่ใชบังคับ
เกีย่วกบัการออกโฉนดทีด่นิและหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิตาง ๆ  สบืมา
จนถึงปจจุบัน ครั้นเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ไดเจริญเติบโตขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการของสังคมระบอบ
ประชาธปิไตยแบบเสรนียิม และทนุนยิมแพรหลายเขามา ประกอบกบั
จํานวนประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหสิ่งที่เปนปจจัย ๔ 
ของการดํารงชีวิตนั้นมีความสําคัญมากย่ิงข้ึน และปจจัยท่ีสําคัญ
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ประการหนึ่งคือ “ที่ดินทํากิน” มีคุณคามากข้ึนตามมาดวย ทําใหเกิดความตองการในการถือครอง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ๑ 

คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิในที่ดิน” เพื่อใหผูอานไดมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน อันประกอบดวยสาระสําคัญคือ ความหมายของที่ดิน 
ประเภทของที่ดิน หลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน เอกสารสิทธิ
เก่ียวกับท่ีดนิ ตลอดจนการไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิทีด่นิ และเอกสารอ่ืนทีไ่มถอืเปนเอกสารสิทธิเก่ียวกับท่ีดนิ 
ตามลําดับดังนี้ 

๑. ความหมายของที่ดิน๒

  ๑.๑ ความหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
    ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑ นั้น ไดบัญญัติความหมายของ

คําวา“ที่ดิน” ไววา หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง 
บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ดวย

    สวน “สิทธิในท่ีดิน” ตามความหมายของประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗                        
มี ๒ ประการ คือ กรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครอง

    ๑) กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเปนเจาของ ซึ่งบุคคลอาจเปนเจาของท่ีดินไดโดย
การมีกรรมสิทธิ์โดยรัฐจะออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให

    ๒) สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเปนเจาของ โดยการ
ทําประโยชน หรือการถือครอง แตไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ โดยรัฐจะออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน หรือหลักฐานที่เรียกชื่ออยางอื่นให

    การแยงการครอบครองท่ีดินกรรมสิทธิ์ตองแยงการครอบครอง โดยสงบ เปดเผย 
และเจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลา ๑๐ ป จึงจะไดกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หรือการครอบครองปรปกษ สวนท่ีดินที่มีสิทธิครอบครองหากถูกแยง
การครอบครองตองฟองเรียกคืนภายใน ๑ ป ไมเชนนั้นหมดสิทธิ์ฟองตามมาตรา ๑๓๗๕

  ๑.๒ ความหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีคํานิยามของ “ที่ดิน” ไวเปนการเฉพาะ 

แตไดบัญญัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยไวในมาตรา ๑๓๙ วา “อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดิน
และทรัพย อันติดอยู กับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินน้ัน 
และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดินหรือประกอบเปน
อันเดียวกับที่ดินนั้นดวย”

  ๑ “กรรมสทิธิท์ีด่นิ” : การแกปญหาของสงัคมไทยในระบอบเสรนียิมสมยัใหม แหลงทีม่า www.gotokhow.org/ post/449434  
สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๒ สรุปจาก ปรีชา  พรหมเพชร , มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการถือครองท่ีดิน, วิทยานิพนธ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แหลงที่มา http://tdc.thailis.or.th/tdr//browse.php, สืบคนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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๒. ประเภทของที่ดิน๓

  ๒.๑ ที่ดินของรัฐ
  “ที่ดินของรัฐ” ไมมีบทนิยามกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยตรง 

คงมีแตพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ เทานั้น ที่ได
ใหความหมาย “ที่ดินของรัฐ” ไววา หมายความถึง บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนทรพัยสินของแผนดิน 
หรอืสาธารณสมบตัขิองแผนดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และทีด่นิในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดอนุมัติใหบุคคลเขาอยูอาศัยหรือทําประโยชน
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

  สวนในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒ ไดบัญญัติไววา “ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ใหถือวาเปนของรัฐ” โดยในกฎหมายดังกลาวไดกําหนดให “ที่ดินของรัฐ” 
หมายถึง “ที่ดินซึ่งมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และบรรดาที่ดินทั้งหลายที่เอกชน
ยังมิไดสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยรวมไปถึงที่ดินที่มีผูเขาไปยึดถือครอบครองเองโดยพลการ และมิได
สอดคลองกับหลักเกณฑมหาชนที่กําหนดใหสิทธิในที่ดินแกเอกชนดวย” ซึ่งจากความหมายดังกลาว 
จึงอาจจะแบงที่ดินของรัฐออกกวาง ๆ ได ๒ ประเภท คือ ที่ดินอันเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา 
กับที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

    ๒.๑.๑ ที่ดินอันเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา
       หมายถึง ที่ดินที่รัฐถือกรรมสิทธิ์ไดเชนเดียวกับเอกชน และโดยท่ัวไป

หมายถึงที่ราชพัสดุ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด และยังรวมถึง
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะดวย

       สิทธิในทรัพยสินของแผนดินธรรมดา อาจโอนกันไดเชนเดียวกับทรัพยสิน
ของเอกชน โดยอาศยัอาํนาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ หรอืพระราชกฤษฎกีา ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๐๕ นอกจากน้ี หามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดินเพ่ือบังคับชําระหน้ี 
ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๓๐๗ และไมอาจถกูครอบครองปรปกษ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๘๒ ได 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเพียงแตหามมิใหยึดเทานั้น สวนการโอนโดยสมัครใจของรัฐ 

“ที่ดินของรัฐ” หมายความถึง บรรดาที่ดินทั้งหลาย
อันเปนทรัพยสินของแผนดิน หรือสาธารณสมบัติ
ของแผนดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และท่ีดิน
ในเขตปาสงวนแหงชาต ิทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณไดอนุมตัิใหบุคคลเขาอยูอาศยัหรอืทาํประโยชน
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ

 ๓ เรื่องเดียวกัน.
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กฎหมายมิไดหามเอาไว เพยีงแตจะตองปฏิบตัติามกฎกระทรวงฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒) ซึ่งกําหนดเรื่องการโอนไววา 
โดยทั่วไปจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน และการโอนเพ่ือการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย
ที่กําหนดไมตองไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

  ๒.๑.๒ ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
     ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๓๐๔ 

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติไววา สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสิน
ทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน

     ๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของ
แผนดินโดยประการอื่น ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

     ๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางนํ้า ทางหลวง 
ทะเลสาบ

     ๓) ทรพัยสนิใชเพ่ือประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอมและโรงทหาร 
สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ

     จากหลกักฎหมายดงักลาว ลกัษณะสาํคญัของสาธารณสมบตัขิองแผนดนิขึน้อยูกบัวา 
สภาพของที่ดินนั้นไดใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนเพื่อประโยชนรวมกัน หรือไม

  ๒.๒ ที่ดินเอกชน
    หมายถึง ที่ดินท่ีเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองได ตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน และกฎหมายอ่ืน แบงเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ กับที่ดินที่มีสิทธิ
ครอบครอง

    ๒.๒.๑ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
       ไดแก ที่ดินท่ีมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินประเภท โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี 

โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว    
    ๒.๒.๒ ที่ดินที่บุคคลมีสิทธิครอบครอง
       ไดแก ที่ดินที่ยังไมมีกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดแก ที่ดินมือเปลาทั้งหลายที่มีหนังสือ

รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส. ๓ ก., น.ส. ๓ ข.), แบบหมายเลข ๓ ใบเหยียบย่ํา ตราจอง 
รวมถึงที่ดินที่มีหลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เปนตน

๓. หลักเกณฑการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน๔

  ๓.๑ ที่ดินที่จะออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน คือ โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทาํประโยชน (น.ส.๓ น.ส. ๓ ก. น.ส. ๓ ข.) ได จะตองเปนทีด่นิท่ีมลีกัษณะตามหลกัเกณฑทีก่าํหนด
ไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ขอ ๑๔ ดังนี้

  ๔ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  แหลงที่มา http://www.dol.go.th/, สืบคนเมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๓๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๑)  จะตองเปนที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินไดครอบครองและทําประโยชนแลว
    ๒)  ไมเปนที่ดินที่ราษฎรใชประโยชนรวมกัน เชน ทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ

ที่ชายตลิ่ง ที่เลี้ยงสัตวสาธารณประโยชน 
    ๓)  ไมเปนที่ดินซึ่งไดหวงหามไวเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติวาดวยการ

หวงหามที่ดินรกรางวางเปลา อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘
    ๔)  ไมเปนทีด่นิทีค่ณะกรรมการจดัทีด่นิแหงชาตสิงวนและพฒันาทีด่นิเพือ่จัดใหแก

ประชาชน
    ๕)  ไมเปนที่ดินของรัฐที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติสงวนหรือหวงหามเพ่ือให

ประชาชนใชประโยชนรวมกัน
    ๖)  ไมเปนที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไวเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะอยางอื่น

  ๓.๒  ที่ดินท่ีจะออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินไดโดยมีในเง่ือนไขหรือลักษณะเฉพาะ 
ไดแก

    ๑)  ที่เขา ที่ภูเขา และพ้ืนที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศหวงหาม               
ตามมาตรา ๙ (๒) แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ผูครอบครองท่ีดินจะตองมีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

    ๒)  ที่เกาะ จะตองมีหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) ใบจอง ใบเหยียบยํ่า                    
น.ค. ๓  ก.ส.น. ๕ หรือเปนที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติใหจัดแกประชาชน หรือเปน
ที่ดินซึ่งไดมีการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน 
โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติไดอนุมัติแลว

    ๓)  เขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ พืน้ทีร่กัษาพันธุสตัวปา พืน้ทีห่าม
ลาสตัวปา หรอืพืน้ทีท่ีไ่ดจาํแนกใหเปนเขตปาไมถาวร จะตองมหีลกัฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) 
หรือไดออกใบจอง ใบเหยียบยํ่า ตราจอง ไวกอนการสงวนหรือหวงหามที่ดิน

    ๔)  ที่ดินที่อยู ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผูครอบครองที่ดินจะตองมีหลักฐานการแจง
การครอบครอง (ส .ค .  ๑ )  ใบแจ งความประสงค จะได สิทธิในท่ีดิน ตามมาตรา ๒๗ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือมีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หรือมีหลักฐาน น.ค. ๓  ก.ส.น. ๕ กอนประกาศ
เปนเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่ดินเอกชน หมายถึง ที่ดินที่เอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ 
หรือสิทธิครอบครองไดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และกฎหมายอ่ืน แบงเปน ๒ ประเภท คือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ 
กับที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๔๐

สิทธิในที่ดิน

จุลนิติ

    ๕)  พื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยรอยละ ๓๕ ขึ้นไป ตามที่กําหนดไวในนโยบาย
ปาไมแหงชาติ ผูครอบครองท่ีดินจะตองมีสิทธิครอบครองมากอน การบังคับใชประมวลกฎหมายท่ีดิน     
(กอนวนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๔๙๗) หรอืมีหลกัฐานแสดงวาเปนผูมสีทิธิครอบครองท่ีดนิโดยชอบดวยกฎหมาย 
เชน มีหลักฐานการแจงการครอบครอง (ส.ค. ๑) เปนตน

๔. หลักฐานการขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนเฉพาะราย๕

  ๔.๑ หลักฐานประกอบการขอออกโฉนดท่ีดิน
    ๑)  บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยน

ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี) 
    ๒)  แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑)
    ๓)  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
    ๔)  ใบจองหรือใบเหยียบยํ่า หรือตราจอง
    ๕)  หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓, น.ส.๓ ก.,น.ส.๓ ข) หรือใบสําคัญ

แสดงการนําที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข ๓)
    ๖)   ใบไตสวนหรือใบนํา
    ๗)  หนังสือแสดงการทําประโยชน ในกรณีที่ไดรับการจัดท่ีดินในนิคมสรางตนเอง

หรือสหกรณนิคม (น.ค.๓ หรือ กสน.๕)
    ๘)  หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
  ๔.๒ หลักฐานประกอบการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน
    ๑)  บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยน

ชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
    ๒)   แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑)
    ๓)  ใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน
    ๔)  ใบจองหรือใบเหยียบยํ่า หรือตราจอง
    ๕)  หนังสือแสดงการทําประโยชน ในกรณีที่ไดรับการจัดท่ีดินในนิคมสรางตนเอง

