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หากจะกลาวถึงสภาพปญหาของทีด่ นิ ทีไ่ มมที างออกสูท างสาธารณะ และทีด่ นิ ทีถ่ กู ปดลอมไมมี
ทางสัญจรในการติดตอสูพื้นที่ภายนอกที่เรียกวา ที่ดินตาบอด จนตองนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เรือ่ ง ภาระจํายอม และทางจําเปน มาใชเพือ่ แกไขปญหาความเดือดรอนของผูเ ปนเจาของทีด่ นิ
รวมทัง้ ผูอ ยูอ าศัยในทีด่ นิ ดังกลาวนัน้ ซึง่ หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ“ภาระจํายอม” และ “ทางจําเปน”นัน้
มีหลักการใชบังคับที่แตกตางกัน ซึ่งบางครั้งอาจทําใหประชาชนทั่วไปมีความสับสนวาที่ดินลักษณะใด
เปนทางจําเปน หรือเปนภาระจํายอม
โดยคอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับที่แลวไดนําเสนอเรื่อง“ปญหาภาระจํายอมในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”ไปแลวดังนัน้ ในฉบับนีจ้ งึ ขอเสนอ เรือ่ ง “ปญหาทางจําเปน
ในทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมาย
สาระสําคัญ ความแตกตางระหวางภาระจํายอมกับทางจําเปน รวมทั้งคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
ตามลําดับ ดังนี้

๑. ความหมาย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องทางจําเปนไวในมาตรา ๑๓๔๙ วา
“มาตรา ๑๓๔๙ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะ
ไดไซร ทานวาเจาของที่ดินแปลงนั้นจะผานที่ดินซึ่งลอมอยูไปสูทางสาธารณะได
ที่ดินแปลงใดมีทางออกไดแตเมื่อตองขามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชนั อันระดับที่ดินกับ
ทางสาธารณะสูงกวากันมากไซร ทานวาใหใชความในวรรคตนบังคับ
ทีแ่ ละวิธที าํ ทางผานนัน้ ตองเลือกใหพอควรแกความจําเปนของผูม สี ทิ ธิจะผาน กับทัง้ ใหคาํ นึง
ถึงทีด่ นิ ทีล่ อ มอยูใ หเสียหายแตนอ ยทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนได ถาจําเปนผูม สี ทิ ธิจะผานจะสรางถนนเปนทางผานก็ได
ผูม สี ทิ ธิจะผานตองใชคา ทดแทนใหแกเจาของทีด่ นิ ทีล่ อ มอยูเ พือ่ ความเสียหายอันเกิดแตเหตุ
ทีม่ ที างผานนัน้ คาทดแทนนัน้ นอกจากคาเสียหายเพราะสรางถนน ทานวาจะกําหนดเปนเงินรายปกไ็ ด”
จากบทบัญญัติดังกลาวนี้จะพิจารณาเห็นไดวา ทางจําเปนนั้นเปนการใหสิทธิเจาของที่ดิน
รวมทั้งคนในครอบครัวหรือบริวารของเจาของที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นปดลอมจนกระทั่งไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะ สามารถผานที่ดินแปลงที่ลอมอยูออกไปสูทางสาธารณะได ในขณะเดียวกันทางจําเปน
ก็ถอื เปนกฎหมายทีจ่ าํ กัดสิทธิของผูเ ปนเจาของทีด่ นิ แปลงทีล่ อ มอยู ทีจ่ ะตองยอมใหเจาของทีด่ นิ แปลงใน
ทีถ่ กู ลอมผานทีด่ นิ ของตนออกไปสูท างสาธารณะ มีขอ สังเกตวาผูท จี่ ะใชสทิ ธิในทางจําเปนไดจะตองเปน
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เจาของที่ดิน หากเปนเจาของโรงเรือนเทานั้นไมใชเจาของที่ดิน แมจะถูกที่ดินอื่นลอมก็ไมมีสิทธิขอใช
ทางจําเปน และทางสาธารณะที่จะออกไปสูนั้นจะเปนถนนหรือแมนํ้าลําคลองก็ได การใชทางจําเปน
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวน้ีมีขอจํากัดไววาจะตองเปนการขอผานไปสูทางสาธารณะเทานั้น จะขอผาน
ไปสูสถานที่หรือทางอยางอื่นนอกจากทางสาธารณะไมได

