ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๐๔๔๑

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม. ๑๐๒๐๐
๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ระเบียบกรมทีด่ ิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทีด่ ินซึ่งไดมาโดยการ
ครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ซึ่งไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยกรมที่ดินพิจารณาเห็นวาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ และ
มาตรา ๑๓๘๒ ที่ใชอยูในปจจุบัน ไดใชถือปฏิบัติมาเปนระยะเวลานานแลว และมีหนังสือสั่งการจํานวน
หลายฉบับ ทําใหไมสะดวกในการนําไปอางอิงและปฏิบัติราชการ ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตองในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเปนการพัฒนากรมที่ดินตามประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีความเปนเลิศ จึงเห็นสมควรรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๘๒ ขึ้นใหมเปนระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบกรมที่ดินฯ ที่สงมาพรอมนี้
อนึ่ง ขอใหแจงพนักงานเจาหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจรวมทั้งนําระเบียบกรมที่ดิน
ดังกลาวไปปรับปรุงเพิ่มเติมหนังสือคูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอื่น เพื่อใหสามารถใชอางอิงใหถูกตองตามระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบตั ิตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญเชิด คิดเห็น
(นายบุญเชิด คิดเห็น)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๖๑๙๖ โทรสาร ๐ ๒๒๒๒๑ ๓๘๗๓ โทร. (มท) ๕๐๘๐๑ - ๑๒ ตอ ๒๒๕

ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึง่ ไดมาโดยการครอบครอง
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๘๒ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิบตั ิงานดวยความสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับขอ ๒ (๑)(๔) และขอ ๔ ก. (๑๕) (ก) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมที่ดิน กระทรวง
มหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
อธิบดีกรมที่ดินจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๖๘๖๖/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๘
(๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๒๑๙๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๒
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๗
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๔๕๘๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๔
(๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๖๓๗๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๙๒๓๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔
(๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๐๑๐๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐
(๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๘๐๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดนิ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
-/หมวด ๑...

-๒หมวด ๑
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒
สวนที่ ๑
การยื่นคําขอ การสอบสวน และประเภทการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒
ขอ ๕ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ซึ่งไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอ
ตามแบบ ท.ด. ๙ ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมโฉนดที่ดิน คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดง
วาตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว และหลักฐานที่เกี่ยวของ และใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ เพื่อเปนรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอและดําเนินการตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ
กฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๗ กรณีที่ผูไดมาโดยการครอบครองยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่พรอมดวย
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงวาตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบคําพิพากษาที่ผขู อนํามาแสดงเพื่อขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง โดยคําวินิจฉัยของ
ศาลตองรับฟงไดวาผูขอไดครอบครองที่ดินจนไดกรรมสิทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งคําวินิจฉัยดังกลาวไมจําเปนตองเปนคดีที่ผูขอจดทะเบียนฟองไดมาโดยการครอบครอง
แตอาจเปนคดีการฟองขับไลออกจากที่ดินก็ได ซึ่งผูขอสามารถนําคําพิพากษาดังกลาวมาขอจดทะเบียน
ไดมาโดยการครอบครองได
การขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองโดยอาศัยคําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความที่โจทกและจําเลยยอมรับกันวาอีกฝายหนึ่งไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง โดยศาลมิไดมีการ
วินิจฉัยหรือพิพากษาในขอเท็จจริงวาผูขอจดทะเบียนไดกรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองตามบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถรับคําขอจดทะเบียน
ไดมาโดยการครอบครองได
-/ขอ ๘ กรณี...

-๓ขอ ๘ กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาโฉนดทีด่ ินที่ผูขอจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองมีการจดทะเบียนผูกพันไว เชน จํานอง เชา ภาระจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหศาลทราบ
เมื่อศาลแจงมาอยางไรใหปฏิบัตติ ามควรแกกรณี
ขอ ๙ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในโฉนด
ที่ดินที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดให
ผูขอไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินเต็มตามโฉนดที่ดินทั้งแปลง ใหเขียนชื่อประเภทวา “ไดมาโดยการครอบครอง”
(๒) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในโฉนด
ที่ดินที่มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูขอได
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ เฉพาะสวนของผูถือกรรมสิทธิ์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหมดทั้งสวนของบุคคลนั้นแตไมเต็ม
ตามโฉนดที่ดินทั้งแปลง ใหเขียนชื่อประเภทวา “ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน”
(๓) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในโฉนด
ที่ดินที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงทีส่ ุดใหผขู อ
ไดกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดไมเต็มตามโฉนดที่ดินทั้งแปลง และผูท ี่มชี ื่อถือกรรมสิทธิ์ทุกคน
ในโฉนดที่ดินกับผูไดมาโดยการครอบครอง ไดตกลงยอมใหผูไดมาโดยการครอบครองมีชื่อถือกรรมสิทธิ์
รวมกันในโฉนดที่ดินดวย ใหเขียนชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม (ไดมาโดยการครอบครอง)” หรือ
“กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (ไดมาโดยการครอบครอง)” แลวแตกรณี
(๔) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในโฉนด
ที่ดินที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงทีส่ ุดใหผขู อ
ไดกรรมสิทธิท์ ี่ดินเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดไมเต็มตามโฉนดที่ดินทั้งแปลง และผูมชี ื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด
ที่ดินไมตกลงใหผูไดมามีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกันในโฉนดที่ดินดวย โดยตองมีการรังวัดแบงแยกสวนของ
ผูไดมาโดยการครอบครองออกเปนโฉนดที่ดินใหม ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครอง”
(๕) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในโฉนด
ที่ดินที่มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ และศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูขอไดกรรมสิทธิ์
มาเฉพาะสวนของผูถือกรรมสิทธิ์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหมดทั้งสวนของบุคคลนั้น แตไมเต็มตาม
โฉนดที่ดินทั้งแปลง โดยคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลระบุใหไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของผูถือ
กรรมสิทธิ์คนใดคนหนึ่ง และไดกําหนดตําแหนงที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ และรูปแผนที่ที่แนนอนอันเปนการ
ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองที่ดินแยกตางหากจากผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น ๆ อยางชัดเจน
หากผูขอไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนนั้น มีความประสงคจะขอรังวัดแบงแยกที่ดินสวนทีต่ นไดมา
โดยการครอบครองออกเปนโฉนดที่ดินใหม ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน”
- (๖) กรณี...

