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บทคัดย่อ 
การศกึษาวิจยัครัง้นีม้ีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาหาแนวทางในการนําบทบญัญตัิท่ีเหมาะสมมาใช้กบัท่ีดินท่ีมี

หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์  เพ่ือศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความไมส่อดคล้องของประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์กบัประมวลกฎหมายท่ีดิน ในเร่ืองการโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ และศกึษาหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาไมใ่ห้ผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์สญูเสยีท่ีดินและสทิธิในท่ีดินไปโดยง่าย  

โดยศกึษาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์และประมวลกฎหมายท่ีดินในเร่ืองการโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์  และศกึษาประเด็นปัญหาเก่ียวกบัความไมส่อดคล้องของกฎหมายท่ีมีอยูซ่ึง่สง่ผลกระทบให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ 

ตามมา เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแก้ไข  

 

คาํสาํคัญ : สทิธิครอบครอง ท่ีดิน หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ปัญหาทางกฎหมาย           

 

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 ,  
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บทนํา  

  ท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้เป็นท่ีดินมือเปลา่ท่ีผู้ ถือครองท่ีดินนัน้มีแตเ่พียงสทิธิครอบครอง 

เน่ืองจากหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์เป็นเพียงคํารับรองจากพนกังานเจ้าหน้าท่ีวา่ได้ทําประโยชน์ในท่ีดินแล้ว

เทา่นัน้ ไมไ่ด้เป็นหนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงัเช่นโฉนดท่ีดิน แตท่างราชการได้ออกหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์ให้แก่ราษฎรจํานวนไมน้่อย เพราะหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ออกได้รวดเร็วกวา่ โดยผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมี

หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้มีสทิธิตา่งๆ ดงัเช่นผู้มีโฉนดท่ีดินพงึมี  เช่น สทิธิในการโอนท่ีดินให้แก่ผู้ อ่ืนและ

สามารถนําท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้ไปทํานิติกรรมตา่ง ๆ ได้ตามกฎหมาย เพียงแตผู่้ ถือครองท่ีดินท่ี

มีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์มีเพียงสทิธิครอบครองเทา่นัน้ โดยเป็นผู้มีสทิธิครอบครองในฐานะท่ีเป็นเจ้าของด้วย 

 เน่ืองจากไมม่ีบทบญัญตัิไว้อยา่งชดัแจ้งวา่ ให้นําบทบญัญตัิในเร่ืองใดมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีเพียงสทิธิครอบครอง 

และผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีสทิธิครองครองนัน้ มีสทิธิอยา่งไรบ้างในท่ีดิน จึงมีการนําเอาบทบญัญตัิเร่ืองสทิธิครอบครองมา

ใช้ ทําให้ผู้ ถือครองท่ีดินเป็นเจ้าของท่ีผกูพนัอยูก่บัการครอบครอง เน่ืองจากผู้ ท่ีจะมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดินได้จะต้องมี

เอกสารสทิธ์ิคือ โฉนดท่ีดินเทา่นัน้ แตถ้่าเป็นในสมยัก่อนต้องมีโฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง หรือตราจองวา่  “ได้ทํา

ประโยชน์แล้ว” ผู้ ท่ีมีเอกสารสทิธิในท่ีดินอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วมา หรือไมม่ีเอกสารสทิธิในท่ีดิน ยอ่มไมม่ีกรรมสทิธ์ิ

ในท่ีดินแตอ่ยา่งใด ดงันัน้สทิธิของราษฎรในท่ีดินท่ีมีเพียงหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์จึงผกูพนัอยูก่บัสทิธิการ

ครอบครอง จึงได้มีการนําเอาบทบญัญตัิเร่ืองสทิธิครอบครองมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ซึง่มีผล

ทําให้การโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้สามารถโอนกนัได้ด้วยการสง่มอบการครอบครอง ตาม

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1378 และผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้ สามารถ

ถกูแยง่การครอบครองไปได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปี เทา่นัน้ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1375  

 ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ได้บญัญตัิวา่ “สทิธิในท่ีดินหมายความวา่กรรมสทิธ์ิและให้

หมายความรวมถึงสทิธิครอบครองด้วย ” ซึง่เป็นการบญัญตัิรองรับวา่สทิธิในท่ีดิน ได้แก่ กรรมสทิธ์ิและสทิธิ

ครอบครอง ดงันัน้เจ้าของท่ีดินจึงมี 2 ประเภท คือ 

1. เจ้าของท่ีดินท่ีมีกรรมสทิธ์ิ กลา่วคือ ผู้ เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน หรือ โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง 

รวมทัง้ตราจองท่ีตราวา่ “ได้ทําประโยชน์แล้ว” 

2. เจ้าของท่ีดินท่ีมีสทิธิครอบครอง กลา่วคือ ผู้ เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีไมม่ีหนงัสอืสาํคญัแสดงกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน

อนัได้แก่ โฉนดท่ีดิน โฉนดแผนท่ี โฉนดตราจอง หรือ ตราจองท่ีตราวา่ “ได้ทําประโยชน์แล้ว ” รวมทัง้ผู้ ท่ีไมม่ีเอกสาร

สทิธ์ิหรือหนงัสอืแสดงสทิธิในท่ีดินอยา่งใดเลย  

ดงันัน้ เมื่อถือวา่ผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้มีสทิธิครอบครองในท่ีดิน ก็ได้มีการ

นําเอาบทบญัญตัิในเร่ืองสทิธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์มาใช้ ไมว่า่จะเป็นการโอนท่ีดิน ตาม

มาตรา 1378 หรือการถกูแยง่การครอบครองท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1375  

การนําบทบญัญตัิเร่ืองสทิธิครอบครองมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ซึง่ในการศกึษาวิจยันี ้

จะเน้นศกึษาเฉพาะท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ท่ีทําให้เกิดความไมส่อดคล้องขึน้ระหวา่งประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย์กบัประมวลกฎหมายท่ีดินในเร่ืองการโอน กลา่วคือ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 

1378 โดยถือกนัวา่ท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้ มีเพียงสทิธิครอบครอง ดงันัน้ จึงสามารถโอนกนัได้ด้วย

การสง่มอบการครอบครอง แตต่ามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ได้บญัญตัิให้การโอนสทิธิครอบครองในท่ีดินท่ี
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มีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ต้องทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ดงันัน้ ทําให้ท่ีดินท่ีมีหนงัสอื

รับรองการทําประโยชน์ สามารถโอนได้ 2 วิธี คือ 

1. โอนโดยการสง่มอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1378 

2. โอนโดยทําเป็นหนงัสอื และจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ 

การท่ีท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์โอนได้ 2 วิธีดงักลา่ว ทําให้เกิดปัญหา คือ ทําให้ผู้ รับโอนอาจไมม่ี

สทิธิในท่ีดิน เน่ืองจากผู้โอนไมม่ีสทิธิในท่ีดินดงักลา่ว กลา่วคือ เมื่อผู้ โอนได้โอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์

ให้ผู้ รับโอนโดยการสง่มอบการครอบครอง ผู้ รับโอนก็ได้สทิธิครอบครองในท่ีดินไปตามความเป็นจริง แตช่ื่อท่ีปรากฏใน

หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ยงัเป็นช่ือของผู้ โอนอยู ่แตผู่้ โอนไมม่ีสทิธิในท่ีดินนัน้แล้ว และถ้าผู้ โอนกระทําการโดยไม่

สจุริตนําท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์โอนให้ผู้ อ่ืนตอ่ไปอีก โดยทําการโอนเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่

พนกังานเจ้าหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ผู้ รับโอนคนหลงัก็ไมไ่ด้สทิธิครอบครองในท่ีดินท่ีมีหนงัสอื