๒. การไดมาและการสิน้ สุดของทางจําเปน

๒.๑ การไดมาของทางจําเปน
ทางจําเปนเปนเรื่องการไดสิทธิโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๙
และมาตรา ๑๓๕๐๑ ดังนั้น การไดมาซึ่งทางจําเปนจึงไมตองจดทะเบียนแตประการใด แตผูขอใช
ทางจําเปนตองใชคา ทดแทนอันเนือ่ งมาจากความเสียหายทีเ่ กิดจากการใชทางจําเปนนัน้ ใหแกเจาของทีด่ นิ
ทีถ่ กู ใชทาง แตกฎหมายก็ไมไดหา มเจาของทีด่ นิ ทีจ่ ะตกลงใหจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอม โดยอาจ
มีการตกลงกันใหจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอมก็ได ทางจําเปนนั้นก็กลายเปนทางภาระจํายอมได
อยางไรก็ตาม มีคําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙ ใหจดทะเบียนเปนทางจําเปน ในกรณีนี้การจด
ทะเบียนสิทธิทางจําเปนก็จะดําเนินการโดยอนุโลมปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนภาระจํายอม
ซึง่ กรมทีด่ นิ ไดพจิ ารณาตอบขอหารือวาใหพนักงานเจาหนาทีร่ บั จดทะเบียนในประเภท “สิทธิทางจําเปน
ตามคําพิพากษา……………………….. ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทาง
การจดทะเบียนประเภทภาระจํายอม สําหรับคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิทางจําเปน กรณีไมมี
คาตอบแทนจะเสียคาจดทะเบียนประเภทไมมที นุ ทรัพยแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมเสียภาษี
อากร แตถามีการจายคาตอบแทนใหแกกันจะเสียคาจดทะเบียนรอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)ฯ ขอ ๒ (๗) (ฏ) และเสียคาอากรแสตมปใบรับรอยละ ๐.๕
(รอยละ ๕๐ สตางค) จากจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหแกกัน
๒.๒ การสิ้นสุดของทางจําเปน
ดวยเหตุที่ทางจําเปนเกิดขึ้นโดยเปนการไดสิทธิตามกฎหมาย เมื่อหมดความจําเปน
ที่จะตองขอผานทาง เชน ซื้อที่ดินติดตอกับทางสาธารณะออกเองได ทางจําเปนก็จะตองสิ้นสุดไป

๓. คาทดแทน

ในเรือ่ งการขอใชทางจําเปน กฎหมายบังคับวา ผูม สี ทิ ธิจะผานตองใชคา ทดแทนใหแกเจาของ
ที่ดินที่ลอมอยู โดยคาทดแทนอาจมีได ๒ ประการ คือ
๓.๑ คาทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการที่มีทางผาน จะเสียหายมากหรือนอย
ก็แลวแตชนิดของทางที่ผาน เชน จําตองตัดตนไมบางตนเพื่อใหทําทางผานไปได
๓.๒ คาทดแทนที่เปนคาใชที่ดินของเขาเปนทางผานการใชที่ดินของเขาเปนทางผาน
ยอมทําใหเจาของที่ดินไมไดใชที่ดินตรงนั้นทําประโยชนไดตามประสงค การใชคาทดแทนในกรณีนี้
คลายกับเปนคาเชา จะตกลงกันเปนรายปหรือเปนเงินกอนก็ได
มาตรา ๑๓๕๐ ถาที่ดินแบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหแปลงหนึ่งไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไซร ทานวาเจาของที่ดิน
แปลงนัน้ มีสทิ ธิเรียกรองเอาทางเดินตามมาตรากอนไดเฉพาะบนทีด่ นิ แปลงทีไ่ ดแบงแยกหรือแบงโอนกันและไมตอ งเสียคาทดแทน
๑

๑๗๒
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๔. ขอแตกตางระหวางทางจําเปนกับภาระจํายอม๒
ภาระจํายอม

ทางจําเปน

๑. ความหมาย“
ภาระจํายอม” หมายถึงทรัพยสิทธิชนิดหนึ่ง
ที่ ตั ด ทอนอํ า นาจกรรมสิ ท ธิ์ โ ดยทํ า ให เจ า ของ
อสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่ง เรียกวา ภารยทรัพย
ตองรับกรรมบางอยางซึง่ กระทบกระเทือนทรัพยสนิ
ของตนหรือทําใหเจาของอสังหาริมทรัพยตอ งงดเวน
การใชสทิ ธิบางอยางเกีย่ วกับกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ
นั้น เพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพยอื่น เรียกวา
สามยทรัพย (มาตรา ๑๓๘๗ ป.พ.พ.)