-๔(๖) กรณีการขอจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองหรือแบงไดมาโดยการ
ครอบครองเฉพาะสวน โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกที่ดินดังกลาว โฉนดที่ดินมีภาระผูกพันติดอยู เชน
จํานอง เชา ภาระจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่ระบุการครอบภาระผูกพันแลวแตกรณีตอทายชื่อประเภท
การจดทะเบียนแบงไดมาโดยการครอบครองหรือแบงไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนไวดวย เชน
มีการจํานองติดอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)” หรือมีภาระจํายอม
ติดอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน (ครอบภาระจํายอม)” เปนตน
กรณีการเขียนประเภทการจดทะเบียนเกี่ยวกับการไดมาโดยการครอบครองในกรณีอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเขียนชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไปตามประเภทการ
จดทะเบียนทีก่ ําหนดไวแลวในระเบียบนีโ้ ดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และการดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒

ขอ ๑๐ การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง การจัดทําคําขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองตามแบบ ท.ด.๙ ใหจัดทําจํานวนหนึ่งฉบับ และใหเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
ขอ ๑๑ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ ๙ แลวแตกรณี
(๒) การเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิใ์ นขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ
ท.ด.๑ ใหเขียนเฉพาะชื่อผูถ ือกรรมสิทธิท์ ี่เกี่ยวของเทานั้น หากมีผูถือกรรมสิทธิห์ ลายคนใหเขียนชื่อและ
หมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อทุกชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูขอในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑
ใหเขียนเฉพาะชื่อผูขอที่แสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทานั้น หากมีหลายคน
ใหเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาทุกชื่อดวย โดยไมตองเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์อื่นที่ไมเกี่ยวของ
แตอยางใด
(๔) กรณีจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของเจาของที่ดินคนใดคนหนึ่ง
ทั้งหมด ใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) และในสารบัญ
-/จดทะเบียน...

-๕จดทะเบียนทั้งฉบับสํานักงานที่ดิน และฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันวา ผูขอขอจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองเฉพาะสวนของเจาของที่ดินคนใด และสวนของเจาของที่ดินคนใดที่ยังคงมีอยูอีก เชน ที่ดิน
มีชื่อ นาย ข. นาย ม. เปนเจาของ นาย ก. มาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของ
นาย ข. ใหหมายเหตุวา “นาย ก. ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของ นาย ข. ตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาล............คดีหมายเลขแดงที่..........ลงวันที่......เดือน..............พ.ศ. .... สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวน ใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) ดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๑ – ๔)
ขอ ๑๒ กรณีที่ทายาทของผูไดมาโดยการครอบครองทั้งโฉนดที่ดิน มายื่นคําขอ
จดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตอพนักงานเจาหนาที่ โดยแจงวาผูไดมาโดยการครอบครอง
ไดตายไปกอนการขอจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองใหปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดนิ
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหทายาทของผูไดมาโดยการครอบครองดังกลาวยื่นคําขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองตามแบบ ท.ด.๙ พรอมกับคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑
ในประเภทไดมาโดยการครอบครอง และบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดกตามแบบ ท.ด.๘
โดยใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม (ท.ด.๑) และรายการจดทะเบียน
วา “ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของ (ระบุชื่อเจามรดก) ซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามคําพิพากษาหรือ
คําสั่งศาล..........คดีหมายเลขแดงที่............ลงวันที่........เดือน..............พ.ศ. .... และ (ระบุชื่อทายาท
ผูรับมรดก) ซึ่งเปนทายาทของ (ระบุชื่อเจามรดก) จึงเขาสรวมสิทธิรับมรดกการไดมาโดยการ
ครอบครอง” แลวดําเนินการประกาศมรดก ซึ่งในประกาศใหระบุความเปนมาใหชัดเจนเชนเดียวกับคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) เมื่อประกาศครบแลว ไมมีผูใดคัดคานใหพนักงานเจาหนาที่
จดทะเบียนในประเภท “ไดมาโดยการครอบครอง” โดยลงชื่อทายาทได (ตามตัวอยางหมายเลข ๕)
กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมีผูจัดการมรดกตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหพนักงาน
เจาหนาที่รับจดทะเบียนประเภทไดมาโดยการครอบครองโดยลงชื่อผูจัดการมรดกของผูไดมาโดยการ
ครอบครองเปนผูไดมาโดยการครอบครอง โดยใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด.๑) และรายการจดทะเบียนวา “ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของ
(ระบุชื่อเจามรดก)
ซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล..........คดีหมายเลขแดงที่.......... ลงวันที่.......
เดือน.............พ.ศ. .... และศาล..............ไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่.........ลงวันที่......
เดือน.............พ.ศ. .... ตั้งให (ระบุชื่อผูจัดการมรดก) เปนผูจัดการมรดกของ (ระบุชื่อเจามรดก) ”
(ตามตัวอยางหมายเลข ๖)
-/ขอ ๑๓ กรณี...

