
ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๑

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇÊÔÃÔâ©Á  ¾ÃËÁâ©Á 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 หากจะกลาวถงึสภาพปญหาของทีด่นิทีไ่มมทีางออกสูทางสาธารณะ และทีด่นิทีถ่กูปดลอมไมมี
ทางสัญจรในการติดตอสูพื้นที่ภายนอกท่ีเรียกวา ที่ดินตาบอด จนตองนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย เรือ่ง ภาระจาํยอม และทางจาํเปน มาใชเพือ่แกไขปญหาความเดอืดรอนของผูเปนเจาของทีด่นิ 
รวมทัง้ผูอยูอาศยัในทีด่นิดงักลาวนัน้ ซึง่หลกักฎหมายทีเ่กีย่วกบั“ภาระจํายอม” และ “ทางจําเปน”นัน้     
มีหลักการใชบังคับที่แตกตางกัน ซึ่งบางครั้งอาจทําใหประชาชนท่ัวไปมีความสับสนวาที่ดินลักษณะใด
เปนทางจําเปน หรือเปนภาระจํายอม
 โดยคอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับที่แลวไดนําเสนอเรื่อง“ปญหาภาระจํายอมในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย”ไปแลวดงันัน้ ในฉบับนีจ้งึขอเสนอ เรือ่ง “ปญหาทางจาํเปน
ในท่ีดนิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความหมาย 
สาระสําคัญ ความแตกตางระหวางภาระจํายอมกับทางจําเปน รวมทั้งคําพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ
ตามลําดับ ดังนี้

 ๑. ความหมาย
        ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบัญญัติเรื่องทางจําเปนไวในมาตรา ๑๓๔๙ วา 
    “มาตรา ๑๓๔๙ ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอ่ืนลอมอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะ
ไดไซร ทานวาเจาของที่ดินแปลงนั้นจะผานที่ดินซึ่งลอมอยูไปสูทางสาธารณะได
   ที่ดินแปลงใดมีทางออกไดแตเมื่อตองขามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชนัอันระดับที่ดินกับ
ทางสาธารณะสูงกวากันมากไซร ทานวาใหใชความในวรรคตนบังคับ
   ทีแ่ละวิธทีาํทางผานน้ันตองเลือกใหพอควรแกความจําเปนของผูมสีทิธิจะผาน กบัทัง้ใหคาํนงึ
ถงึทีด่นิทีล่อมอยูใหเสยีหายแตนอยท่ีสดุทีจ่ะเปนได ถาจาํเปนผูมสีทิธจิะผานจะสรางถนนเปนทางผานก็ได
   ผูมสีทิธจิะผานตองใชคาทดแทนใหแกเจาของท่ีดนิทีล่อมอยูเพือ่ความเสียหายอันเกดิแตเหตุ
ทีม่ทีางผานนัน้ คาทดแทนนัน้นอกจากคาเสยีหายเพราะสรางถนน ทานวาจะกาํหนดเปนเงนิรายปกไ็ด”
         จากบทบัญญัติดังกลาวนี้จะพิจารณาเห็นไดวา ทางจําเปนนั้นเปนการใหสิทธิเจาของที่ดิน 
รวมทั้งคนในครอบครัวหรือบริวารของเจาของที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นปดลอมจนกระทั่งไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะ สามารถผานที่ดินแปลงที่ลอมอยูออกไปสูทางสาธารณะได   ในขณะเดียวกันทางจําเปน
กถ็อืเปนกฎหมายท่ีจาํกดัสทิธขิองผูเปนเจาของทีด่นิแปลงทีล่อมอยู ทีจ่ะตองยอมใหเจาของทีด่นิแปลงใน
ทีถ่กูลอมผานทีด่นิของตนออกไปสูทางสาธารณะ มขีอสงัเกตวาผูทีจ่ะใชสทิธใินทางจาํเปนไดจะตองเปน
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เจาของที่ดิน หากเปนเจาของโรงเรือนเทานั้นไมใชเจาของที่ดิน แมจะถูกที่ดินอื่นลอมก็ไมมีสิทธิขอใช
ทางจําเปน และทางสาธารณะที่จะออกไปสูนั้นจะเปนถนนหรือแมนํ้าลําคลองก็ได การใชทางจําเปน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวนี้มีขอจํากัดไววาจะตองเปนการขอผานไปสูทางสาธารณะเทานั้น จะขอผาน
ไปสูสถานที่หรือทางอยางอื่นนอกจากทางสาธารณะไมได  