รับรองการทําประโยชน์ เน่ืองจากสภาพของการเกิดสทิธิครอบครองเกิดจากการได้ยดึถือและมีเจตนายดึถือเพ่ือตน เมื่อ

ผู้ รับโอนคนแรกได้เข้าครอบครองท่ีดิน โดยมีพฤติการณ์แหง่การยดึถือเพ่ือตนแล้วนัน้ แม้ไมไ่ด้ทําการโอนโดยทาง

ทะเบียน ผู้ รับโอนคนแรกก็ได้มาซึง่สทิธิครอบครองในท่ีดินนัน้ไป  

 ดงันัน้การโอนท่ีดินโดยการสง่มอบการครอบครองนัน้ ทําให้ผู้ รับโอนคนหลงัได้รับความเสยีหาย เน่ืองจากไม่

ทราบวา่ผู้ โอนมีสทิธิครอบครองในท่ีดินอยูห่รือไม ่เพราะช่ือท่ีปรากฏในหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ไมไ่ด้เคลือ่นไหว

ตามผู้ ท่ีมีสทิธิในท่ีดิน (ผู้ครอบครองในขณะนัน้) ตามความเป็นจริง เมื่อผู้ โอนได้โอนท่ีดินไปให้ผู้ อ่ืน โดยการสง่มอบ

การครอบครองทําให้สทิธิครอบครองในท่ีดินของผู้ โอนนัน้สิน้สดุไป ผู้ โอนจึงไมม่ีสทิธิท่ีจะโอนท่ีดินหรือขายท่ีดินให้

ผู้ อ่ืนตอ่ไปได้อีก  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศกึษาหาแนวทางในการนําบทบญัญตัิของกฎหมายท่ีเหมาะสมมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์ 

2. เพ่ือศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากความไมส่อดคล้องระหวา่งประมวลกฎหมายแพง่และ

พาณิชย์และประมวลกฎหมายท่ีดิน ในเร่ืองการโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ 

3. เพ่ือศกึษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ไมใ่ห้ผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้สญูเสยี

ท่ีดิน และสทิธิในท่ีดินไปโดยง่าย 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย  
โดยการศกึษาจากระเบียบวิธีปฏิบตัิของกรมท่ีดิน  คําพิพากษาฎีกา  หนงัสอืกฎหมาย  แล้วนํามาวิเคราะห์ศกึษา

หาแนวทางเพ่ือเสนอแนะตอ่ไป 
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ผลการวิจัย  

1. ทําให้ทราบถึงแนวทางในการนําบทบญัญตัิของกฎหมายท่ีเหมาะสมมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์ 

 2.  ทําให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการโอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ โดยการสง่มอบ

การครอบครอง 

 3.  ทําให้ทราบถึงแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิดจากผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้สญูเสยีท่ีดิน 

และสทิธิในท่ีดิน 

 

สรุปละอภปิรายผล  
การนําบทบญัญตัิเร่ืองสทิธิครอบครองมาใช้กบัท่ีดินท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์นัน้ ทําให้การ

โอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ทําได้ด้วยการสง่มอบการครอบครองซึง่ไมส่อดคล้องกบัประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ท่ีการโอนสทิธิครอบครองในท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ต้องทําเป็นหนงัสอืและจด

ทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี การโอนโดยการสง่มอบนีทํ้าให้เกิดปัญหาขึน้มาวา่ ใครเป็นผู้มีสทิธิในท่ีดินท่ีแท้จริง 

เน่ืองจากเมื่อผู้ โอนได้โอนท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ไปให้แก่ผู้ รับโอนโดยการสง่มอบการครอบครองแล้ว 

ผู้ รับโอนก็มีสทิธิในท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ตามความเป็นจริง  แตช่ื่อท่ีปรากฏในหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์ยงัคงเป็นช่ือของผู้ โอนอยูใ่นทางทะเบียน  เน่ืองจากช่ือท่ีปรากฏในหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ไมไ่ด้