-๖ขอ ๑๓ กรณีทายาทที่เขาเปนคูความแทนที่ผูรองไดมาโดยการครอบครองอันเนื่องมาจาก
ระหวางดําเนินคดีผูรองไดมาโดยการครอบครองตาย ตอมาศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดใหผูรอง
ไดมาโดยการครอบครองไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถือเปนกรณีที่ศาลพิพากษาหรือสั่งใหผูรองไดมาโดยการ
ครอบครองและเปนมรดกของผูไดมาโดยการครอบครองที่ตกไดแกทายาท ซึ่งทายาทยอมเขาสรวมสิทธิได
ในการจดทะเบียนโอนมรดกการไดมาโดยการครอบครอง ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามนัยขอ ๑๒
แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ กรณีผูไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดไมเต็มตามโฉนดที่ดิน
แตไมอาจหาตัวผูเ ปนเจาของที่ดินได หรือเปนกรณีไมทราบวาปจจุบันผูใดเปนเจาของโฉนดที่ดิน ถือเปน
กรณีที่ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่เหลือไมตกลงใหผูไดมาโดยการครอบครองมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกันในโฉนดที่ดิน
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนในประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองใหแกผูขอตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๘ (๓) แตโดยที่ไมอาจใหผูมีชื่อในโฉนดที่ดินที่ยังมีกรรมสิทธิ์อยูไ ปดูและระวังเขตที่ดิน
ในกรรมสิทธิข์ องตนได กรณีนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการแบงแยกเฉพาะสวนที่ไดมาออกโดยไมตอง
รังวัดรอบแปลง และไมตองทําการแกไขเขตและจํานวนเนื้อที่ดินเดิม ทั้งนี้ ใหปฏิบัตติ ามคําสั่งกรมที่ดิน
เรื่อง การรังวัดแบงแยกที่ดินเพื่อการชลประทานตามโครงการของกรมชลประทานโดยอนุโลม เสร็จแลว
ใหพนักงานเจาหนาที่สงรูปแผนที่ที่รังวัดตามที่ผูขอนําชี้เขตไดมาโดยการครอบครองสอบถามศาลไป
หากศาลยืนยันวาถูกตองก็ใหดําเนินการตอไป และเมื่อจดทะเบียนเสร็จแลวใหพนักงานเจาหนาที่บันทึก
กลัดติดไวในโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือฉบับสํานักงานที่ดินวา “หากเจาของที่ดินมาทํานิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ใหรังวัดสอบเขตเสียกอน แตถาคูกรณีไมประสงคจะขอรังวัดสอบเขต และยืนยัน
ใหจดทะเบียนโดยยินยอมรับผิดชอบกันเอง ก็ใหบันทึกความรับผิดชอบไวแลวดําเนินการตอไปได”
กรณีศาลสั่งใหไดมาโดยการครอบครองบางสวน แตเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
รังวัดแบงไดมาโดยการครอบครองถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายแลวปรากฏวาไมมีเนื้อที่
ตามโฉนดที่ดินที่ศาลสั่งไดมาโดยการครอบครองเหลืออยูอีก เปนเหตุใหผูขอไดมาโดยการครอบครอง
เต็มโฉนดไมใชบางสวน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอยื่นคําขอแกไขคําขอเปนคําขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองไปพรอมกับยื่นคําขอสอบเขตโดยใหใชผลการรังวัดที่ไดจากการรังวัดแบงไดมา
โดยการครอบครองตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล เปนผลการรังวัดสอบเขตเพื่อแกไขรูปแผนที่เนื้อที่
ไปในคราวเดียวกัน และเมื่อพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองแลว จึงสั่งแกไขรูปแผนที่
และเนื้อทีใ่ หเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมทีด่ ินกําหนดไวตอไป
-/กรณี...

