บทความ เรื่อง การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
ความหมาย ที่สาธารณประโยชน คือ สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ (๒) หมายถึง ทรัพยสินของแผนดิน ซึ่งโดยสภาพประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิใชสอยรวมกันได ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุด คือ ถนนหนทางแมน้ําลําคลอง ซึ่งสาธารณชนใชสัญจร
ไปมา ที่สาธารณประโยชนนั้นอาจเกิดขึ้นได ๓ ประการ คือ
๑. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง
๒. เกิดขึ้นโดยสภาพการใช เชน ที่เลี้ยงสัตว ปาชาสาธารณะ
๓. เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน การสงวนหวงหามตามกฎหมาย การอุทิศใหเปนที่
สาธารณประโยชน ไมวาจะเปนโดยตรงหรือโดยปริยาย เชน การอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชน
ผลของการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
๑. จะโอนแก กั น ไม ไ ด เว น แต จ ะอาศั ย อํา นาจแห ง บทกฎหมายเฉพาะหรื อ พระราช
กฤษฎี ก า (มาตรา ๑๓๐๕ แห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย )
๒. ผูใดจะยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดินไมได (มาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย) แตในกรณีที่เปนสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ประชาชนยอมมีสิทธิใช
สอยทรัพยสิน แตในการใชสอยจะตองไมเปนการรบกวนสิทธิหรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น การที่
เจาของ ที่ดินขึงรั้วลวดหนามรุกล้ําเขาไปในทางสาธารณประโยชน ทําใหผูอื่นไมสามารถใชรถยนตบรรทุก
ผานไปมาไดตามปกติ ถือวาผูขึงรั้วลวดหนามไดกระทําละเมิด ตองใชคาเสียหายแกผูที่ไมสามารถใชรถยนต
บรรทุกผานเขาออกทางสาธารณประโยชนได
๓. จะยึดเพื่อการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลไมได (มาตรา ๑๓๐๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) แมขณะยึดจะไมทราบวาเปนทรัพยสินของแผนดิน ก็ไมทําใหการยึดนั้นมีผลตอ
แผนดินได การยึดนั้นไมมีผลทางกฎหมายแตอยางใด
ที่ดินที่เปนของเอกชนจะเปนที่สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันได เชน ทาง
สาธารณะ ก็โดยการอุทิศ ซึ่งการอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนนั้นไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร
บัญญัติไวโดยตรงวา การอุทิศมีวิธีการอยางไร แตมีกฎหมายจารีตประเพณีวา ถาเจาของทีด่ ินอุทิศที่ดินของ
ตนใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว ที่ดินตามที่อุทิศก็กลายเปนที่สาธารณประโยชนไป โดยไมตองกระทําพิธี
การอยางใด และแมจะไมไดทําการจดทะเบียนก็ตาม ปญหาวา จะมีการอุทิศใหเปนทางสาธารณประโยชน
หรือไม เปนขอเท็จจริง การอุทิศอาจเปนการอุทิศโดยตรง เชน เจาของที่ดินทําหนังสือแสดงเจตนาตอ
นายอําเภอหรือเทศบาลอุทิศที่ดินของตนใหเปนทาง หรืออาจเปนการอุทิศโดยปริยายก็ได โดยการที่
เจาของที่ดินยอมให สาธารณชนใชสอยที่ดินในฐานะเปนทางสาธารณประโยชนจนเห็นไดวาเจาของที่ดินมี
เจตนาอุทิศแลว กลาวคือ เจาของที่ดินไมไดแสดงวาที่ดินสวนทีเ่ ปนทางนั้นตนยังครอบครองอยู มีขอสังเกต
วาการอุทิศตางจากการยอมใหผูอื่นใชสอยทางนั้นโดยเจาของยังสงวนสิทธิอยู เชน เจาของที่ดินปกปาย
วา “ทางสวนบุคคลขอสงวนสิทธิ” กรณีเชนนี้แมประชาชนจะใชสอยทางนี้มานานเทาใดก็ไมมีทางที่จะทํา
ใหที่ดินนั้นเปนทางสาธารณประโยชนได แตในทางกลับกันดังไดกลาวแลววา แมไมจดทะเบียนการโอน