เปลีย่นแปลงไปตามผู้ ท่ีมีสทิธิในท่ีดิน ดงันัน้ ถ้าผู้ โอนกระทําการโดยไมส่จุริตนําท่ีดินดงักลา่วนัน้โอนขายให้ผู้ อ่ืนตอ่ไป

อีกโดยทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ก็จะเกิดข้อ

พิพาทขึน้มาวา่ใครเป็นผู้มีสทิธิในท่ีดินท่ีแท้จริงและมีสทิธิในท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมาย  ระหวา่งผู้ รับโอนตามความ

เป็นจริงกบัผู้ รับโอนท่ีมีช่ือปรากฏในหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์  แตจ่ากปัญหานีเ้มื่อได้มีการนําเอาบทบญัญตัิใน

เร่ืองสทิธิครอบครองมาใช้ ก็นา่จะถือวา่ผู้ รับโอนคนแรกซึง่เป็นผู้ รับโอนตามความเป็นจริงเป็นผู้มีสทิธิในท่ีดิน 

เน่ืองจากตามสภาพความเป็นจริงแล้วสทิธิครอบครองเกิดจากพฤติการณ์แหง่การยดึถือ โดยมีเจตนายดึถือเพ่ือตน

ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1367 เมื่อผู้ รับโอนคนแรกได้ยดึถือการครอบครองท่ีดินโดยมีเจตนา

เพ่ือประโยชน์ของตนแล้ว ก็ยอ่มได้สทิธิครอบครองท่ีดิน แม้จะไมไ่ด้ทําการโอนกนัเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่

พนกังานเจาหน้าท่ีก็ตาม แตก่ารโอนโดยการสง่มอบการครอบครองทําให้การโอนทางทะเบียน คือ โอนโดยทําเป็น

หนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ไร้ผล คือไมม่ีผลบงัคบัใช้

อยา่งเต็มท่ี ตามเจตนารมณ์ของการบญัญตัิประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิขึน้มา ก็เพ่ือต้องการให้การโอนท่ีดิน

ท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์โอนกนัได้แตท่างทะเบียนเทา่นัน้ ไมใ่ห้มีการโอนโดยการสง่มอบ การโอนโดยการสง่

มอบทําให้ระบบทางทะเบียนเสยีไป  สว่นในเร่ืองการถกูแยง่การครอบครองนัน้ เมื่อมีการนําเอาบทบญัญตัิเร่ืองสทิธิ

ครอบครองมาใช้กบัท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ทําให้ท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ถกูแยง่ไปได้ 

โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี เทา่นัน้ นบัเป็นระยะเวลาท่ีสัน้มาก ดงัตวัอยา่งคําพิพากษาฎีกาท่ี 4731/2533 วินิจฉยัวา่ 

โจทก์ครอบครองทํากินในท่ีดินพิพาทตลอดมา และโจทก์เคยบอกจําเลยวา่ได้ซือ้ท่ีดินพิพาทมาจากผู้ อ่ืน จึงเป็นผู้มี

สทิธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ห้ามจําเลยเก่ียวข้อง กรณีถือได้วา่โจทก์ได้เปลีย่นลกัษณะแหง่การยดึถือโดย

บอกกลา่วไปยงัจําเลยวา่โจทก์เป็นผู้ครอบครองท่ีดินพิพาทโดยสจุริตโดยครอบครองเพ่ือตนแล้ว เมื่อเป็นเวลาเกินกวา่ 

1 ปี และจําเลยไมไ่ด้ฟ้องเรียกเอาคืนภายในเวลาดงักลา่ว ท่ีดินพิพาทจึงตกเป็นของโจทก์  เช่นนีทํ้าให้ท่ีดินท่ีมีหนงัสอื
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1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชธานี  เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี  

 

 

รับรองการทําประโยชน์สญูเสยีไปได้โดยง่าย เกิดความไมเ่ป็นธรรมแก่ผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์ ทัง้ ๆ ท่ีผู้ ถือท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์มีฐานะเป็นเจ้าของท่ีดินเช่นเดียวกบัเจ้าของท่ีดินท่ีมี