-๗กรณีผูไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนทั้งหมดของ
บุคคลนั้น แตไมเต็มทั้งโฉนดที่ดินโดยคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลเปนการสั่งใหไดมาเฉพาะสวนของผูถือ
กรรมสิทธิ์คนใดคนหนึ่งโดยระบุตําแหนงที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่และรูปแผนที่ที่แนนอน ซึ่งเปนการไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแยกตางหากจากเจาของกรรมสิทธิ์คนอื่น ๆ ใหพนักงานเจาหนาที่แบงแยก
ที่ดินสวนของผูไดมาโดยการครอบครองออก โดยใหผไู ดมาโดยการครอบครองและผูมีชื่อในโฉนดที่ดินที่ยัง
มีกรรมสิทธิ์อยูไปดูและระวังเขตที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตน หากไมสามารถใหผูถือกรรมสิทธิ์คนอื่นมา
ดําเนินการตามนัยดังกลาวได ใหนําวิธีการแบงแยกตามความในวรรคหนึ่งมาใชโดยอนุโลม โดยใหใช
ชื่อประเภทการแบงแยกวา “แบงไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน” และใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซาย
ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) และในรายการจดทะเบียนวา “นาย......ไดมาโดยการ
ครอบครองเฉพาะสวนของนาย...........ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล............คดีหมายเลขแดงที่..........
ลงวันที่......เดือน.............พ.ศ. .... สวนของบุคคลอื่นคงเดิม” วิธีการแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน
ตามตัวอยางทายระเบียบนี้ (ตามตัวอยางหมายเลข ๗)
ขอ ๑๕ กรณีที่ตองมีการรังวัดแบงไดมาโดยการครอบครอง โดยในขณะจดทะเบียน
แบงแยก โฉนดที่ดินนั้นมีภาระผูกพันติดอยู เชน จํานอง เชา ภาระจํายอม ใหพนักงานเจาหนาที่นํา
วิธีการจดแจงการครอบภาระผูกพันในแตละประเภทตามระเบียบกรมที่ดินที่ไดวางแนวทางปฏิบตั ิไวมา
บังคับใช
ขอ ๑๖ ในการดําเนินการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง ถาไมไดโฉนดที่ดินมา
ใหถือวาโฉนดที่ดินสูญหาย ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการออกใบแทนโฉนดที่ดิน ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๘ (๔) โดยไมตองเรียกใหผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินสงมอบโฉนดที่ดิน
ขอ ๑๗ เมื่อมีผูมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง ซึ่งจะตองดําเนินการออกใบแทน
โฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๘ (๔) ในระหวางดําเนินการออกใบแทนใหลงบัญชีอายัด โดยใหระบุไว
ใหชัดเจนวาอยูระหวางออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ หากมีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีไดมาโดยการครอบครองเต็มตามโฉนดที่ดิน หากมีผูมาขอจดทะเบียนให
พนักงานเจาหนาที่แจงคูกรณีทราบถึงการมีผูไดมาโดยการครอบครองซึ่งที่ดินแปลงดังกลาวแลวตามที่
ลงบัญชีอายัดไว และระงับการจดทะเบียน
-/(๒) กรณี...

-๘(๒) กรณีไดมาโดยการครอบครองที่ดินบางสวนไมเต็มตามโฉนดที่ดิน ใหระงับการ
จดทะเบียนไว และแจงใหคกู รณีทราบถึงการมีผูไดมาโดยการครอบครองบางสวนตามที่ลงบัญชีอายัดไว
หากคูกรณีทราบแลวยังมีความประสงคจะขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในสวนที่เหลือ
ซึ่งมิไดถูกครอบครอง ใหแนะนําคูกรณีมาขอจดทะเบียนหลังจากที่ไดรับจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองเสร็จแลว หากคูกรณีทราบแลวยังยืนยันใหจดทะเบียน ก็ใหบันทึกคูกรณีไวเปนหลักฐานแลว
ดําเนินการจดทะเบียนตอไปได แตหากผูข อจดทะเบียนไมยอมลงชื่อรับทราบการแจง ใหพนักงานเจาหนาที่
บันทึกการแจงไวเปนหลักฐาน โดยมีเจาหนาที่ลงชื่อเปนพยาน ๒ คน แลวจดทะเบียนใหผขู อตอไปได
(๓) กรณีโฉนดที่ดินมีชื่อบุคคลหลายคนและผูไดท่ีดินมาโดยการครอบครองไดมา
เฉพาะสวนของคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนไมเต็มตามโฉนดที่ดิน ถาผูมาขอจดทะเบียนจะขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในสวนของบุคคลที่ถูกครอบครอง ใหดําเนินการตาม (๑) ถาผูมาขอ
จดทะเบียนจะขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินเฉพาะสวนของบุคคลที่มิไดถูกครอบครอง
ใหแจงใหคูกรณีทราบถึงการไดมาโดยการครอบครองตามทีล่ งบัญชีอายัดไว หากคูก รณีทราบแลวยังยืนยัน
ใหจดทะเบียน ใหบันทึกคูกรณีตามนัย (๒) แลวจดทะเบียนใหผขู อตอไปได
กรณีที่ไดออกใบแทนโฉนดที่ดินและจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองแลว หรือกรณี
ยกเลิกเรื่องการออกใบแทนหรือเพิกถอนใบแทนโฉนดที่ดิน โดยที่ยังมิไดมีการจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครอง ใหพนักงานเจาหนาที่จําหนายบัญชีอายัดเสีย
ขอ ๑๘ การออกใบแทนโฉนดที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๘ (๔) เปนกรณีการออกใบแทน
โฉนดที่ดินเพื่อการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง ฉะนั้น หากยังไมมีการจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองใหแกผูขอไดมาโดยการครอบครอง หามพนักงานเจาหนาที่แจกใบแทนโฉนดที่ดินดังกลาว
ใหผูไดมาโดยการครอบครองโดยเด็ดขาด
ขอ ๑๙ กรณีมีผูไดมาโดยการครอบครองไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนหนึ่งสวนใด ซึ่งไมตรง
ตามหลักฐานในโฉนดที่ดินปจจุบัน เชน ที่ดินที่ขอไดมาโดยการครอบครองเปนที่ดินสวนหนึ่งที่เคยอยูใน
โฉนดที่ดิน แตเนื่องจากความผิดพลาดในการรังวัดแบงแยกในอดีตทําใหที่ดินบางสวนถูกแยกออกมาจาก
หลักฐานรูปแผนที่ของโฉนดที่ดินโดยไมมีการออกโฉนดที่ดินใหใหม กลายเปนที่ดินที่เคยเปนสวนหนึ่ง
ของโฉนดที่ดินแตปจจุบันเปนที่ดินไมมีหลักฐานรองรับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปนตน ใหพนักงานเจาหนาที่
ออกโฉนดที่ดินใหใหม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๘ (๕) โดยกอนดําเนินการในกรณีน้ใี หสงเรื่องหารือกรมที่ดิน
กอนทุกครั้ง
-/หมวด ๒...

