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บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อศึกษาหาแนวทางในการนําบทบัญญัติที่เหมาะสมมาใช้ กบั ที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากความไม่สอดคล้ องของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กบั ประมวลกฎหมายที่ดิน ในเรื่ องการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ และศึกษาหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาไม่ให้ ผ้ ถู ือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์สญ
ู เสียที่ดินและสิทธิในที่ดินไปโดยง่าย
โดยศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่ องการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ และศึกษาประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้ องของกฎหมายที่มีอยูซ่ งึ่ ส่งผลกระทบให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ
ตามมา เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ ไข
คําสําคัญ : สิทธิครอบครอง ที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ปั ญหาทางกฎหมาย

Abstract
This study aims to investigate ways of bringing the appropriate provisions applicable to land
ownership certificates and to find ways in resolving the problems that arise from inconsistency from the
Civil and Commercial Code and the Land Code. Certificates issues regarding the transfer of land or
rightful possession of land. Also seeking the appropriate knowledge and education and the means to
resolve the problems such as land with a lost Certificate in accordance with the Civil and Commercial
Code as well as Land Code on transfer of land. Also to provide knowledge on issues and inconsistencies
in existing laws which affect the following stated issues and resolve them. The research aims to seek the
trend in provisions of a law lead that is appropriate come to apply to the real estate where has making
benefit certificate or , outlaw land , for study seek the trend in the remedy that happens from the don't
consistent in the Civil and Commercial Code and code of real estate laws , in about [ story ] transferring
real estate that have making benefit certificate or , the real estate where have just the possessory right ,
and study seek the trend in the remedy doesn't give person own the real estate where have making
benefit certificate lose the real estate and the right at the earth go to easily , by study the Civil and
Commercial Code and code of real estate laws in about [ story ] transferring real estate where have
making benefit certificate , and study problem issue about the don't consistent of the law where exist
which , have an affect on give born a problem differs , ++ , follow come to , in order to , seek the trend
in the editing ,
Keywords : possessory right , real estate , making benefit certificate , a problem is legislative ,
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บทนํา

ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนเป็
ั ้ นที่ดินมือเปล่าที่ผ้ ถู ือครองที่ดินนันมี
้ แต่เพียงสิทธิครอบครอง
เนื่องจากหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็ นเพียงคํารับรองจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่วา่ ได้ ทําประโยชน์ในที่ดินแล้ ว
เท่านัน้ ไม่ได้ เป็ นหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังเช่นโฉนดที่ดิน แต่ทางราชการได้ ออกหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ให้ แก่ราษฎรจํานวนไม่น้อย เพราะหนังสือรับรองการทําประโยชน์ออกได้ รวดเร็ วกว่า โดยผู้ถือครองที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทําประโยชน์นนมี
ั ้ สทิ ธิตา่ งๆ ดังเช่นผู้มีโฉนดที่ดินพึงมี เช่น สิทธิในการโอนที่ดินให้ แก่ผ้ อู ื่นและ
สามารถนําที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนไปทํ
ั ้ านิติกรรมต่าง ๆ ได้ ตามกฎหมาย เพียงแต่ผ้ ถู ือครองที่ดินที่
มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านัน้ โดยเป็ นผู้มีสทิ ธิครอบครองในฐานะที่เป็ นเจ้ าของด้ วย
เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติไว้ อย่างชัดแจ้ งว่า ให้ นําบทบัญญัติในเรื่ องใดมาใช้ กบั ที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครอง
และผู้ถือครองที่ดินที่มีสทิ ธิครองครองนัน้ มีสทิ ธิอย่างไรบ้ างในที่ดิน จึงมีการนําเอาบทบัญญัติเรื่ องสิทธิครอบครองมา
ใช้ ทําให้ ผ้ ถู ือครองที่ดินเป็ นเจ้ าของที่ผกู พันอยูก่ บั การครอบครอง เนื่องจากผู้ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ จะต้ องมี
เอกสารสิทธิ์คือ โฉนดที่ดินเท่านัน้ แต่ถ้าเป็ นในสมัยก่อนต้ องมีโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรื อตราจองว่า
“ได้ ทํา
ประโยชน์แล้ ว” ผู้ที่มีเอกสารสิทธิในที่ดินอย่างอื่นนอกจากที่กล่าวมา หรื อไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ย่อมไม่มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินแต่อย่างใด ดังนันสิ
้ ทธิของราษฎรในที่ดินที่มีเพียงหนังสือรับรองการทําประโยชน์จึงผูกพันอยูก่ บั สิทธิการ
ครอบครอง จึงได้ มีการนําเอาบทบัญญัติเรื่ องสิทธิครอบครองมาใช้ กบั ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ซึง่ มีผล
ทําให้ การโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนสามารถโอนกั
ั้
นได้ ด้วยการส่งมอบการครอบครอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 และผู้ถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนั ้ สามารถ
ถูกแย่งการครอบครองไปได้ ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา
1 ได้ บญ
ั ญัติวา่ “สิทธิในที่ดินหมายความว่ากรรมสิทธิ์และให้
หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้ วย ” ซึง่ เป็ นการบัญญัติรองรับว่าสิทธิในที่ดิน ได้ แก่ กรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครอง ดังนันเจ้
้ าของที่ดินจึงมี 2 ประเภท คือ
1. เจ้ าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้เป็ นเจ้ าของที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรื อ โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง
รวมทังตราจองที
้
่ตราว่า “ได้ ทําประโยชน์แล้ ว”
2. เจ้ าของที่ดินที่มีสทิ ธิครอบครอง กล่าวคือ ผู้เป็ นเจ้ าของที่ดินที่ไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
อันได้ แก่ โฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง หรื อ ตราจองที่ตราว่า “ได้ ทําประโยชน์แล้ ว ” รวมทังผู
้ ้ ที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์หรื อหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอย่างใดเลย
ดังนัน้ เมื่อถือว่าผู้ถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนมี
ั ้ สทิ ธิครอบครองในที่ดิน ก็ได้ มีการ
นําเอาบทบัญญัติในเรื่ องสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นการโอนที่ดิน ตาม
มาตรา 1378 หรื อการถูกแย่งการครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375
การนําบทบัญญัติเรื่ องสิทธิครอบครองมาใช้ กบั ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ซงึ่ ในการศึกษาวิจยั นี ้
จะเน้ นศึกษาเฉพาะที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ที่ทําให้ เกิดความไม่สอดคล้ องขึ ้นระหว่างประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์กบั ประมวลกฎหมายที่ดินในเรื่ องการโอน กล่าวคือ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1378 โดยถือกันว่าที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนั ้ มีเพียงสิทธิครอบครอง ดังนัน้ จึงสามารถโอนกันได้ ด้วย
การส่งมอบการครอบครอง แต่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ได้ บญ
ั ญัติให้ การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่
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มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ต้ องทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ดังนัน้ ทําให้ ที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ สามารถโอนได้ 2 วิธี คือ
1. โอนโดยการส่งมอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378
2. โอนโดยทําเป็ นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ
การที่ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์โอนได้ 2 วิธีดงั กล่าว ทําให้ เกิดปั ญหา คือ ทําให้ ผ้ รู ับโอนอาจไม่มี
สิทธิในที่ดิน เนื่องจากผู้โอนไม่มีสทิ ธิในที่ดินดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อผู้โอนได้ โอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ให้ ผ้ รู ับโอนโดยการส่งมอบการครอบครอง ผู้รับโอนก็ได้ สทิ ธิครอบครองในที่ดินไปตามความเป็ นจริ ง แต่ชื่อที่ปรากฏใน
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ยังเป็ นชื่อของผู้โอนอยู่ แต่ผ้ โู อนไม่มีสทิ ธิในที่ดินนันแล้
้ ว และถ้ าผู้โอนกระทําการโดยไม่
สุจริ ตนําที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์โอนให้ ผ้ อู ื่นต่อไปอีก โดยทําการโอนเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ผู้รับโอนคนหลังก็ไม่ได้ สทิ ธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ เนื่องจากสภาพของการเกิดสิทธิครอบครองเกิดจากการได้ ยดึ ถือและมีเจตนายึดถือเพื่อตน เมื่อ
ผู้รับโอนคนแรกได้ เข้ าครอบครองที่ดิน โดยมีพฤติการณ์แห่งการยึดถือเพื่อตนแล้ วนัน้ แม้ ไม่ได้ ทําการโอนโดยทาง
ทะเบียน ผู้รับโอนคนแรกก็ได้ มาซึง่ สิทธิครอบครองในที่ดินนันไป
้
ดังนันการโอนที
้
่ดินโดยการส่งมอบการครอบครองนัน้ ทําให้ ผ้ รู ับโอนคนหลังได้ รับความเสียหาย เนื่องจากไม่
ทราบว่าผู้โอนมีสทิ ธิครอบครองในที่ดินอยูห่ รื อไม่ เพราะชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไม่ได้ เคลือ่ นไหว
ตามผู้ที่มีสทิ ธิในที่ดิน (ผู้ครอบครองในขณะนัน)
้ ตามความเป็ นจริ ง เมื่อผู้โอนได้ โอนที่ดินไปให้ ผ้ อู ื่น โดยการส่งมอบ
การครอบครองทําให้ สทิ ธิครอบครองในที่ดินของผู้โอนนันสิ
้ ้นสุดไป ผู้โอนจึงไม่มีสทิ ธิที่จะโอนที่ดินหรื อขายที่ดินให้
ผู้อื่นต่อไปได้ อีก