หรือสหกรณนิคม (น.ค.๓ หรือ กสน.๕)
    ๖)  หลักฐานการเสียภาษีที่ดินหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ

๕. เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน๖

  ๕.๑ แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑)
    แบบแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) คือ ใบแจงการครอบครองท่ีดินเปนหลักฐาน

วา ผูครอบครองเปนผูแจงวา ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (แตปจจุบันไมมีการแจง ส.ค.๑ อีกแลว) 

  ๕ เรื่องเดียวกัน.
  ๖ เรื่องเดียวกัน.
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗ ๑๔๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานท่ีทางราชการออกให เพียงแตเปนการแจง
การครอบครองที่ดินของราษฎรเทาน้ัน ดังนั้น ตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการโอนกันได
เพยีงแตแสดงเจตนาสละการครอบครองและไมยดึถอืพรอมสงมอบใหผูรบัโอนไปเทานัน้ กถ็อืวาเปนการ
โอนกันโดยชอบแลว ซึ่งผูมี ส.ค.๑ มีสิทธินํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน 
(น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) ได ๒ กรณี คือ

    กรณีที่ ๑ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสํารวจ
ออกโฉนดท่ีดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเปนผูออกใหเปนทองท่ีไป โดยจะมีการประกาศ
ใหทราบกอนลวงหนา

    กรณีที่ ๒ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) เฉพาะราย คือ กรณีที่เจาของที่ดินมีความประสงค
จะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ก็ใหไปยื่นคําขอ ณ สํานักงานที่ดิน
ที่ที่ดินตั้งอยู และเฉพาะการออกโฉนดท่ีดินในกรณีนี้จะออกไดในพ้ืนที่ที่ไดสรางระวางแผนท่ีสําหรับ
ออกโฉนดที่ดินไวแลวเทานั้น

  ๕.๒ ใบจอง (น.ส. ๒)
    ใบจอง คอื หนงัสอืทีท่างราชการออกใหเพือ่เปนการแสดงความยินยอมใหครอบครอง

ทําประโยชนในที่ดินเปนการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกใหแกราษฎรที่ทางราชการไดจัดที่ดินใหทํากิน
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ซึง่ทางราชการจะมปีระกาศเปดโอกาสใหจบัจองเปนคราว ๆ ในแตละทองที่
และผูตองการจับจองควรคอยฟงขาวของทางราชการ

    ผูมีใบจองจะตองเร่ิมทําประโยชนในท่ีดินภายใน ๖ เดือน และตองทําประโยชน
ในที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๓ ปนับตั้งแตวันที่ไดรับใบจอง อีกทั้งตองทําประโยชนใหไดอยางนอย
รอยละ ๗๕ ของที่ดินที่จัดให ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะตกทอดทางมรดก 
เม่ือทาํประโยชนตามเงือ่นไขดงักลาวแลว กม็สีทิธนิาํใบจองนัน้มาขอออกหนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน 
(น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.) หรือโฉนดที่ดินได แตหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนดที่ดิน
นั้นจะตองตกอยูในบังคับหามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

  ๕.๓  หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.)
    หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข.) หมายความวา

หนังสือรับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว ดังนี้

ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไมใชหลักฐาน
ทีท่างราชการออกให เพยีงแตเปนการแจงการครอบครอง
ที่ดินของราษฎรเทานั้น
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๑๔๒

สิทธิในที่ดิน

จุลนิติ

    น.ส. ๓ ออกใหแกผูครอบครองทีด่นิทัว่ ๆ  ไป ในพืน้ทีท่ีไ่มมรีะวาง โดยมลีกัษณะเปน
แผนที่รูปลอย ไมมีการกําหนดตําแหนงที่ดินแนนอน หรือออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ                 
ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของ
หัวหนาเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอทองที่เปนผูออก)

    น.ส. ๓ ก. ออกในทองทีท่ีม่รีะวางรปูถายทางอากาศ โดยมกีารกาํหนดตาํแหนงทีด่นิ
ในระวางรูปถายทางอากาศ (นายอําเภอทองที่เปนผูออกให)

    น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ และรัฐมนตรีไดประกาศ
ยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายท่ีดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลว (เจาพนักงานที่ดิน เปนผูออก)