-๙หมวด ๒
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗

สวนที่ ๑
การยื่นคําขอ การสอบสวน และประเภทการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗

ขอ ๒๐ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ซึ่งไดมาโดยครอบครอง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ใหบุคคลนั้นยืน่ คําขอตาม
แบบ ท.ด.๙ ตอพนักงานเจาหนาที่ พรอมดวยหนังสือรับรองการทําประโยชน และหลักฐานที่เกี่ยวของ
โดยใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ ก เพื่อเปนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ขอ ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูข อตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๒ การรับคําขอและสอบสวนการไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ของพนักงานเจาหนาที่ ตองสอบสวนใหปรากฏวาผูขอไดครอบครอง
ที่ดินแปลงทีข่ อจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองอยูจริง ทั้งนี้ ไมจําเปนตองมีคาํ พิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลมาประกอบการดําเนินการแตอยางใด
ขอ ๒๓ การยื่นคําขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ เปนหนาที่ของผูขอจดทะเบียนจะตองนําหนังสือรับรองการทําประโยชน
ฉบับเจาของทีด่ ินมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีผขู อไมไดหนังสือรับรองการทําประโยชนมา
พนักงานเจาหนาที่ไมอาจรับคําขอไวดําเนินการได ยกเวนเปนกรณีที่อยูในหลักเกณฑท่ีสามารถขอออก
ใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชนได ตามขอ ๓๒
ขอ ๒๔ เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ออกไปรังวัดตรวจสอบวาที่ดินที่ผูรอง
อางวา มีสิทธิครอบครองนั้นตรงกับหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือไม เพียงใด การดําเนินการ
ดังกลาวใหอนุโลมตามระเบียบวาดวยการแบงแยกและตรวจสอบเนื้อที่หนังสือรับรองการทําประโยชน
-/ขอ ๒๕ ใหพนักงาน...

- ๑๐ ขอ ๒๕ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานที่เชื่อถือไดและเปนผูรูเรื่องการครอบครอง
ของผูขอดี ซึ่งอาจจะเปนเจาของที่ดินขางเคียงหรือเจาของที่ดินที่อยูในบริเวณเดียวกัน และผูปกครอง
ทองที่รวมเปนพยานดวย
ขอ ๒๖ เมื่อดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๕ แลวเสร็จ กอนจดทะเบียนใหพนักงาน
เจาหนาที่ประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามนัยขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
กรณีท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิเปนหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก.
ใหประกาศการขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเพื่อหาผูคัดคานดวย โดยใหถือวาการประกาศ
ดังกลาวเปนวิธีการสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาผูขอไดครอบครองจริงหรือไม
กรณีผูขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ โดยเปนกรณีที่ศาลไดพจิ ารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุด
ไวชัดเจนเกี่ยวกับผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้นวาเปนผูมีสิทธิครอบครองแลว
เมื่อนับถึงวันที่ผูขอมายื่นคําขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองยังไมเกินหนึ่งป การดําเนินการจดทะเบียน
ไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ใหพนักงานเจาหนาที่
จดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองที่ดินใหแกผูขอไปตามคําพิพากษาได โดยไมตองดําเนินการสอบสวน
พยานเกี่ยวกับการครอบครองของผูขอและไมตองดําเนินการประกาศการขอจดทะเบียนตามนัยวรรคหนึ่ง
หากเปนกรณีที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาหนึ่งปขางตน หรือเปนระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปแลว อันเปน
กรณีที่อาจถูกบุคคลอื่นแยงสิทธิครอบครองไปแลวอีกทอดก็ได ใหดําเนินการประกาศตามนัยวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๗ ในการประกาศตามขอ ๒๖ เมื่อครบกําหนดประกาศแลว ไมมีผูใดคัดคานให
ดําเนินการจดทะเบียนใหผขู อตอไป
กรณีในระหวางประกาศมีผูโตแยงคัดคานการขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
เมื่อครบกําหนดประกาศแลวใหดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ตามขอ ๗ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนี้
(๑) ใหสอบสวนพยานหลักฐานและพิจารณาคําคัดคานกอนวามีเหตุผลเพียงพอหรือไม
โดยพิจารณาถึงสิทธิของผูคัดคานที่อางไวในคําคัดคานวา เปนสิทธิประเภทเดียวกันกับสิทธิที่จะมีการ
จดทะเบียนตามคําขอหรือไม หรือหากมีการจดทะเบียนตามคําขอแลวจะกระทบตอสิทธิของผูคัดคานหรือไม
(๒) หากพิจารณาแลวปรากฏวาสิทธิของผูคัดคานเปนคนละประเภทกับสิทธิท่จี ะมีการ
จดทะเบียนตามคําขอ หรือมีการจดทะเบียนตามคําขอแลวไมกระทบตอสิทธิของผูคัดคานก็สมควรที่จะสั่ง
ไมรับคําคัดคาน แลวแจงใหผูคัดคานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ ไมอาจระงับการจดทะเบียนได เปนเรื่อง
-/ที่ผูคัดคาน...