กรรมสทิธ์ิ จึงทําให้สทิธิของผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์หรือท่ีดินมือเปลา่นัน้ ตา่งจากสทิธิของผู้

มีกรรมสทิธ์ิในท่ีดินอยา่งมากมาย เช่น ตวัอยา่งคําพิพากษาฎีกาท่ี 1021/2538 วินิจฉยัวา่ จําเลยซือ้ท่ีดินพิพาทซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของท่ีดินท่ีมี หนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ซึง่มีช่ือโจทก์เป็นเจ้าของมาจาก ว. แล้วเข้ายดึถือครอบครอง

เป็นเจ้าของตลอดมา เป็นการโต้แย้งสทิธิโจทก์ มีลกัษณะเป็นการแยง่การครอบครองแล้ว และไมจํ่าต้องบอกกลา่ว

เปลีย่นลกัษณะการยดึถือไปยงัโจทก์ เพราะมิได้ครอบครองโดยอาศยัสทิธิของโจทก์ และไมจํ่าเป็นท่ีโจทก์จะต้อง

ทราบวา่ตนเองถกูแยง่การครอบครอง หรือทราบเร่ืองท่ีจําเลยนํารังวดัเพ่ือออกหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์แตอ่ยา่ง

ใด เมื่อผู้ ถือครองท่ีดินซึง่มีแตส่ทิธิครอบครองถกูแยง่การครอบครองในท่ีดิน กลา่วคือ ถกูผู้ อ่ืนเข้าไปยดึถือครอบครอง

ท่ีดิน โดยมีเจตนายดึถือเพ่ือตน โดยอาจเป็นการแยง่เอาตวัทรัพย์โดยตรง หรือเพียงแตโ่ต้แย้งคดัค้านสทิธิครอบครอง 

ในเมื่อผู้ โต้แย้งได้ยดึถือครอบครองทรัพย์สนินัน้อยูก่่อนแล้วก็ได้ และการท่ีถือวา่เป็นการแยง่การครอบครองท่ีดินนัน้ ผู้

แยง่การครอบครองต้องได้เข้าไปเก่ียวข้องกบัท่ีดินตามสภาพของท่ีดินพอท่ีจะมีอํานาจเหนือท่ีดิน และมีอํานาจหวง

กนัด้วย ผู้ ถือครองท่ีดินต้องฟ้องตอ่ศาลเพ่ือเรียกเอาการครอบครองในท่ีดินคืนภายในกําหนด 1 ปี นบัแตเ่วลาถกูแยง่

การครอบครอง ถ้าไมฟ้่องภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือครองท่ีดินมือเปลา่ก็หมดสทิธิฟ้องเพ่ือเอาการครอบครอง

คืน  เช่นนีเ้พ่ือเป็นการลดปัญหาในท่ีเกิดขึน้ในท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ จึงควรทําการโอนท่ีดินโดย

วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามมาตรา 4 ทวิ คือทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี ไมค่วรมีการโอนโดยการสง่มอบการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1378 

 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับท่ีดนิท่ีมีหนังสือรับรองการทาํประโยชน์ มีดังต่อไปนี ้ 

คือ 
1. ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 4 ทวิ 

เพ่ือให้ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ มีผลบงัคบัอยา่งจริงจงั ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ โดยเพ่ิมข้อความในวรรคสอง และวรรคสาม ดงันี ้

วรรคสอง ควรบญัญตัิเพ่ิมเติมวา่ “ถ้าการโอนกรรมสทิธ์ิ หรือสทิธิครอบครองในท่ีดินซึง่มีโฉนดท่ีดินหรือ

มีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์ ไมไ่ด้ทําเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามวรรคแรก ให้การโอน

นัน้ตกเป็นโมฆะ” 

วรรคสาม ควรบญัญตัิเพ่ิมเติมวา่ “สาํหรับท่ีดินซึง่มีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์เมื่อมีการโอนสทิธิ