๑. ความหมาย
“ทางจําเปน” หมายถึง ทีด่ นิ ทีถ่ กู ลอมดวยทีด่ นิ
แปลงอื่นอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะได
หรื อ มี ท างออกสู  ท างสาธารณะได แ ต ไ ม ส ะดวก
เชน จะตองขามบึงทะเลหรือทีล่ าดชันอันระดับทีด่ นิ
กับทางสาธารณะสูงกวากันมาก (มาตรา ๑๓๔๙
แหง ป.พ.พ.) กฎหมายจึงใหสิทธิแกเจาของที่ดิน
แปลงที่ถูกลอมใหมีสิทธิผานที่ดินแปลงอื่น ซึ่งลอม
อยู  ไ ปสู  ท างสาธารณะได (คํ า พิ พ ากษาฎี ก า
ที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ)

๒. องคประกอบ
๒. องคประกอบ
- ไมจาํ เปนตองเปนทีด่ นิ ทีถ่ กู ลอมหรือทีด่ นิ ทีอ่ ยู
- ตองเปนที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูและ
ติ ด กั น แม ที่ ดิน ไม ไ ด อ ยู  ติ ด กั น ก็ ส ามารถใช ท าง
- ไมมที างออกสูท างสาธารณะหรือมีแตไมสะดวก
ภาระจํายอมได
- ใชออกสูทางสาธารณะอยางเดียว
- ไมจําเปนตองเปนทางออกสูทางสาธารณะ
ภาระจํายอมไปสูที่ใดก็ได

กลุม พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม สวนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม สํานักมาตรฐานการทะเบียนทีด่ นิ
ธันวาคม ๒๕๕๓
๒
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ภาระจํายอม

ทางจําเปน

๓. การไดมา
- โดยนิติกรรมสัญญาเปนการตกลงกันระหวาง
เจาของภารยทรัพยและเจาของสามยทรัพยซึ่ง
จะกําหนดระยะเวลาไวหรือไมก็ไดถาไมกําหนด
เวลาไวก็ถือวาภาระจํายอมมีอยูตลอดไป จนกวา
ภาระจํายอมนัน้ จะระงับไปและตองทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา
๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แหงป.พ.พ.
หากไมทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมา
ตอพนักงานเจาหนาที่จะใชบังคับไดเพียงระหวาง
คูสัญญาในฐานะเปนบุคคลสิทธิเทานั้น
- โดยอายุ ค วาม กรณี เจ า ของสามยทรั พ ย
ได มี ก ารใช ภ ารยทรั พ ย ด  ว ยความสงบเป ด เผย
และเจตนาจะใหไดสทิ ธิภาระจํายอมในภารยทรัพย
นั้ น เป น เวลาติ ด ต อ กั น ครบ ๑๐ ปี ย อ มได สิ ท ธิ
ภาระจํายอมเหนือภารยทรัพยนั้นโดยอายุความ
และการไดมาโดยอายุความนี้แมไมจดทะเบียน
ก็ยกขึ้นเปน ขอตอสู เพื่อให เพื่อใหภาระจํายอม
มี อ ยู  ใ นที่ ดิ น นั้ น ต อ ไปได (คํ า พิ พ ากษาฎี ก า
ที่ ๘๐๐/๒๕๐๒, ๒๓๗/๒๕๐๘, ๑๖๕/๒๕๒๒)
- โดยผลของกฎหมาย
กรณีปลูกสรางโรงเรือนรุกลํา้ เขาไปในทีด่ นิ ของผูอ นื่
โดยสุจริตมีสทิ ธิจดทะเบียนภาระจํายอมเหนือทีด่ นิ
ที่รุกลํ้านั้น