- ๑๑ ที่ผูคัดคานจะตองไปฟองรองวากลาวกันเอง และโดยทีค่ ําสั่งไมรบั คัดคานเปนคําสั่งทางปกครอง พนักงาน
เจาหนาที่จึงตองแจงสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งทางปกครองใหผูคัดคานทราบ โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง เสร็จแลวจึงดําเนินการจดทะเบียนใหกับผูยื่นคําขอตอไป
(๓) หากพิจารณาแลวปรากฏวาสิทธิของผูคัดคานเปนประเภทเดียวกับสิทธิที่จะมีการ
จดทะเบียนตามคําขอ หรือมีการจดทะเบียนตามคําขอแลวกระทบตอสิทธิของผูคัดคานใหพนักงานเจาหนาที่
ทําการเปรียบเทียบสิทธิของทั้งสองฝายแลวพยายามไกลเกลี่ยคูกรณี ถาตกลงกันไดใหทําเปนหนังสือ
สัญญาประนีประนอมยอมความไวแลวดําเนินการตามนั้น ถาตกลงกันไมไดใหงดดําเนินการไวแลวแจงให
ทั้งสองฝายไปจัดการฟองรองวากลาวกันตอไป และเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลวจึงดําเนินการจดทะเบียน
ตามผลแหงคําพิพากษา
ขอ ๒๘ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือสิทธิครอบครอง โดยขอจดทะเบียน
ไดมาโดยการครอบครองที่ดินทั้งแปลง ใหเขียนชื่อประเภทวา “ไดมาโดยการครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗”
(๒) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ในหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือสิทธิครอบครอง โดยขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองเฉพาะสวนของผูถือสิทธิครอบครองคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหมดทั้งสวนของบุคคลนั้น
แตไมเต็มทั้งแปลง ใหเขียนชื่อประเภทวา “ไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะสวน”
(๓) กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ในหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือสิทธิครอบครอง โดยผูไดมา
โดยการครอบครองไดสิทธิครอบครองทีด่ ินเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดไมเต็มทั้งแปลง และขอรังวัดแบงแยก
สวนที่ไดมาโดยการครอบครองออกเปนหนังสือรับรองการทําประโยชนฉบับใหม ใหเขียนชื่อประเภทวา
“แบงไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗”
(๔) กรณีการขอจดทะเบียนประเภทแบงไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ในหนังสือรับรองการทําประโยชน โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกที่ดิน
ดังกลาว หนังสือรับรองการทําประโยชนมีภาระผูกพันติดอยู เชน จํานอง เชา ภาระจํายอม ใหพนักงาน
เจาหนาที่ระบุการครอบภาระผูกพันแลวแตกรณีตอทายชื่อประเภทการจดทะเบียนแบงไดมาโดยการ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ไวดวย เชน มีการจํานองติดอยู ใหเขียนชื่อ
-/ประเภทวา...

- ๑๒ ประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗
(ครอบจํานอง)” หรือมีภาระจํายอมติดอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ (ครอบภาระจํายอม)” เปนตน
กรณีการเขียนประเภทการจดทะเบียนเกี่ยวกับการไดมาโดยการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเขียน
ชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไปตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
โดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗

ขอ ๒๙ การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง การจัดทําคําขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองตามแบบ ท.ด.๙ ใหจัดทําจํานวนหนึ่งฉบับ และใหเก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
ขอ ๓๐ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ ก) ใหปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ ๒๘
(๒) การเขียนชื่อผูถือสิทธิครอบครองในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ตามแบบ ท.ด.๑ ก ใหเขียนเฉพาะชื่อผูถือสิทธิครอบครองที่เกี่ยวของเทานั้น หากมีผูถือสิทธิครอบครอง
หลายคนใหเขียนชื่อและหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชือ่ ทุกชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูขอในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ ก
ใหเขียนเฉพาะชื่อผูขอที่แสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทานัน้ หากมีหลายคนใหเขียน
หมายเลขลําดับกํากับไวหนาทุกชื่อดวย โดยไมตองเขียนชื่อผูถอื สิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแตอยางใด
(๔) กรณีจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของเจาของที่ดินคนใดคนหนึ่ง
ทั้งหมด ใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ ก) และในสารบัญ
จดทะเบียนของหนังสือรับรองการทําประโยชนทั้งฉบับสํานักงานทีด่ ิน และฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันวา
ผูขอขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของเจาของที่ดินคนใด และสวนของเจาของที่ดิน
คนใดที่ยังคงมีอยูอีก เชน ที่ดินมีชื่อ นาย จ. นาย ม. เปนเจาของ นาย ก. มาขอจดทะเบียนไดมาโดยการ
-/ครอบครอง...