 ๒. การไดมาและการส้ินสดุของทางจาํเปน
   ๒.๑ การไดมาของทางจําเปน
     ทางจําเปนเปนเรื่องการไดสิทธิโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๙ 
และมาตรา ๑๓๕๐๑  ดังนั้น การไดมาซึ่งทางจําเปนจึงไมตองจดทะเบียนแตประการใด แตผูขอใช
ทางจาํเปนตองใชคาทดแทนอนัเนือ่งมาจากความเสยีหายทีเ่กดิจากการใชทางจาํเปนนัน้ใหแกเจาของทีด่นิ
ทีถ่กูใชทาง แตกฎหมายกไ็มไดหามเจาของทีด่นิทีจ่ะตกลงใหจดทะเบยีนเปนทางภาระจาํยอม โดยอาจ
มีการตกลงกันใหจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอมก็ได  ทางจําเปนนั้นก็กลายเปนทางภาระจํายอมได 
อยางไรก็ตาม มีคําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๗๗๔/๒๕๔๙ ใหจดทะเบียนเปนทางจําเปน ในกรณีนี้การจด
ทะเบียนสิทธิทางจําเปนก็จะดําเนินการโดยอนุโลมปฏิบัติเชนเดียวกับการจดทะเบียนภาระจํายอม
ซึง่กรมท่ีดนิไดพจิารณาตอบขอหารือวาใหพนกังานเจาหนาทีร่บัจดทะเบียนในประเภท “สทิธทิางจําเปน 
ตามคําพิพากษา……………………….. ลงวันท่ี……เดือน…………พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทาง
การจดทะเบียนประเภทภาระจํายอม  สําหรับคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิทางจําเปน กรณีไมมี
คาตอบแทนจะเสียคาจดทะเบียนประเภทไมมทีนุทรพัยแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน 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
             ในเรือ่งการขอใชทางจาํเปน กฎหมายบงัคบัวา ผูมสีทิธจิะผานตองใชคาทดแทนใหแกเจาของ
ที่ดินที่ลอมอยู โดยคาทดแทนอาจมีได ๒ ประการ คือ
             ๓.๑ คาทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการท่ีมีทางผาน จะเสียหายมากหรือนอย
ก็แลวแตชนิดของทางที่ผาน เชน จําตองตัดตนไมบางตนเพื่อใหทําทางผานไปได
             ๓.๒ คาทดแทนท่ีเปนคาใชที่ดินของเขาเปนทางผานการใชที่ดินของเขาเปนทางผาน
ยอมทําใหเจาของท่ีดินไมไดใชที่ดินตรงน้ันทําประโยชนไดตามประสงค การใชคาทดแทนในกรณีนี้
คลายกับเปนคาเชา จะตกลงกันเปนรายปหรือเปนเงนิกอนก็ได

 ๑มาตรา ๑๓๕๐ ถาที่ดินแบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหแปลงหน่ึงไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไซร ทานวาเจาของท่ีดิน
แปลงนัน้มสีทิธเิรยีกรองเอาทางเดินตามมาตรากอนไดเฉพาะบนท่ีดนิแปลงทีไ่ดแบงแยกหรอืแบงโอนกนัและไมตองเสยีคาทดแทน
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 ๔. ขอแตกตางระหวางทางจาํเปนกบัภาระจาํยอม๒ 

ภาระจํายอม ทางจําเปน

  ๒กลุมพฒันาระบบการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรม สวนมาตรฐานการจดทะเบียนสทิธแิละนติกิรรม สาํนกัมาตรฐานการทะเบียนทีด่นิ 
ธนัวาคม ๒๕๕๓

๑. ความหมาย“
 ภาระจํายอม” หมายถึงทรัพยสิทธิชนิดหน่ึง
ที่ตัดทอนอํานาจกรรมสิทธิ์ โดยทําใหเจ าของ
อสังหาริมทรัพย์อันหน่ึงซึ่ง เรียกวา ภารยทรัพย 
ตองรบักรรมบางอยางซึง่กระทบกระเทอืนทรพัยสนิ
ของตนหรอืทําใหเจาของอสังหารมิทรพัยตองงดเวน
การใชสทิธบิางอยางเก่ียวกับกรรมสิทธิใ์นทรัพยสนิ
นั้น เพื่อประโยชนของอสังหาริมทรัพยอื่น เรียกวา 
สามยทรัพย (มาตรา ๑๓๘๗ ป.พ.พ.)