  ๕.๔ ใบไตสวน (น.ส. ๕) 
    ใบไตสวน คือ หนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน เปนหนังสือแสดง

ใหทราบวาไดมีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแลว สามารถจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดินได 
ใบไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิ แตสามารถจดทะเบียนโอนใหกันได ถาที่ดินมีใบไตสวน
และหนังสือรับรองการทําประโยชน แสดงวาที่ดินนั้นนายอําเภอไดรับรองการทําประโยชนแลว 
เมื่อจดทะเบียนโอนจะตองจดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชนกอน แลวจึงมาจดแจงหลัง
ใบไตสวน แตถาใบไตสวนมแีบบแจงการครอบครองทีด่นิ (ส.ค.๑) หรอืไมมหีลกัฐานทีด่นิใด ๆ  และเปน
ที่ดินที่นายอําเภอยังไมรับรองการทําประโยชน จะจดทะเบียนโอนกันไมได เวนแตเปนการจดทะเบียน
มรดก

  ๕.๕ โฉนดที่ดิน
    โฉนดท่ีดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน ซึ่งออกใหตามประมวลกฎหมายท่ีดิน

ปจจุบัน นอกจากน้ียังรวมถึงโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีวา “ไดทําประโยชนแลว” 
ซึ่งออกใหตามกฎหมายเดิม แตก็ถือวามีกรรมสิทธ์ิเชนกัน ผูเปนเจาของท่ีดินถือวามีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
นัน้อยางสมบรูณ เชน มสีทิธใิชประโยชนจากทีด่นิ มสีทิธิจาํหนาย มสีทิธิขดัขวางไมใหผูใดเขามาเกีย่วของ
กับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมาย

๖. การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน๗

  ๑) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน กอนประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ เชน ไดมา
โดยไดโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรือตราจองที่ตราวาไดทําประโยชนแลว ไดมาซึ่งที่บานที่สวน 
ตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ บทที่ ๔๒ ที่ดินประเภทนี้ถือเปนที่มีกรรมสิทธิ์แตไมมีหนังสือสําคัญ
แสดงกรรมสิทธิ์และไมถือวาเปนที่ดินมือเปลา๘ 

  ๗ การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน แหลงที่มา http://www.sureprop.com/page/1416 , สืบคนเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗.
  ๘ คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๕๗๐/๒๕๐๐ ที่พิพาทซึ่งเจาของไดครอบครองทําที่ดินใหเปนท่ีบานท่ีสวนมากอนประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๔ และพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๗๙ แลว แมที่ดินพิพาทจะเปน
ทีด่นิมอืเปลาไมมหีนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิก์ต็องนาํกฎหมายลกัษณะเบด็เสรจ็ บทที ่๔๒ มาใชบงัคบัคดี โดยถอือายคุวามสละทีด่นิ 
๙ ป ๑๐ ป หาใชอายุความ ๑ ป ไม.
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  ๒) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไดมาโดยขอออก
โฉนดท่ีดนิทัง้ตําบลและไดมาโดยขอออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย (ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๕๘ และ
มาตรา ๕๙)

  ๓) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยนิติกรรม เชน โดยการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให จํานอง ขายฝาก ซึ่งตองทาํเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ มิฉะนั้นเปนโมฆะ

  ๔) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยผลของกฎหมาย เชน
   ๔.๑) การไดกรรมสิทธิใ์นท่ีดินจากท่ีงอกรมิตลิง่ ซึง่ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา ๑๓๐๘ บญัญตัวิา “ทีด่นิแปลงใดเกิดทีง่อกริมตล่ิง ทีง่อกยอมเปนทรัพยสนิของเจาของ
ที่ดินแปลงน้ัน” โดยหลักของท่ีงอกริมตล่ิงจะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและติดตอเปนผืนเดียวกัน
แตเจาของทีด่นิจะมกีรรมสทิธิใ์นทีง่อกไดตองเปนทีด่นิทีม่หีนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธิ ์เชน โฉนดทีด่นิ 
ถาที่ดินแปลงใดเปนที่ดินมือเปลาซึ่งเกิดที่งอกออกมา เจาของที่ดินแปลงนั้นก็มีเพียงสิทธิครอบครอง
ที่งอกเทานั้น ดังนั้นหากเปนที่ที่งอกออกมาจากท่ีดินมีโฉนด เจาของท่ีดินแปลงดังกลาวมีกรรมสิทธิ์
ในทีง่อก ผูอืน่จะแยงการครอบครองทีด่นิสวนนีต้องครองครองปรปกษเกนิกวา ๑๐ ปจงึจะไดกรรมสทิธิ์ 
หากเปนที่งอกออกมาจากที่ดินมือเปลา (ส.ค.๑. นส.๓) เจาของมีเพียงสิทธิครอบครอง หากผูอื่น
แยงการครอบครองและเจาของไมฟองรองเรียกคืนภายใน ๑ ป เจาของสิ้นสิทธิในที่งอกนั้น