- ๑๓ ครอบครองเฉพาะสวนของ นาย จ. ทั้งหมด ใหหมายเหตุวา “นาย ก. ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
ของ นาย จ. ตามคําขอฉบับที่.......ลงวันที่.....เดือน..............พ.ศ. .... สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวน ใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ ก) ดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๘ – ๑๐)
ขอ ๓๑ กรณีมีผูไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ โดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดวาผูไดมามีสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทําประโยชน แตผูไดมาโดยการครอบครองไดตายเสียกอนจดทะเบียนการไดมาใหปรากฏ
หลักฐานทางทะเบียนที่ดิน หรือกรณีมีผูไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ โดยการฟองคดีตอศาล แตระหวางดําเนินคดีผูไดมาโดยการครอบครองผูฟองคดีไดตายลง
แตมีทายาทเขาเปนคูความแทน และศาลมีคําพิพากษาคดีถึงที่สุด ใหผูขอไดมาโดยการครอบครองชนะคดี
เปนผูไดมาโดยการครอบครอง ใหนําวิธีการจดทะเบียนตามความในขอ ๑๒ และ ขอ ๑๓ มาใชโดยอนุโลม
และใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเรื่องประกาศการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ไปพรอมกับการประกาศเรื่องมรดก
ขอ ๓๒ กรณีมีผูขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ โดยผูขอไมสามารถนําหนังสือรับรองการทําประโยชนมาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ได กรณีเชนนี้พนักงานเจาหนาที่ไมอาจออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชนใหได แตหาก
เปนกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอันถึงที่สุดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ๆ หรือเปน
กรณีที่ผูใดมีสทิ ธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาล และขอเท็จจริงปรากฏตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลดังกลาววา ศาลไดพิเคราะหและวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีและรับฟงไดวา โจทกหรือ
จําเลยซึ่งเปนผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น พนักงานเจาหนาที่สามารถออกใบแทน
หนังสือรับรองการทําประโยชน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ใหได
หากปรากฏวาหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวไดมีการจดทะเบียนโอนไปยัง
บุคคลภายนอกที่มิไดเปนคูความในคดีไปกอนที่ผูขอมาจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง พนักงาน
เจาหนาที่ไมสามารถออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองใหแกผูขอได เนื่องจากคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนัน้ ไมมีผลผูกพันบุคคลภายนอกที่มิได
เปนคูความในคดีดวย
ขอ ๓๓ กรณีที่ไดมีการออกใบแทนตามขอ ๓๒ ใหพนักงานเจาหนาที่ลงบัญชีอายัดและ
ถือปฏิบตั ิตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ โดยอนุโลม
-/หมวด ๓...

- ๑๔ หมวด ๓
การแกทะเบียน การลงลายมือชื่อ และการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ขอ ๓๔ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนประเภทไดมาโดยการครอบครอง ในชอง
ผูใหสัญญาใหเขียนชื่อเจาของตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอมหมายเลข
ลําดับกํากับไว สวนในชองผูร ับสัญญาใหเขียนชื่อผูไดมาโดยการครอบครองลงไว หากเปนกรณีจดทะเบียน
ประเภทที่เจาของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอยู ใหเขียนชื่อเจาของเดิมนั้นเรียงตอไป
ตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดว ย
กรณีการจดทะเบียนประเภทที่ตองหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด.๑ , ท.ด.๑ ก) ใหหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนเชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑ , ท.ด.๑ ก) คําขอ บันทึกขอตกลง
และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนใหถือปฏิบัติตามตัวอยางทายระเบียบตามประเภทการจดทะเบียน
แตละประเภท
ขอ ๓๕ การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก)
คําขอ (ท.ด.๙) ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๓๖ หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความใหผูขอลงนามใน
แบบพิมพไวกอ น
ขอ ๓๗ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคลดังกลาว
ลงไวแทนการลงลายมือชื่อ โดยพิมพนิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับ
วาเปนลายนิ้วหัวแมมือซายของผูใด หากนิ้วหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลางเลือน ใหใชลายพิมพ
นิ้วหัวแมมือขวาแทน แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อ
ของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอ ใหพิมพลายนิ้วมือของผูขอไวในที่วางแหงอื่นในคําขอนั้นก็ได แตใหมี
เครื่องหมาย เชน ลูกศร ชีไ้ ปใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
ขอ ๓๘ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในกรณีผูขอ
ไมไดลงลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอหนาพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๓๙ กอนลงนามจดทะเบียนในคําขอ และสารบัญจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการ ดังนี้
-/(๑) ตรวจสอบ...