๓. การไดมา
- โดยผลของกฎหมาย
การไดสทิ ธิใชทางจําเปนไมจาํ ตองมีนติ กิ รรมสัญญา
ระหวางเจาของที่ดินที่ถูกปดลอมกับเจาของที่ดิน
ที่ ล  อ มอยู  แ ละไม จํ า เป น ต อ งทํ า เป น หนั ง สื อ
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ (มาตรา๑๓๓๘)
เพราะทางจํ า เป น เป น การได สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
และผูท จี่ ะขอใชทางจําเปนไมจาํ เปนตองใชสทิ ธิมานาน
ถูกลอมวันไหน เวลาใด แมจะเพิ่งเขามาอยูในที่ดนิ
ซึ่งถูกลอมก็ขอใชทางจําเปนได (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๘๒๒๑/๒๕๔๒, ๓๗๗๔/๒๕๔๙, ๓๘๙๒/๒๕๔๙)
ผูท ไี่ ดสทิ ธิผา นทางไมสามารถไดมาซึง่ ทางจําเปน
โดยอายุความไดไมวาจะเปนระยะเวลานานเทาใด
เพราะการผานทางหรือทําทางจําเปนนั้นถือเปน
การผานโดยสุจริตและเคารพในสิทธิของเจาของทีด่ นิ
ผู  มี สิ ท ธิ ใ นทางเดิ น ผ า นแต อ ย า งไรก็ ดี ก ฎหมาย
ก็ไมหา มเจาของทีด่ นิ ทีจ่ ะตกลงกันเพือ่ ใหจดทะเบียน
เปนภาระจํายอมได
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ภาระจํายอม

ทางจําเปน

๔. วิธีทําทาง
๔. วิธีทําทาง
แลวแตเจาของทีด่ นิ จะตกลงกัน หรือโดยสภาพ
การทํ า ทาง “ต อ งเลื อ กให พ อสมควรแก
การใชประโยชน
ความจําเปน” ของผูม สี ทิ ธิจะผาน และตองคํานึงถึง
ทีด่ นิ ทีล่ อ มอยูใ หเสียหายนอยทีส่ ดุ หรือตองเปนทาง
ที่ใกลที่สุด
๕. คาทดแทน
๕. คาทดแทน
ภาระจํายอมโดยนิตกิ รรมกฎหมายไมไดกาํ หนด
ทางจําเปนตองใชคา ทดแทนใหแกเจาของทีด่ นิ
ว า จะต อ งเสี ย ค า ทดแทนแล ว แต เจ า ของที่ ดิ น ทีล่ อ มอยูเ พือ่ ออกสูท างสาธารณะ ยกเวนกรณีทดี่ นิ
ที่แบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหไมมีทางออก
จะตกลงกันวาจะมีการเสียคาทดแทนหรือไม
ไปสูทางสาธารณะเจาของที่ดินแปลงซึ่งถูกลอม
มีสิทธิเรียกรองเอาทางเดินเฉพาะบนที่ดินแปลงที่
แบงแยกหรือแบงโอนกันโดยไมตอ งเสียคาตอบแทน
ตามมาตรา ๑๓๕๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔๘/
๒๕๔๔, ๓๔๘๔ - ๓๔๘๕/๒๕๔๘)

๖. ภาระจํายอมรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่นดวย
ภาระจํายอมเปนทรัพยสิทธิทตี่ กติดแกตวั ทรัพย
ดังนั้นผูที่จะใชภาระจํายอมนอกจากเจาของที่ดิน
แลวยังไดครอบคลุมถึงเจาของอสังหาริมทรัพยอนื่ ๆ
ที่ ตั้ ง อยู  บ นที่ ดิ น นั้ น เช น บ า นอาคารด ว ย
และแมทดี่ นิ จะเปลีย่ นเจาของไปก็ตามภาระจํายอม
ก็ยังคงมีอยู