   ๔.๒) การไดมาซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิโดยการครอบครองปรปกษ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย มาตรา ๑๓๘๒ ซึง่บญัญตัวิา “บคุคลใดครอบครองทรัพยสนิของผูอืน่ไวโดยความสงบ
และโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลา ๑๐ ป 
ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” โดยที่ดินที่จะถูกครอบครองปรปกษได จะตองเปนที่ดินของผูอื่นที่มี
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราวาไดทําประโยชน
แลว ที่บานที่สวนตามกฎหมายเบ็ดเสร็จ (บทที่๔๒) แตที่ดินมือเปลา (ส.ค.๑,น.ส.๓) จะถูกครอบครอง
ปรปกษไมได ทั้งนี้ การไดกรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปกษจะตองใหศาลสั่งวา ไดมาโดยครอบครอง
ปรปกษแลวนําคําส่ังศาลไปขอจดทะเบียนตอเจาพนักงานท่ีดินประเภทไดมาโดยการครอบครอง 
หากเจาของไดมาโดยการครอบครองบางสวนก็ไปขอจดทะเบียนในประเภทไดมาโดยการครอบครอง
เฉพาะสวนหรือไดรับแบงมาโดยการครอบครอง

   ๔.๓) การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโดยทางมรดก โดยการจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มรดกทีด่นิมรดกนัน้ตองเปนทีด่นิทีม่หีนงัสอืสําคญัแสดงกรรมสทิธิ ์เชน โฉนดทีด่นิ ถาทีด่นิมรดกเปนที่
มือเปลา เชน ที่ น.ส. ๓ หรือ ส.ค. ๑ ก็มีเพียงสิทธิครอบครอง การไดทรัพยมาโดยทางมรดกน้ีจะตอง

โฉนดที่ดิน คือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งออกให
ตามประมวลกฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึง
โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง และตราจองท่ีวา “ไดทาํประโยชน
แลว” ซึ่งออกใหตามกฎหมายเดิม แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์
เชนกัน ผูเปนเจาของท่ีดินถือวามีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินนั้น
อยางสมบูรณ
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จดทะเบียนตอเจาพนักงานที่ดินเสียกอนจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได เชน นาย ก. 
ทําพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดใหนาย ข. เมื่อนาย ก. ตาย นาย ข. ก็ไดรับมรดกทันทีโดยผลของกฎหมาย
โดยไมตองจดทะเบียนเน่ืองจากพินัยกรรมมีผลเม่ือเจามรดกถึงแกความตาย หรือหากไมมีพินัยกรรม
เมื่อเจาของมรดกถงึแกความตายมรดกก็ตกไปยังทายาทโดยธรรมทันที แตตอมาหากนาย ข. ตองการ
ขายท่ีดินมรดกใหนาย ค. นาย ข. จะทําไมได เพราะช่ือในโฉนดยังเปนชื่อนาย ก. เจาของเดิมอยู 
นาย ข. จะตองจดทะเบียนการไดมาประเภทมรดก ลงชื่อนาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เสียกอน จึงจะ
เอาที่ดินไปจดทะเบียนขายใหนาย ค. ตอไปได เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง บัญญัติวา “ถามีผู ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยโดยทางอื่น นอกจากนิติกรรม สิทธิของผูไดมานั้น ถายังมิไดจดทะเบียนไซร ทานวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไมได และสิทธิอันยังมิไดจดทะเบียนน้ัน มิใหยกขึ้นเปนขอตอสู
บุคคลภายนอก ผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว” 
ซึ่งการไดมาทางมรดกกเ็ปนการไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเชนกัน

๗. เอกสารอื่นที่ไมถือเปนเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
นอกจากที่ไดกลาวมาเก่ียวกับเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินแลว ในปจจุบันประชาชนยังมี

ความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกับเอกสารบางประเภท ไดแก แบบแสดงรายการท่ีดินที่ผูมีหนาที่
เสียภาษีบํารุงทองท่ี หรือ ภ.ท.บ. ๕ ซึ่งเปนแบบท่ีจะตองไปย่ืนเพ่ือชําระภาษีบํารุงทองท่ีประจําป
ตอเจาพนกังานประเมิน ณ สาํนกังานอนัเปนทีต่ัง้ขององคกรปกครองทองถิน่ทีท่ีด่นิตัง้อยู เชน สาํนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร สํานักงานเทศบาล ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ทั้งนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ภ.บ.ท. ๕ จงึมิใชเอกสารสิทธใินท่ีดนิท่ีออกตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ การซือ้ขายจงึทาํได
เพียงการสงมอบการครอบครองท่ีดินใหแกกันเทานั้น ไมสามารถไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ณ สาํนกังานทีด่นิทองทีไ่ด บคุคลท่ีมชีือ่ใน ภ.บ.ท. ๕ อาจจะไมใชเจาของทีด่นิ และท่ีดนิอาจจะเปน
ที่หวงหามท่ีไมอยูในหลักเกณฑที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเปนได 
การซ้ือขายท่ีดินท่ีมีเพียง ภ.บ.ท. ๕ จึงเปนการเส่ียงภัยของผูซื้อเอง หากประสงคจะซื้อที่ดินที่มี
หลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ควรใหผูขายย่ืนคําขอออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
เพื่อพิสูจนสิทธิกอนวาสามารถออกเอกสารสิทธิไดหรือไม หากสามารถออกเอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายทีด่นิได เนือ้ทีท่ีค่าํนวณไดจากการรังวดัออกเอกสารสทิธอิาจไมตรงกบัเนือ้ทีท่ีร่ะบไุว
ในหลักฐาน ภ.บ.ท. ๕ ได เพราะถือวาเปนที่ดินที่ไมมีหลักฐานสําหรับที่ดิน ไมเคยมีการรังวัดคํานวณ
เนื้อที่โดยกรมที่ดินมากอนแตอยางใด อีกทั้งการรังวัดออกเอกสารสิทธิที่ดินจะใชวิธีการรังวัดทําแผนที่
และคํานวณเนื้อที่โดยใชหลักวิชาการทางแผนที่ซึ่งจะมีมาตรฐานความละเอียดถูกตอง การแจงเนื้อที่
ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.๕ จึงเปนการแจงของผูทําประโยชนในท่ีดินโดยประมาณเพ่ือชําระภาษีบํารุง
ทองที่ประจําปเทานั้น๙ 

  ๙ ภ.ท.บ.๕ คืออะไร?  แหลงที่มา http://www.sureprop.com/ภ.ท.บ.-5-คืออะไร, สืบคนเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

บทสรุป
จะพิจารณาเห็นไดวา “ทีด่นิ” นัน้ ถอืเปนอสงัหาริมทรพัยทีม่มีลูคามหาศาล ประชาชนตางก็มี

ความตองการทีจ่ะครอบครองเปนเจาของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและนบัวนักย็ิง่จะทวคีวามตองการมากยิง่ข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีความเจริญหรือสาธารณูปโภคเขาไปถึง ไมวาจะเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย 
การทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือเพ่ือการพาณิชย ก็ตาม ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีสิทธิในท่ีดิน
จึงสมควรอยางยิ่งที่จะไดมีการศึกษาและทําความเขาใจกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของโดยละเอียด 
เพื่อใหการมีสิทธิในที่ดินเปนไปอยางถูกตองไมเกิดปญหาตามมาในภายหลัง ดังนั้น ผู เขียนจึง
หวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะเปนประโยชนในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมายตาง ๆ ไดตามสมควร 
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