ครอบครองโดยการสละเจตนาครอบครอง และสง่มอบการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์แล้ว 

ต้องทําการโอนเป็นหนงัสอืและจดทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีด้วย มิฉะนัน้ตกเป็นโมฆะ” 

การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบญัญตัิประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ดงักลา่วข้างต้นนัน้จะช่วยอดุช่องวา่ง

ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1377 มาตรา 1378 กลา่วคือ เมื่อท่ีดินมีหนงัสอืรับรองการทํา

ประโยชน์หรือท่ีดินมือเปลา่ มีแตเ่พียงสทิธิครอบครองในท่ีดินจึงสามารถทําการโอนได้ด้วยการสละเจตนาครอบครอง

และสง่มอบการครอบครอง ซึง่ทําให้ผู้ รับโอนได้สทิธิการครอบครอง แม้ไมไ่ด้ทําการโอนโดยทําเป็นหนงัสอืและจด

ทะเบียนตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 4 ทวิ ก็ตาม   
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2.  ควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 ให้มีระยะเวลาฟ้องเพื่อ

เรียกคืนการครอบครองภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่เวลาถกูแย่งการครอบครอง 

ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 1375 โดยเพ่ิมข้อความในวรรคสาม 

ความวา่ “ถ้าผู้ ถือท่ีดินท่ีมีเพียงสทิธิครอบครองถกูแยง่การครอบครองในท่ีดิน การฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซึง่การ

ครอบครองในท่ีดินต้องฟ้องตอ่ศาล ภายในกําหนดเวลา 5 ปี นบัแตเ่วลาท่ีถกูแยง่การครอบครอง ” เมื่อได้มีการแก้ไข

บทบญัญตัิกฎหมายเช่นนีจ้ะทําให้ผู้ ถือครองท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์หรือท่ีดินมือเปลา่นัน้ มีโอกาส

โต้แย้งสทิธิเพ่ือเรียกคืนสทิธิครอบครองในท่ีดินนัน้ได้ขยายระยะเวลาออกไป   

3.  ควรเร่งรัดให้มีการออกโฉนดที่ดินโดยเร็ว 

ปัจจบุนักรมท่ีดินมีนโยบายเร่งรัดการออกโฉนดท่ีดินให้แล้วเสร็จทัว่ประเทศ เน่ืองจากโฉนดท่ีดินเป็นหนงัสอื

สาํคญัแสดงกรรมสทิธ์ิในท่ีดิน ซึง่เป็นหลกัฐานทางทะเบียนท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุ สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ใครเป็น

เจ้าของและมีกรรมสทิธ์ิในท่ีดินนัน้ โดยปรากฏหลกัฐานในทางทะเบียน ดงันัน้ เมื่อจะทําการโอนท่ีดินไปให้ผู้ อ่ืนก็

จะต้องทําการโอนเปลีย่นแปลงทางทะเบียน เน่ืองจากช่ือท่ีปรากฏทางทะเบียนนัน้จะเปลีย่นแปลงไปตามท่ีผู้ เป็น

เจ้าของท่ีดินปัจจบุนั ซึง่จะทําการโอนท่ีดินไปให้ผู้ อ่ืนโดยการสง่มอบการครอบครองไมไ่ด้ ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบั

ท่ีดินท่ีมีหนงัสอืรับรองการทําประโยชน์หรือท่ีดินมือเปลา่นัน้ก็จะไมเ่กิดขึน้ ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

สงัคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติตอ่ไป 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ขอขอบพระคณุทกุสถานแหลง่ข้อมลูความรู้ ทัง้ผู้ประพนัธ์ตํารา บทความ และ

เอกสารตา่งๆ ท่ีใช้อ้างอิงในการศกึษาวิจยันี ้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การศกึษาวิจยันี ้จะเป็นประโยชน์แก่สงัคมและ

ประชาชนโดยทัว่ไป 
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