๒.  องคประกอบ
 - ไมจาํเปนตองเปนทีด่นิทีถ่กูลอมหรือทีด่นิทีอ่ยู
ติดกัน แมที่ดินไมไดอยู ติดกันก็สามารถใชทาง
ภาระจํายอมได
 - ไมจําเปนตองเปนทางออกสูทางสาธารณะ
ภาระจํายอมไปสูที่ใดก็ได

๑. ความหมาย
    “ทางจาํเปน” หมายถึง ทีด่นิทีถ่กูลอมดวยท่ีดนิ
แปลงอื่นอยูจนไมมีทางออกถึงทางสาธารณะได
หรือมีทางออกสูทางสาธารณะไดแตไมสะดวก 
เชน จะตองขามบึงทะเลหรือทีล่าดชันอนัระดับทีด่นิ
กับทางสาธารณะสูงกวากันมาก (มาตรา ๑๓๔๙ 
แหง ป.พ.พ.) กฎหมายจึงใหสิทธิแกเจาของที่ดิน
แปลงที่ถูกลอมใหมีสิทธิผานที่ดินแปลงอื่น ซึ่งลอม
อยู  ไปสู ทางสาธารณะได  (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ)

๒.  องคประกอบ
     - ตองเปนที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นลอมอยูและ
    - ไมมทีางออกสูทางสาธารณะหรือมแีตไมสะดวก
     - ใชออกสูทางสาธารณะอยางเดียว
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ภาระจํายอม ทางจําเปน

๓. การไดมา
   - โดยนิติกรรมสัญญาเปนการตกลงกันระหวาง
เจาของภารยทรัพยและเจาของสามยทรัพยซึ่ง
จะกําหนดระยะเวลาไวหรือไมก็ไดถาไมกําหนด
เวลาไวก็ถือวาภาระจํายอมมีอยูตลอดไป จนกวา
ภาระจาํยอมนัน้จะระงบัไปและตองทาํเปนหนงัสอื
และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แหงป.พ.พ.
   หากไมทําเปนหนังสือและจดทะเบียนการไดมา
ตอพนักงานเจาหนาที่จะใชบังคับไดเพียงระหวาง
คูสัญญาในฐานะเปนบุคคลสิทธิเทานั้น 
 - โดยอายุความ กรณีเจาของสามยทรัพย
ไดมีการใชภารยทรัพยดวยความสงบเปดเผย
และเจตนาจะใหไดสทิธภิาระจํายอมในภารยทรัพย
นั้นเปนเวลาติดตอกันครบ ๑๐ ปี ยอมไดสิทธิ
ภาระจํายอมเหนือภารยทรัพยนั้นโดยอายุความ
และการไดมาโดยอายุความน้ีแมไมจดทะเบียน
ก็ยกข้ึนเปน ขอตอสู เพื่อให เพื่อใหภาระจํายอม
มีอยู  ใน ท่ีดินนั้นต อไปได   (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๘๐๐/๒๕๐๒, ๒๓๗/๒๕๐๘, ๑๖๕/๒๕๒๒)
 - โดยผลของกฎหมาย
กรณปีลกูสรางโรงเรอืนรกุลํา้เขาไปในทีด่นิของผูอืน่
โดยสจุรติมสีทิธจิดทะเบยีนภาระจาํยอมเหนอืทีด่นิ
ที่รุกลํ้านั้น