อยางเอกชนทั่วไป ที่ดินก็เปน สาธารณประโยชนแลว ถาเจาของแสดงเจตนาอุทิศ และการเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ยอมเปนโดยสภาพการใช ดังเชน คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๓/๒๕๒๓ การอุทิศที่ดินใหเปน
ทางสาธารณประโยชนเปนการสละที่ดินใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชประโยชน

รวมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมจําเปนตองทําพิธีจดทะเบียนอยางโอน
ใหแกเอกชน แมเปนที่ดินมีโฉนด หากเจาของที่ดินนําที่ดินไปขาย ผูซื้อก็ไมไดสิทธิในที่ดินสวนที่อุทิศใหเปน
ทางสาธารณประโยชนแลว ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเปนทางสาธารณประโยชนยอมเปนโดยสภาพการ
ใช แมไมปรากฏหลักฐานทางทะเบียนก็ตาม
แนวทางปฏิบัติกรณีที่มีผูอุทิศที่ดินใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ
เพื่อใหมีการใชประโยชนรวมกัน กรณีอุทิศที่ดินใหแกทางราชการโดยไมปรากฏหลักฐานอางอิงนั้น มักจะ
เกิดปญหาเมื่อมีขอโตแยงเกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ วาแทจริงแลวมีการอุทิศกันจริงหรือไม ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดใหมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในกรณีที่ทางราชการขอใหราษฎรอุทิศที่ดินให หรือกรณีเขาไป
ดําเนินการในที่ดินของเอกชน หรือกรณีราษฎรแสดงความประสงคจะอุทิศที่ดินเปนไปดวยความเรียบรอย
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและกระทรวงมหาดไทยไดมี
หนังสือ ที่ มท ๐๗๒๓/ว ๒๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจงใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ถือปฏิบัติแลววา กรณีที่ทางราชการขอใหราษฎรอุทิศที่ดินให หรือกรณีเขาไปดําเนินการในที่ดินของ
เอกชน เพื่อใหมีการใชประโยชนรวมกัน ใหดําเนินการดังนี้
๑. กรณีที่มีผูอุทิศที่ดินใหกับทางราชการ หรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการเพื่อใหมีการใช
ประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ของหนวยงานนั้น ซึ่งไดรับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือเขาไปดําเนินการในที่ดิน
เอกชน จัดทําหนังสือแสดงความประสงคเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินใหกับทางราชการหรือยินยอมใหทางราชการ
เขาไปดําเนินการ โดยใหมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ที่ดินที่จะอุทิศใหกับทางราชการหรือจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ ตองเปนที่ดิน
ที่ เจาของที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบดวยกฎหมาย หากที่ดินนั้นมีภาระผูกพัน
ให เจาหนาที่แจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ
๑.๒ ใหเจาหนาที่จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดิน พรอมแผนที่แสดงขอบเขตและ
เนื้อที่ของที่ดินที่จะอุทิศ หรือยินยอมจะใหทางราชการเขาไปดําเนินการ แลวใหเจาของที่ดินและผูมีหนาที่
ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชนลงชื่อรับรองไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดินใหสําเนาประกอบเรื่องไวดวย
๒. การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศดังกลาว ใหจัดทํา ๔ ชุด มีขอความและรายละเอียด
ถูกตองตรงกันเก็บไวที่หนวยงานของเจาหนาที่ เจาของที่ดิน หนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะตาม
กฎหมาย และสํานักงานที่ดินทองที่ แหงละ ๑ ชุด
การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชนหรือแบงหักที่สาธารณประโยชน