๖. ทางจําเปนเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะ
ผูที่ขอใชทางจําเปนตองเปนเจาของที่ดินไมใช
เจาของโรงเรือนเจาของทีด่ นิ แปลงทีถ่ กู ลอมเทานัน้
ที่จะมีสิทธิขอใหเปดทางจําเปน หากเปนเจาของ
โรงเรือนเทานัน้ ไมใชเจาของทีด่ นิ แมจะถูกทีด่ นิ อืน่
ลอมก็ไมมสี ทิ ธิขอใหเปดทางจําเปนทางจําเปน มิใช
สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพรอมกับที่ดินดวย
การทีผ่ เู ปนเจาของทีด่ นิ ทีร่ บั โอนมามีสทิ ธิใชทางพิพาท
ในทีด่ นิ ในฐานะทางจําเปนมากอนก็ไมไดหมายความ
วาเจาของทีด่ นิ ทีร่ บั โอนมาจะไดสทิ ธิในทางพิพาทนัน้
ดวยอยางภาระจํายอม (คําพิพากษาฎีกาที่๕๑๗/
๒๕๐๙, ๒๑๙๖/๒๕๑๔) (เจาของที่ดินรวมถึงคน
ในครอบครัวและบริวารดวย)
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ภาระจํายอม

ทางจําเปน

๗. การสิ้นไปแหงภาระจํายอม
๗. การสิ้นไปแหงทางจําเปน
- เมือ่ มีนติ กิ รรมกําหนดใหภาระจํายอมหมดสิน้
เมื่ อ ความจํ า เป น หมดสิ้ น ไปคื อ เมื่ อ ที่ ดิ น
ไประหว า งเจ า ของภารยทรั พ ย แ ละเจ า ของ มีทางออกสูทางสาธารณะแลว
สามยทรัพย
- เมื่อภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไป
(คําพิพากษาฎีกา ๖๔๐/๒๕๑๐)
- เมื่ อ ไม ไ ด ใช ป ระโยชน แ ห ง ภาระจํ า ยอม
เปนเวลา ๑๐ ป (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๑๔/๒๕๓๙,
๖๗๓/๒๕๔๖)
- เมื่ อ ภารยทรั พ ย แ ละสามยทรั พ ย ต กเป น
เจาของคนเดียวกัน
- เ มื่ อ ภ า ร ะ จํ า ย อ ม ไ ม  มี ค ว า ม จํ า เ ป  น
หรือหมดประโยชนตอสามยทรัพย
๘. การจดทะเบียน
ภ า ร ะ จํ า ย อ ม ต  อ ง ทํ า เ ป  น ห นั ง สื อ แ ล ะ
จดทะเบี ย นต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ตามมาตรา
๑๒๙๙ แหงป.พ.พ. หากไมทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่จะใช
บังคับไดเพียงระหวางคูสัญญาในฐานะเปนบุคคล
สิทธิเทานั้น ยกเวนกรณีภาระจํายอมสิ้นไปโดยพน
กําหนดเวลาที่ตกลงไวถือวาเปนอันยกเลิกไปโดย
ไมตอ งจดทะเบียนเลิกภาระจํายอม
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๘. การจดทะเบียน
ทางจํ า เป น เป น การได สิ ท ธิ โ ดยอํ า นาจของ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๔๙ โดยไมตอ งจดทะเบียน (คําพิพากษา
ฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙) ยกเวนกรณีศาลไดเคย
มีคาํ พิพากษาใหจดทะเบียนทางจําเปนซึง่ กรมทีด่ นิ
ไดพจิ ารณาตอบขอหาหรือวาใหพนักงานเจาหนาที่
รั บ จดทะเบี ย นในประเภท “สิ ท ธิ ท างจํ า เป น
ตามคําพิพากษา…………..ลงวันที่……เดือน…………
พ.ศ……” โดยอนุ โ ลมปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการ
จดทะเบียนประเภทภาระจํายอม
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๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
๙.๑ คาธรรมเนียม
๙.๑ คาธรรมเนียม
- กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย)
- กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย)
แปลงละ ๕๐ บาท กรณีมคี า ตอบแทน (มีทนุ ทรัพย) แปลงละ ๕๐ บาท
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
- กรณีมีคาตอบแทน (มีทุนทรัพย)
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
๙.๒ ภาษี
๙.๒ ภาษี
- ไมเสีย
- ไมเสีย
๙.๓ อากร
๙.๓ อากร
- อากรแสตมปรอ ยละ ๐.๕ จากจํานวนเงิน
- อากรแสตมปรอ ยละ ๐.๕ จากจํานวนเงิน
คาตอบแทนทีจ่ า ยใหแกกนั (กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ คาตอบแทนทีจ่ า ยใหแกกนั กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใช (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให
ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล ใชประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง
บัญชีอัตราอากรแสตมป)
บัญชีอัตราอากรแสตมป)