๓. การไดมา
  - โดยผลของกฎหมาย
การไดสิทธใิชทางจาํเปนไมจําตองมนีติิกรรมสญัญา
ระหวางเจาของท่ีดินท่ีถูกปดลอมกับเจาของที่ดิน
ที่ล อมอยู และไม จําเป นต องทําเป นหนังสือ
และจดทะเบยีนตอพนกังานเจาหนาที ่(มาตรา๑๓๓๘) 
เพราะทางจําเปนเปนการไดสิทธิตามกฎหมาย
และผูทีจ่ะขอใชทางจาํเปนไมจาํเปนตองใชสทิธมิานาน
ถูกลอมวันไหน เวลาใด แมจะเพิ่งเขามาอยูในที่ดนิ
ซึ่งถูกลอมก็ขอใชทางจําเปนได (คําพิพากษาฎีกา
ที ่๘๒๒๑/๒๕๔๒, ๓๗๗๔/๒๕๔๙, ๓๘๙๒/๒๕๔๙)
  ผูทีไ่ดสทิธผิานทางไมสามารถไดมาซึง่ทางจาํเปน
โดยอายุความไดไมวาจะเปนระยะเวลานานเทาใด
เพราะการผานทางหรือทําทางจําเปนนั้นถือเปน
การผานโดยสุจริตและเคารพในสิทธขิองเจาของทีด่นิ
ผู มีสิทธิในทางเดินผานแตอยางไรก็ดีกฎหมาย
กไ็มหามเจาของท่ีดนิทีจ่ะตกลงกันเพ่ือใหจดทะเบียน
เปนภาระจํายอมได
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๕

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

๔. วิธีทําทาง
 แลวแตเจาของทีด่นิจะตกลงกนั หรอืโดยสภาพ
การใชประโยชน

๕.  คาทดแทน
 ภาระจาํยอมโดยนติกิรรมกฎหมายไมไดกาํหนด
วาจะตองเสียคาทดแทนแลวแตเจ าของที่ดิน
จะตกลงกันวาจะมีการเสียคาทดแทนหรือไม

๖.  ภาระจํายอมรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่นดวย
 ภาระจาํยอมเปนทรพัยสทิธทิีต่กติดแกตวัทรพัย
ดังนั้นผูที่จะใชภาระจํายอมนอกจากเจาของที่ดิน
แลวยงัไดครอบคลมุถงึเจาของอสงัหารมิทรพัยอืน่ ๆ
ที่ ตั้ งอยู บนที่ ดินนั้น  เช น  บ านอาคารด วย
และแมทีด่นิจะเปลีย่นเจาของไปกต็ามภาระจํายอม
ก็ยังคงมีอยู

๔.  วิธีทําทาง
    การทําทาง “ตองเลือกใหพอสมควรแก
ความจําเปน” ของผูมสีทิธิจะผาน และตองคํานงึถึง
ทีด่นิทีล่อมอยูใหเสยีหายนอยทีส่ดุหรอืตองเปนทาง
ที่ใกลที่สุด

๕.  คาทดแทน
     ทางจาํเปนตองใชคาทดแทนใหแกเจาของทีด่นิ
ทีล่อมอยูเพือ่ออกสูทางสาธารณะ ยกเวนกรณีท่ีดนิ
ที่แบงแยกหรือแบงโอนกันเปนเหตุใหไมมีทางออก
ไปสูทางสาธารณะเจาของท่ีดินแปลงซ่ึงถูกลอม
มีสิทธิเรียกรองเอาทางเดินเฉพาะบนที่ดินแปลงที่
แบงแยกหรอืแบงโอนกนัโดยไมตองเสยีคาตอบแทน
ตามมาตรา ๑๓๕๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔๘/
๒๕๔๔, ๓๔๘๔ - ๓๔๘๕/๒๕๔๘)

๖.  ทางจําเปนเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะ
    ผูที่ขอใชทางจําเปนตองเปนเจาของที่ดินไมใช
เจาของโรงเรอืนเจาของทีดิ่นแปลงท่ีถกูลอมเทานัน้
ที่จะมีสิทธิขอใหเปดทางจําเปน หากเปนเจาของ
โรงเรอืนเทานัน้ ไมใชเจาของทีด่นิแมจะถกูทีด่นิอืน่
ลอมกไ็มมสีทิธขิอใหเปดทางจาํเปนทางจาํเปน มใิช
สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพรอมกับที่ดินดวย
การท่ีผูเปนเจาของท่ีดนิทีร่บัโอนมามีสิทธิใชทางพิพาท
ในท่ีดินในฐานะทางจําเปนมากอนกไ็มไดหมายความ
วาเจาของทีด่นิท่ีรบัโอนมาจะไดสทิธใินทางพพิาทนัน้
ดวยอยางภาระจํายอม (คําพิพากษาฎีกาที่๕๑๗/
๒๕๐๙, ๒๑๙๖/๒๕๑๔) (เจาของที่ดินรวมถึงคน
ในครอบครัวและบริวารดวย)
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๖