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ประโยชน์

1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการนําบทบัญญัติของกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้ กบั ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา

2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากความไม่สอดคล้ องระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์และประมวลกฎหมายที่ดิน ในเรื่ องการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา ไม่ให้ ผ้ ถู ือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนสู
ั ้ ญเสีย
ที่ดิน และสิทธิในที่ดินไปโดยง่าย

วิธีดาํ เนินการวิจัย
โดยการศึกษาจากระเบียบวิธีปฏิบตั ิของกรมที่ดิน คําพิพากษาฎีกา หนังสือกฎหมาย แล้ วนํามาวิเคราะห์ศกึ ษา
หาแนวทางเพื่อเสนอแนะต่อไป
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ผลการวิจัย
ประโยชน์

1. ทําให้ ทราบถึงแนวทางในการนําบทบัญญัติของกฎหมายที่เหมาะสมมาใช้ กบั ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา

2. ทําให้ ทราบถึงแนวทางการแก้ ปัญหาที่เกิดจากการโอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ โดยการส่งมอบ
การครอบครอง
3. ทําให้ ทราบถึงแนวทางแก้ ปัญหาที่เกิดจากผู้ถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนสู
ั ้ ญเสียที่ดิน
และสิทธิในที่ดิน

สรุ ปละอภิปรายผล

การนําบทบัญญัติเรื่ องสิทธิครอบครองมาใช้ กบั ที่ดินที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์นนั ้ ทําให้ การ
โอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ทําได้ ด้วยการส่งมอบการครอบครองซึง่ ไม่สอดคล้ องกับประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ที่การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ต้ องทําเป็ นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ การโอนโดยการส่งมอบนี ้ทําให้ เกิดปั ญหาขึ ้นมาว่า ใครเป็ นผู้มีสทิ ธิในที่ดินที่แท้ จริ ง
เนื่องจากเมื่อผู้โอนได้ โอนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไปให้ แก่ผ้ รู ับโอนโดยการส่งมอบการครอบครองแล้ ว
ผู้รับโอนก็มีสทิ ธิในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามความเป็ นจริ ง แต่ชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ยงั คงเป็ นชื่อของผู้โอนอยูใ่ นทางทะเบียน เนื่องจากชื่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไปตามผู้ที่มีสทิ ธิในที่ดิน ดังนัน้ ถ้ าผู้โอนกระทําการโดยไม่สจุ ริ ตนําที่ดินดังกล่าวนันโอนขายให้
้
ผ้ อู ื่นต่อไป
อีกโดยทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ก็จะเกิดข้ อ
พิพาทขึ ้นมาว่าใครเป็ นผู้มีสทิ ธิในที่ดินที่แท้ จริ งและมีสทิ ธิในที่ดินโดยชอบด้ วยกฎหมาย ระหว่างผู้รับโอนตามความ
เป็ นจริ งกับผู้รับโอนที่มีชื่อปรากฏในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ แต่จากปั ญหานี ้เมื่อได้ มีการนําเอาบทบัญญัติใน
เรื่ องสิทธิครอบครองมาใช้ ก็นา่ จะถือว่าผู้รับโอนคนแรกซึง่ เป็ นผู้รับโอนตามความเป็ นจริ งเป็ นผู้มีสทิ ธิในที่ดิน
เนื่องจากตามสภาพความเป็ นจริ งแล้ วสิทธิครอบครองเกิดจากพฤติการณ์แห่งการยึดถือ โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 เมื่อผู้รับโอนคนแรกได้ ยดึ ถือการครอบครองที่ดินโดยมีเจตนา
เพื่อประโยชน์ของตนแล้ ว ก็ยอ่ มได้ สทิ ธิครอบครองที่ดิน แม้ จะไม่ได้ ทําการโอนกันเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจาหน้ าที่ก็ตาม แต่การโอนโดยการส่งมอบการครอบครองทําให้ การโอนทางทะเบียน คือ โอนโดยทําเป็ น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ไร้ ผล คือไม่มีผลบังคับใช้
อย่างเต็มที่ ตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิขึ ้นมา ก็เพื่อต้ องการให้ การโอนที่ดิน
ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์โอนกันได้ แต่ทางทะเบียนเท่านัน้ ไม่ให้ มีการโอนโดยการส่งมอบ การโอนโดยการส่ง
มอบทําให้ ระบบทางทะเบียนเสียไป ส่วนในเรื่ องการถูกแย่งการครอบครองนัน้ เมื่อมีการนําเอาบทบัญญัติเรื่ องสิทธิ
ครอบครองมาใช้ กบั ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ทําให้ ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ถกู แย่งไปได้
โดยใช้ ระยะเวลาเพียง 1 ปี เท่านัน้ นับเป็ นระยะเวลาที่สนมาก
ั้
ดังตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที่ 4731/2533 วินิจฉัยว่า
โจทก์ครอบครองทํากินในที่ดินพิพาทตลอดมา และโจทก์เคยบอกจําเลยว่าได้ ซื ้อที่ดินพิพาทมาจากผู้อื่น จึงเป็ นผู้มี
สิทธิครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมาย ห้ ามจําเลยเกี่ยวข้ อง กรณีถือได้ วา่ โจทก์ได้ เปลีย่ นลักษณะแห่งการยึดถือโดย
บอกกล่าวไปยังจําเลยว่าโจทก์เป็ นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยสุจริ ตโดยครอบครองเพื่อตนแล้ ว เมื่อเป็ นเวลาเกินกว่า
1 ปี และจําเลยไม่ได้ ฟ้องเรี ยกเอาคืนภายในเวลาดังกล่าว ที่ดินพิพาทจึงตกเป็ นของโจทก์ เช่นนี ้ทําให้ ที่ดินที่มีหนังสือ