หากเจาของที่ดินมีเจตนาอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณประโยชนโดยตรง เชนใหเปนทาง
สาธารณะ และประสงคจะใหมีการจดทะเบียนดวย ก็ตองนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปยื่นคําขอจดทะเบียน
ตอพนักงาน เจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน โดยตองนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน บัตรประจําตัวเจาของที่ดิน ฯลฯ หากตองการใหที่ดินเปนทางสาธารณประโยชนทั้ง
แปลง ก็จดทะเบียนประเภท “โอนเปนที่สาธารณประโยชน” เมื่อไดจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน
แลว หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินจะไมคืนใหเจาของที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จะเก็บหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินฉบับ เจาของที่ดินเขาสารบบของสํานักงานที่ดิน หากเปนการแบงเปนทางสาธารณประโยชน
บางสวน ก็จะจดทะเบียนในประเภท “แบงหักที่สาธารณประโยชน” โดยตองทําการรังวัดแบงแยกสวนที่
เปนทางสาธารณประโยชนออกไป เมื่อจดทะเบียนแบงหักที่สาธารณประโยชนเรียบรอยแลว พนักงาน

เจาหนาที่จะคืนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหเจาของที่ดินไป ในกรณีที่สวนที่เปนทางที่เจาของที่ดินประสงค
จะแบงหักออกไปนั้นอยูตอนกลางที่ดิน ทําใหแยกที่ดินออกจากกันเปนหลายแปลง นอกจากจะขอจด
ทะเบียนแบงหักเปน ที่สาธารณประโยชนแลว ควรจะตองขอจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมเพิ่มเติม
ดวย เพื่อใหที่ดินแตละสวนมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินประจําแตละแปลง
สําหรับการขอโอนหรือแบงหักที่ดินของผูเยาวหรือคนไรความสามารถใหเปนทาง
สาธารณประโยชน ผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาวหรือผูอนุบาลของคนไรความสามารถตองไดรับอนุญาตจาก
ศาลกอน จึงจะจดทะเบียนโอนหรือแบงหักที่ดินของผูเยาวและคนไรความสามารถใหเปนทาง
สาธารณประโยชนได
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน หรือแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนน้ี หากเปน
การโอนหรือแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนโดยไมมีคาตอบแทนหรือไมมีเงื่อนไขที่ตองใหทางราชการปฏิบัติ
ตอบแทนแลว อยูในความหมายวาเปนการบริจาคใหแกทางราชการ จึงไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนตามนัยมาตรา ๑๐๓ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณีที่เปนการแบงหักเปนที่
สาธารณประโยชน และจะตองมีการรังวัดที่ดิน ก็ ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมในการรังวัดดวย แตในกรณีที่
เปนการโอนเปนที่สาธารณประโยชน หรือแบงหักที่สาธารณประโยชนมีคาตอบแทน หรือมีเงื่อนไขให
ทาง ราชการตองปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเปนการตอบแทน ไมถือวาเปนการบริจาคใหแกทาง
ราชการ และจะตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพยตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
การสิ้นสภาพของการเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันนี้ จะสิ้นสภาพจากการเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินเมื่อไดเลิกใชโดยเด็ดขาด และไดมีกฎหมายถอนสภาพที่ดินจากการเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินแลว แตถาเพียงแตเลิกใชชั่วคราว โดยมีเหตุใหไมไดใชเพียงชั่วคราวก็ไมทําใหสาธารณสมบัติของ
แผนดินนั้นหมดสภาพไปไม เชน ทางสาธารณในฤดูฝนน้ําทวมใชไมไดชั่วคราว ก็หาทําใหทางสาธารณะนั้น
สิ้นสภาพจากการเปนทางสาธารณะไปไม
ปญหา?