๕. คําพิพากษาฎีกาทีน่ า สนใจ๓
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๕๑
การอางสิทธิทจี่ ะผานทีด่ นิ ของบุคคลอืน่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐ ทีด่ นิ ทีแ่ บงแยกออกมานัน้
จะตองไมมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอื่นได แมวาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ แบงแยกหรือ
แบงโอนมาจากที่ดินแปลงใหญโฉนดเลขที่ ๘๑ ทําใหที่ดินแปลงนี้ถูกที่ดินที่แบงแยกในคราวเดียวกัน
ปดลอมไมมีทางออกสูทางสาธารณะไดก็ตาม แตในเวลานั้น ฉ. ซึ่งเปนเจาของผูไดรับที่ดินจากการ
แบงแยกยังเปนเจาของที่ดินอีกแปลงหนึ่งซึ่งอยูติดกับที่ดินแปลงที่ไดรับการแบงแยกทางทิศตะวันตก
เฉียงใต คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ (กอนการแบงแยกตามคําพิพากษาศาลฎีกา) และที่ดินโฉนด
เลขที่ ๑๗๔๑๙ เดิมนัน้ มีทางพิพาทกวางประมาณ ๑๐ เมตร เปนทางออกสูท างสาธารณะซึง่ ฉ. สามารถ
ใชทางพิพาทในทีด่ นิ แปลงดังกลาวเปนทางออกสูท างสาธารณะของทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ได จึงถือ

คนหาคําพิพากษาฎีกา,สืบคนจากเว็บไซต https://deka.in.th/ เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓

ม.ค. - ก.พ. ๖๑

171-179-MAC6.indd 177

จุลนิติ

๑๗๗

3/1/18 10:54 AM

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ไดวาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ที่แบงแยกออกมานั้นมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอื่นไดอยูแลว
สิทธิเรียกรองเอาทางจําเปนบนทีด่ นิ แปลงทีไ่ ดแบงแยกมาในคราวเดียวกันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐
ยอมหมดไปตั้งแตนั้นแลว แมตอมาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ เดิมจะถูกบังคับใหแบงแยกและบังคับให
โอนขายแกจําเลยตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ทําใหที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะอีกครัง้ โจทกผเู ปนเจาของทีด่ นิ ตามโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ก็จะกลับไปใชสทิ ธิเรียกรองเอา
ทางจําเปนบนทีด่ นิ แปลงทีแ่ บงแยกมาดวยกันในครัง้ กอนตามมาตรา ๑๓๕๐ อีกไมได คงมีสทิ ธิทจี่ ะผาน
ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งซึ่งลอมอยูไปสูทางสาธารณะไดในฐานะทางจําเปนตามมาตรา ๑๓๔๙ เทานั้น
เมื่ อ โจทก นํ า สื บ ฟ ง ได ว  า การใช ท างพิ พ าทบนที่ ดิ น ตามโฉนดเลขที่ ๗๙๐๖๐ ของจํ า เลยออกสู 
ทางสาธารณะซึง่ โจทกเคยใชผา นมากอนมีระยะทางเพียง ๕๐ เมตร แตหากใชเสนทางอืน่ ผานทีด่ นิ แปลง
ทีแ่ บงแยกมาดวยกันในครัง้ กอนเพือ่ ออกทางถนนราชมรรคาตองใชระยะทางถึง ๑๐๐ เมตรเศษ ซึง่ ไกล
กวากันถึงหนึ่งเทาตัวเชนนี้ทางพิพาทยอมสะดวกและเหมาะสมที่จะเปนทางจําเปนแกที่ดินโฉนดเลขที่
๑๒๒๕๓ ของโจทกกวาทางอื่น โจทกจึงมีสิทธิขอใหเปดทางพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๐๖๐
ของจําเลยเปนทางจําเปนเพื่อประโยชนแกที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ของโจทกไดการที่ศาลอุทธรณ
ภาค ๗ กําหนดใหจําเลยเปดทางกวาง ๒.๕๐ เมตร นั้น ก็เพื่อที่จะใหโจทกไดใชรถยนตซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ในปจจุบันแลนเขาออกไดโดยสะดวก การที่จําเลยจะขอใหเปดทางใหโจทกกวางเพียง ๒ เมตร
ยอมทําใหรถยนตผา นเขาออกไดไมสะดวกรวดเร็วซึง่ เปนการไมเหมาะสมแกสภาพการณและความเจริญ
ของบานเมืองในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็ว การกําหนดใหจําเลยเปดทางพิพาทซึ่งเปนทางจําเปน
มีขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร เพื่อใหรถยนตผานเขาออกไดจึงนาจะเหมาะสมแลว
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖
การที่ผูเปนเจาของที่ดินที่โจทกรับโอนมามีสิทธิใชทางพิพาทในที่ดินของจําเลยในฐานะ
ทางจําเปนมากอน ก็ไมไดหมายความวา โจทกจะไดสิทธิในทางพิพาทนั้นดวยอยางภาระจํายอม
เพราะทางจําเปนมิใชสทิ ธิทตี่ ดิ กับทีด่ นิ ทีจ่ ะโอนไปพรอมกับทีด่ นิ ดวยทัง้ เปนการจํากัดและริดรอนอํานาจ
กรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่น จึงตองแปลความโดยเครงครัด เมื่อที่ดินซึ่งโจทกรับโอนมามีทางออกสู
ทางสาธารณะโดยผานทีด่ นิ อีกแปลงหนึง่ ของโจทกซงึ่ อยูต ดิ กัน แมสว นทีด่ นิ ทีต่ ดิ กันกวางเพียง ๑.๑๖ เมตร
และทางเดินออกสูทางสาธารณะกวางเพียง ๑.๓๕ เมตร ไมสามารถใชรถยนตเปนยานพาหนะเพื่อผาน
เขาออกไดก็เปนเรื่องความสะดวกของโจทก เทานั้น หาใชวาโจทกไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไม
โจทกจึงไมมีสิทธิขอเปดทางพิพาทในที่ดินของจําเลยเปนทางจําเปน
- คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๔๐/๒๕๕๑
ทางจําเปนนั้น กฎหมายบัญญัติไวเพื่อประโยชนแกเจาของที่ดินที่ถูกปดลอมโดยเฉพาะ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหนึง่ ดังนัน้ เจาของทีด่ นิ เทานัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิฟอ งขอใหเปดทางจําเปนได
โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไมใชเจาของที่ดนิ แตเปนเพียงผูปลูกบานอยูในที่ดินเทานั้น แมที่ดินดังกลาวถูกที่ดิน
แปลงอื่นปดลอม โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ก็ไมมีสิทธิฟองขอใหเปดทางจําเปน
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เกร็ดกฎหมายนารู