5
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ู เสียไปได้ โดยง่าย เกิดความไม่เป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ ทัง้ ๆ ที่ผ้ ถู ือที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์มีฐานะเป็ นเจ้ าของที่ดินเช่นเดียวกับเจ้ าของที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์ จึงทําให้ สทิ ธิของผู้ถือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อที่ดินมือเปล่านัน้ ต่างจากสิทธิของผู้
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างมากมาย เช่น ตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที่ 1021/2538 วินิจฉัยว่า จําเลยซื ้อที่ดินพิพาทซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของที่ดินที่มี หนังสือรับรองการทําประโยชน์ ซึง่ มีชื่อโจทก์เป็ นเจ้ าของมาจาก ว. แล้ วเข้ ายึดถือครอบครอง
เป็ นเจ้ าของตลอดมา เป็ นการโต้ แย้ งสิทธิโจทก์ มีลกั ษณะเป็ นการแย่งการครอบครองแล้ ว และไม่จําต้ องบอกกล่าว
เปลีย่ นลักษณะการยึดถือไปยังโจทก์ เพราะมิได้ ครอบครองโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ และไม่จําเป็ นที่โจทก์จะต้ อง
ทราบว่าตนเองถูกแย่งการครอบครอง หรื อทราบเรื่ องที่จําเลยนํารังวัดเพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์แต่อย่าง
ใด เมื่อผู้ถือครองที่ดินซึง่ มีแต่สทิ ธิครอบครองถูกแย่งการครอบครองในที่ดิน กล่าวคือ ถูกผู้อื่นเข้ าไปยึดถือครอบครอง
ที่ดิน โดยมีเจตนายึดถือเพื่อตน โดยอาจเป็ นการแย่งเอาตัวทรัพย์โดยตรง หรื อเพียงแต่โต้ แย้ งคัดค้ านสิทธิครอบครอง
ในเมื่อผู้โต้ แย้ งได้ ยดึ ถือครอบครองทรัพย์สนิ นันอยู
้ ก่ ่อนแล้ วก็ได้ และการที่ถือว่าเป็ นการแย่งการครอบครองที่ดินนัน้ ผู้
แย่งการครอบครองต้ องได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับที่ดินตามสภาพของที่ดินพอที่จะมีอํานาจเหนือที่ดิน และมีอํานาจหวง
กันด้ วย ผู้ถือครองที่ดินต้ องฟ้ องต่อศาลเพื่อเรี ยกเอาการครอบครองในที่ดินคืนภายในกําหนด 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่ง
การครอบครอง ถ้ าไม่ฟ้องภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถือครองที่ดินมือเปล่าก็หมดสิทธิฟ้องเพื่อเอาการครอบครอง
คืน เช่นนี ้เพื่อเป็ นการลดปั ญหาในที่เกิดขึ ้นในที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ จึงควรทําการโอนที่ดินโดย
วิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 4 ทวิ คือทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ไม่ควรมีการโอนโดยการส่งมอบการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378

ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับที่ดนิ ที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ มีดังต่ อไปนี ้
คือ

1. ควรแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ
เพื่อให้ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ มีผลบังคับอย่างจริ งจัง ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ โดยเพิ่มข้ อความในวรรคสอง และวรรคสาม ดังนี ้
วรรคสอง ควรบัญญัติเพิ่มเติมว่า “ถ้ าการโอนกรรมสิทธิ์ หรื อสิทธิครอบครองในที่ดินซึง่ มีโฉนดที่ดินหรื อ
มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ไม่ได้ ทําเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามวรรคแรก ให้ การโอน
นันตกเป็
้
นโมฆะ”
วรรคสาม ควรบัญญัติเพิ่มเติมว่า “สําหรับที่ดินซึง่ มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์เมื่อมีการโอนสิทธิ
ครอบครองโดยการสละเจตนาครอบครอง และส่งมอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ ว
ต้ องทําการโอนเป็ นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ด้วย มิฉะนันตกเป็
้
นโมฆะ”
การแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ดังกล่าวข้ างต้ นนันจะช่
้ วยอุดช่องว่าง
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377 มาตรา 1378 กล่าวคือ เมื่อที่ดินมีหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์หรื อที่ดินมือเปล่า มีแต่เพียงสิทธิครอบครองในที่ดินจึงสามารถทําการโอนได้ ด้วยการสละเจตนาครอบครอง
และส่งมอบการครอบครอง ซึง่ ทําให้ ผ้ รู ับโอนได้ สทิ ธิการครอบครอง แม้ ไม่ได้ ทําการโอนโดยทําเป็ นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ก็ตาม
1
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2. ควรแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ให้ มีระยะเวลาฟ้องเพื่อ
เรียกคืนการครอบครองภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ เวลาถูกแย่ งการครอบครอง
ควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 โดยเพิ่มข้ อความในวรรคสาม
ความว่า “ถ้ าผู้ถือที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองถูกแย่งการครอบครองในที่ดิน การฟ้ องคดีเพื่อเอาคืนซึง่ การ
ครอบครองในที่ดินต้ องฟ้ องต่อศาล ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นับแต่เวลาที่ถกู แย่งการครอบครอง ” เมื่อได้ มีการแก้ ไข
บทบัญญัติกฎหมายเช่นนี ้จะทําให้ ผ้ ถู ือครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อที่ดินมือเปล่านัน้ มีโอกาส
โต้ แย้ งสิทธิเพื่อเรี ยกคืนสิทธิครอบครองในที่ดินนันได้
้ ขยายระยะเวลาออกไป
3. ควรเร่ งรัดให้ มีการออกโฉนดที่ดินโดยเร็ว
ปั จจุบนั กรมที่ดินมีนโยบายเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ แล้ วเสร็ จทัว่ ประเทศ เนื่องจากโฉนดที่ดินเป็ นหนังสือ
สําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึง่ เป็ นหลักฐานทางทะเบียนที่มีคณ
ุ ค่ามากที่สดุ สามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ ใครเป็ น
เจ้ าของและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนัน้ โดยปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ดังนัน้ เมื่อจะทําการโอนที่ดินไปให้ ผ้ อู ื่นก็
จะต้ องทําการโอนเปลีย่ นแปลงทางทะเบียน เนื่องจากชื่อที่ปรากฏทางทะเบียนนันจะเปลี
้
ย่ นแปลงไปตามที่ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของที่ดินปั จจุบนั ซึง่ จะทําการโอนที่ดินไปให้ ผ้ อู ื่นโดยการส่งมอบการครอบครองไม่ได้ ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับ
ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรื อที่ดินมือเปล่านันก็
้ จะไม่เกิดขึ ้น ซึง่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติตอ่ ไป

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ขอขอบพระคุณทุกสถานแหล่งข้ อมูลความรู้ ทังผู
้ ้ ประพันธ์ตํารา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่ใช้ อ้างอิงในการศึกษาวิจยั นี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจยั นี ้ จะเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและ
ประชาชนโดยทัว่ ไป
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