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

๗. การสิ้นไปแหงภาระจํายอม
 -  เมือ่มนีติกิรรมกาํหนดใหภาระจาํยอมหมดสิน้
ไประหว างเจ าของภารยทรัพย และเจ าของ
สามยทรัพย
 - เมื่อภารยทรัพยหรือสามยทรัพยสลายไป
(คาํพพิากษาฎีกา ๖๔๐/๒๕๑๐)
 - เมื่อไมไดใชประโยชนแหงภาระจํายอม
เปนเวลา ๑๐ ป  (คาํพพิากษาฎีกาท่ี ๕๓๑๔/๒๕๓๙,
๖๗๓/๒๕๔๖)
 - เมื่อภารยทรัพยและสามยทรัพยตกเปน
เจาของคนเดียวกนั
 - เ มื่ อ ภ า ร ะจํ า ยอม ไม  มี ค ว ามจํ า เ ป  น
หรือหมดประโยชนตอสามยทรัพย

๗.  การสิ้นไปแหงทางจําเปน
 เ ม่ือความจําเป นหมดส้ินไปคือเ ม่ือที่ดิน
มีทางออกสูทางสาธารณะแลว

๘. การจดทะเบียน
 ภาระ จํ า ยอมต  อ ง ทํ า เป  นห นั ง สื อ และ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา 
๑๒๙๙ แหงป.พ.พ. หากไมทําเปนหนังสือและ
จดทะเบียนการไดมาตอพนักงานเจาหนาที่จะใช
บังคับไดเพียงระหวางคูสัญญาในฐานะเปนบุคคล
สิทธิเทานั้น ยกเวนกรณีภาระจํายอมสิ้นไปโดยพน
กําหนดเวลาท่ีตกลงไวถือวาเปนอันยกเลิกไปโดย
ไมตองจดทะเบียนเลกิภาระจํายอม

๘. การจดทะเบียน
   ทางจําเปนเปนการไดสิทธิโดยอํานาจของ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ์
มาตรา ๑๓๔๙ โดยไมตองจดทะเบยีน (คาํพพิากษา
ฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙) ยกเวนกรณีศาลไดเคย
มคีาํพพิากษาใหจดทะเบยีนทางจาํเปนซึง่กรมทีด่นิ
ไดพจิารณาตอบขอหาหรอืวาใหพนกังานเจาหนาที่
รับจดทะเบียนในประเภท “สิทธิทางจําเป น
ตามคําพิพากษา…………..ลงวันท่ี……เดือน…………
พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติตามแนวทางการ
จดทะเบียนประเภทภาระจํายอม
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๗

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ภาระจํายอม ทางจําเปน

    

 ๕. คาํพพิากษาฎกีาทีน่าสนใจ๓ 

         - คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๒๙/๒๕๕๑
      การอางสิทธิทีจ่ะผานทีด่นิของบคุคลอืน่ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐ ทีด่นิทีแ่บงแยกออกมาน้ัน
จะตองไมมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอ่ืนได แมวาที่ดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ แบงแยกหรือ
แบงโอนมาจากที่ดินแปลงใหญโฉนดเลขที่ ๘๑ ทําใหท่ีดินแปลงนี้ถูกที่ดินที่แบงแยกในคราวเดียวกัน
ปดลอมไมมีทางออกสูทางสาธารณะไดก็ตาม แตในเวลานั้น ฉ. ซึ่งเปนเจาของผูไดรับที่ดินจากการ
แบงแยกยังเปนเจาของท่ีดินอีกแปลงหน่ึงซ่ึงอยูติดกับที่ดินแปลงท่ีไดรับการแบงแยกทางทิศตะวันตก
เฉียงใต คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ (กอนการแบงแยกตามคําพิพากษาศาลฎีกา) และที่ดินโฉนด
เลขที ่๑๗๔๑๙ เดิมนัน้มีทางพพิาทกวางประมาณ ๑๐ เมตร เปนทางออกสูทางสาธารณะซึง่ ฉ. สามารถ
ใชทางพพิาทในทีด่นิแปลงดงักลาวเปนทางออกสูทางสาธารณะของทีด่นิโฉนดเลขที ่๑๒๒๕๓ ได จึงถอื

๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
 ๙.๑ คาธรรมเนียม
  - กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย) 
แปลงละ ๕๐ บาท กรณีมคีาตอบแทน (มทีนุทรัพย) 
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน 
 
     ๙.๒ ภาษี
  - ไมเสีย
 ๙.๓ อากร
  - อากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจาํนวนเงนิ
คาตอบแทนทีจ่ายใหแกกนั (กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบญัญติัใหใช
ประมวลกฎหมายท่ีดินพ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง
บัญชีอัตราอากรแสตมป)

๙. คาธรรมเนียมภาษีอากร
    ๙.๑ คาธรรมเนียม
     - กรณีไมมีคาตอบแทน (ไมมีทุนทรัพย) 
แปลงละ ๕๐ บาท
      - กรณีมีคาตอบแทน (มีทุนทรัพย)
รอยละ ๑ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
    ๙.๒ ภาษี
      - ไมเสีย
    ๙.๓ อากร
     - อากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจํานวนเงิน
คาตอบแทนทีจ่ายใหแกกนักฎกระทรวงฉบบัที ่๔๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให
ใชประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวล
รัษฎากรตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแหง
บัญชีอัตราอากรแสตมป)

  ๓คนหาคาํพพิากษาฎีกา,สบืคนจากเวบ็ไซต https://deka.in.th/ เมือ่วนัที ่๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑๑๗๘

ปญหาภาระจํายอมในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จุลนิติ

ไดวาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๕๓ ที่แบงแยกออกมานั้นมีทางออกสูทางสาธารณะโดยทางอื่นไดอยูแลว 
สทิธเิรยีกรองเอาทางจําเปนบนท่ีดนิแปลงท่ีไดแบงแยกมาในคราวเดียวกันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๕๐
ยอมหมดไปตั้งแตนั้นแลว แมตอมาที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๔๑๙ เดิมจะถูกบังคับใหแบงแยกและบังคับให
โอนขายแกจําเลยตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ทําใหที่ดินตามโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ ไมมีทางออกสู
ทางสาธารณะอกีครัง้ โจทกผูเปนเจาของทีด่นิตามโฉนดเลขที ่๑๒๒๕๓ กจ็ะกลบัไปใชสทิธเิรยีกรองเอา
ทางจาํเปนบนทีด่นิแปลงทีแ่บงแยกมาดวยกนัในครัง้กอนตามมาตรา ๑๓๕๐ อกีไมได คงมสีทิธทิีจ่ะผาน
ที่ดินแปลงใดแปลงหน่ึงซ่ึงลอมอยูไปสูทางสาธารณะไดในฐานะทางจําเปนตามมาตรา ๑๓๔๙ เทานั้น 
เมื่อโจทกนําสืบฟงไดวา การใชทางพิพาทบนที่ดินตามโฉนดเลขท่ี ๗๙๐๖๐ ของจําเลยออกสู
ทางสาธารณะซ่ึงโจทกเคยใชผานมากอนมีระยะทางเพียง ๕๐ เมตร แตหากใชเสนทางอ่ืนผานท่ีดนิแปลง
ทีแ่บงแยกมาดวยกนัในครัง้กอนเพือ่ออกทางถนนราชมรรคาตองใชระยะทางถึง ๑๐๐ เมตรเศษ ซึง่ไกล
กวากันถึงหนึ่งเทาตัวเชนนี้ทางพิพาทยอมสะดวกและเหมาะสมท่ีจะเปนทางจําเปนแกที่ดินโฉนดเลขที่ 
๑๒๒๕๓ ของโจทกกวาทางอ่ืน โจทกจึงมีสิทธิขอใหเปดทางพิพาทในท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๗๙๐๖๐ 
ของจําเลยเปนทางจําเปนเพ่ือประโยชนแกที่ดินโฉนดเลขท่ี ๑๒๒๕๓ ของโจทกไดการที่ศาลอุทธรณ
ภาค ๗ กําหนดใหจําเลยเปดทางกวาง ๒.๕๐ เมตร นั้น ก็เพื่อที่จะใหโจทกไดใชรถยนตซึ่งเปนสิ่งจําเปน
ในปจจุบันแลนเขาออกไดโดยสะดวก การที่จําเลยจะขอใหเปดทางใหโจทกกวางเพียง ๒ เมตร
ยอมทาํใหรถยนตผานเขาออกไดไมสะดวกรวดเรว็ซึง่เปนการไมเหมาะสมแกสภาพการณและความเจรญิ
ของบานเมืองในปจจุบันที่ตองการความรวดเร็ว การกําหนดใหจําเลยเปดทางพิพาทซ่ึงเปนทางจําเปน
มีขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร เพื่อใหรถยนตผานเขาออกไดจึงนาจะเหมาะสมแลว