มีเรื่องที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติของเจาหนาที่ และมักเกิดปญหาอยูเปนประจําคือ กรณีที่ที่ดินมี
ทาง สาธารณประโยชน อาจเปนทางสาธารณประโยชนที่เจาของที่ดินเดิมไดอุทิศใหประชาชนใชประโยชน
รวมกันมานานแลวแตไมมีการจดทะเบียนเปนหลักฐาน ครั้นเวลาผานไปนานเขาและมีการโอนที่ดินตอ ๆ กัน
มา ตอมา เจาของที่ดินคนปจจุบันประสงคจะทําการรังวัดสอบเขตหรือแบงแยกที่ดินเปนแปลงยอย และไดไป
ยื่นคําขอรังวัดสอบเขตหรือแบงแยกตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีนี้กรมที่ดินไดวางทางปฏิบัติใหเจาหนาที่ที่ดิน
ถือปฏิบัติวา
๑. ใหแนะนําเจาของที่ดินผูขอรังวัดนํารังวัดแบงแยกหรือกันเขตทางสาธารณประโยชนออก
โดยการแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน
๒. หากผูขอรังวัดไมยอมแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน โดยอางวาไมใชทาง
สาธารณประโยชน ใหบันทึกถอยคําของผูขอและใหงดทําการรังวัดไวกอ น แลวทําหนังสือสอบถามไปยังผูดูแล
รักษาวา ทางในที่ดินแปลงดังกลาวเปนทางสาธารณประโยชนหรือไม ถาไดรับการยืนยันวาเปนทาง

สาธารณประโยชน ใหแจงผูขอทราบเพื่อนําทําการรังวัดแบงหักเปนทางสาธารณประโยชน แตถาผูขอรังวัด
ไมยอมนํารังวัดแบงหักเปนทาง สาธารณประโยชนก็ใหบันทึกถอยคําไว แลวงดดําเนินการ เหตุที่กรมที่ดินได
วางทางปฏิบัติเชนนี้ เนื่องจาก ทางสาธารณประโยชนเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ประชาชนใชประโยชน
รวมกัน และผลของการเปน สาธารณสมบัติของแผนดินคือ จะยกอายุความขึ้นตอสูกับแผนดินไมได การที่
ปลอยใหมีการรวมเอาทางสาธารณประโยชนไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเปนการไมถูกตอง เพราะเอกชน
อาจอางหนังสือแสดงสิทธิใน ที่ดินนั้นแสดงความเปนเจาของ และอาจทําใหประชาชนสวนรวมขาดโอกาสที่จะ
ใชทางสาธารณประโยชน หรืออาจมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นได
สุด ทายนี้ขอฝากขอคิดหรือขอแนะนําบางประการแกทานเจาของที่ดินที่จะทําการจด ทะเบียน
แบงหักที่ดินของตนใหเปนทางเดินหรือทางรถยนตไว ณ ที่นี้ดวยวา หากทานเจาของที่ดินไมมีความประสงค
จะให ทางเดินหรือทางรถยนตที่จะขอแบงแยกออกไปนั้น เปนทางสําหรับสาธารณชนใชกันทั่วไป โดยมี
ความประสงคจะใหใชประโยชนเฉพาะบุคคลในครอบครัว หรือผูที่ไปมาหาสูกับเจาของที่ดินเทานั้น ทางนั้น
ก็ไมใชทาง สาธารณประโยชน ที่ดินที่ขอแบงแยกออกเปนทางในกรณีนี้ยังคงเปนที่ดินของเจาของที่ดินอยู
เชนเดิม การขอแบงแยกก็ไมใชการแบงหักที่สาธารณประโยชน การแบงแยกในกรณีนี้เรียกวา การ
แบงแยกในนามเดิม กลาวคือ ทําการรังวัดแบงแยกที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหมใหแก
เจาของที่ดินสําหรับที่ดินสวนที่เจาของประสงคจะใหเปนทางสําหรับใชสวนบุคคล โดยหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินนั้นยังคงมีชื่อเจาของที่ดินอยูเชนเดิม เมื่อแบงแยกและออกโฉนดที่ดินแปลงแยกเสร็จแลวจะมอบโฉนด
ที่ดินใหเจาของที่ดินไป กรณีที่ เจาของที่ดินประสงคจะแบงแยกที่ดินเพื่อใชเปนทางนี้ หากเจาของที่ดินไม
แจงความประสงคใหชัดเจนวา ตองการใหเปนทางสวนบุคคลไมใชทางสาธารณประโยชน อาจเกิดการเขาใจ
ผิดและจดทะเบียนใหผิดไปในประเภท “แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน” และอาจจะทําใหเกิดปญหาวา การ
จดทะเบียนดังกลาวถือวาเจาของที่ดินไดแสดงเจตนาอุทิศที่ดินใหเปนทาง สาธารณประโยชน อันมีผลทําให
ที่ดินตกเปนสาธารณประโยชนสําหรับพลเมืองใชรวมกันแลว ดังนั้น ในการยื่นคําขอจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน
เพื่อใหเปนทาง เจาของที่ดินผูยื่นคําขอควรแจงใหชัดเจนวา แบงเปนทางสวนบุคคล ไมใชการแบงหักเปน
ทางสาธารณประโยชนสําหรับประชาชนทั่วไปดวย
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