โจทกที่ ๔ ที่ ๕ส. น. และ ม. เปนเจาของรวมในที่ดิน โดยมิไดแบงแยกการครอบครอง
เปนสวนสัด วาผูใ ดเปนเจาของทีด่ นิ สวนใด ความเปนเจาของของแตละคนจึงครอบทีด่ นิ ทัง้ แปลง เจาของ
รวมคนใดคนหนึ่งจึงอาจใชสิทธิในฐานะเปนเจาของรวมครอบที่ดินทั้งแปลงเพื่อตอสูบุคคลภายนอกได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๙ การที่โจทกที่ ๔ และที่ ๕ ใชสิทธิฟองจําเลยขอใหเปดทางจําเปนจึงเปน
การใชสิทธิแทนเจาของรวมอื่นซึ่งรวมถึง ส. ดวย กลาวคือหากโจทกที่ ๔ และที่ ๕ มีสิทธิฟองขอให
จําเลยเปดทางจําเปนได ทางดังกลาวยอมไดประโยชนแกเจาของรวมทุกคน โจทกที่ ๔ และที่ ๕
จึงมีอํานาจฟอง

บทสรุป

ดังทีไ่ ดกลาวแลวขางตน จะพิจารณาเห็นวา ปญหา “ทางจําเปน” และ“ภาระจํายอม” ในทีด่ นิ
ที่เกิดขึ้นนั้นยังมีประชาชนจํานวนไมนอยที่ยังไมมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้
แมจะเปนเรื่องใกลตัวก็ตาม ดังนั้นจึงสมควรที่จะทําการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและถองแท
เพื่อใหทราบถึงสิทธิ และหนาที่ที่พึงปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในการอยูรวมกันอยางผาสุก
ในสังคมตอไป
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