    - คําพิพากษาฎีกาที่  ๕๖๗๒/๒๕๔๖
    การที่ผู เปนเจาของที่ดินที่โจทกรับโอนมามีสิทธิใชทางพิพาทในที่ดินของจําเลยในฐานะ
ทางจําเปนมากอน ก็ไมไดหมายความวา โจทกจะไดสิทธิในทางพิพาทนั้นดวยอยางภาระจํายอม 
เพราะทางจาํเปนมใิชสทิธิทีต่ดิกบัทีด่นิทีจ่ะโอนไปพรอมกบัทีด่นิดวยทัง้เปนการจาํกดัและรดิรอนอาํนาจ
กรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอ่ืน จึงตองแปลความโดยเครงครัด เมื่อที่ดินซึ่งโจทกรับโอนมามีทางออกสู
ทางสาธารณะโดยผานทีด่นิอีกแปลงหนึง่ของโจทกซึง่อยูตดิกนั แมสวนท่ีดนิท่ีตดิกนักวางเพยีง ๑.๑๖ เมตร 
และทางเดินออกสูทางสาธารณะกวางเพียง ๑.๓๕ เมตร ไมสามารถใชรถยนตเปนยานพาหนะเพื่อผาน
เขาออกไดก็เปนเร่ืองความสะดวกของโจทก เทานั้น หาใชวาโจทกไมมีทางออกไปสูทางสาธารณะไม 
โจทกจึงไมมีสิทธิขอเปดทางพิพาทในที่ดินของจําเลยเปนทางจําเปน

    - คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๔๐/๒๕๕๑
   ทางจําเปนน้ัน กฎหมายบัญญัติไวเพื่อประโยชนแกเจาของที่ดินที่ถูกปดลอมโดยเฉพาะ 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๔๙ วรรคหน่ึง ดงัน้ัน เจาของทีด่นิเทานัน้ทีจ่ะมสีทิธิฟองขอใหเปดทางจาํเปนได 
โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ไมใชเจาของที่ดนิแตเปนเพียงผูปลูกบานอยูในที่ดินเทานั้น แมที่ดินดังกลาวถูกที่ดิน
แปลงอื่นปดลอม โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ ก็ไมมีสิทธิฟองขอใหเปดทางจําเปน
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ม.ค. - ก.พ.  ๖๑ ๑๗๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

   โจทกที่ ๔ ที่ ๕ส. น. และ ม. เปนเจาของรวมในท่ีดิน โดยมิไดแบงแยกการครอบครอง
เปนสวนสดั วาผูใดเปนเจาของท่ีดนิสวนใด ความเปนเจาของของแตละคนจึงครอบท่ีดนิทัง้แปลง 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 และท่ี ๕ 
จึงมีอํานาจฟอง

 บทสรปุ
    ดงัทีไ่ดกลาวแลวขางตน จะพจิารณาเห็นวา ปญหา “ทางจาํเปน” และ“ภาระจํายอม” ในทีด่นิ
ที่เกิดขึ้นนั้นยังมีประชาชนจํานวนไมนอยที่ยังไมมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้
แมจะเปนเรื่องใกลตัวก็ตาม ดังนั้นจึงสมควรที่จะทําการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและถองแท 
เพื่อใหทราบถึงสิทธิ และหนาท่ีที่พึงปฏิบัติตอกัน เพื่อใหเกิดประโยชนในการอยูรวมกันอยางผาสุก
ในสังคมตอไป
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