- ๑๕ (๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไว หรือผูขอจดทะเบียน
กรอกขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงทีส่ ดุ ที่แสดงวา
ผูขอมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินดังกลาวนั้น (ถามี) แลวแตกรณี และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียน
นํามายื่นพรอมคําขอใหเปนการถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปนมาของที่ดิน ที่ผูขอประสงคจะจดทะเบียน
ชื่อเจาของที่ดิน หลักฐานที่ผูขอนํามาแสดง รวมทั้งผลการรังวัด (ถามี) ใหถูกตองและตรงตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุด หรือหลักฐานการครอบครอง แลวแตกรณี
(๓) ตรวจสอบบัญชีอายัดวามีการอายัดที่ดินที่ผูขอประสงคจะขอจดทะเบียนหรือไม
ประการใด
หมวด ๔
คาธรรมเนียม

ขอ ๔๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทีด่ ินซึ่งไดมาโดยการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๘๒ เปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย
ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมตามจํานวนราคาประเมินทุนทรัพย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) บุญเชิด คิดเห็น
(นายบุญเชิด คิดเห็น)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๑)

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
ไดมาโดยการครอบครอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ. .…)  ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๓๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง ตามคําสั่งศาล………คดีหมายเลขแดงที่……..ลงวันที่……เดือน…………..พ.ศ. …… และ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ห..............................................................................……….................................................................................…...............……
นังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ ...........เดือน................พ.ศ. .... ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดนิ

(ตัวอยางหมายเลข ๑)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน………พ.ศ……)

ฉบับที่......................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ เดิมมีชื่อ นาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ปจจุบันขาพเจาไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ที่ดินแปลงนี้มาเปนเวลานานเกินกวา ๑๐ ปแลว และขาพเจาไดรองขอแสดงกรรมสิทธิ์ตอศาล ซึ่งศาลไดมีคําสั่งใหขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ไดมาซึ่งที่ดินนี้ ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ปรากฏตามคําสั่งศาล……..……คดีหมายเลขแดง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที่………ลงวันที่……..เดือน…………..พ.ศ. .… และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ ...........เดือน....................พ.ศ. ....
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏใน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๑)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ข.
วันที่…………. ไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล........
คดีหมายเลขแดง
ที่……..ลงวันที่…..
เดือน…….พ.ศ. .…)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ก.

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ)……………

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
มาโดยการครอบครองเฉพาะสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภทได
................……………….........
(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่……..ลงวันที่…….เดือน………พ.ศ. ….)  ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๓๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ข. ตามคําสั่งศาล……...คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่….เดือน…….พ.ศ. .... สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

(ตัวอยางหมายเลข ๒)

อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ข. ตามคําสั่งศาล……คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่….เดือน……….พ.ศ. .…
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และหนั
งสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .......เดือน.............พ.ศ. .... ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๒)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
คําขอ.............................................……
่ …..ลงวันที่…….เดือน………พ.ศ. ….)
(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที…

ฉบับที่................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
๓๕๓
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ข. และนาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ไดครอบครองในที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของ นาย ข. มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว และบัดนี้ศาล…….….ไดมีคําสั่งใหขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ข. ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามคําสั่งศาล………….คดีหมายเลขแดงที่……….…ลงวันที่…….เดือน………..พ.ศ. …. และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด
..........................................................................…………………………........................................................................................
ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. .... ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนด
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๒)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ข.
วันที่…………. ไดมาโดยการ
๒. นาย ม.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… เฉพาะสวน
(ตามคําสั่งศาล..…..
คดีหมายเลขแดง
ที่…………………
ลงวันที่…………..
เดือน……….……
พ.ศ…………)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ม.

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ)……………

นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ข.
ตามคําสั่งศาล…….คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……
เดือน…………...พ.ศ…..สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรรมสิทธิ์รวม (ไดมาโดยการครอบครอง)
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
ตําแหนงที่ดิน

(ตามคําสั่งศาล…….คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่….เดือน…….พ.ศ……)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๓๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ป.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาง ส. ไดมาโดยการครอบครอง จํานวนเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล ……คดีหมายเลขแดงที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. ….

(ตัวอยางหมายเลข ๓)

อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาง ส.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ป.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครองบางสวน จํานวนเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล………คดีหมายเลขแดงที่…….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ……และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. ....
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ผูถือกรรมสิทธิ์เดิม… .ยินยอมใหเขาถือกรรมสิทธิ์รวมได
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ป.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ผูถือกรรมสิทธิ์
นาง ส.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจาพนักงานที่ดนิ

(ตัวอยางหมายเลข ๓)

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกถอยคํา
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ป.
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งบัดนี้ ศาล…….......…มีคําสั่งให
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง ส. ไดที่ดินโดยการครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํานวนเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของที่ดินแปลงนี้ ปรากฏตามคําสั่งศาล……..........…..คดีหมายเลขแดงที่………….ลงวันที่…….เดือน…..............…..พ.ศ. .…
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. ....
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจาตกลงยินยอมให นาง ส. ลงชื่อในโฉนดที่ดินแปลงนี้ เนื่องจากการไดมาโดยการครอบครอง ตามคําสั่งศาล
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขาพเจาไดตรวจและอานขอความดังกลาวแลวถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ป.
ลงชื่อ…………..………………………..ผู
ใหถอยคํา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

(ตัวอยางหมายเลข ๓)

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (ไดมาโดยการครอบครอง)
ที่ดิน

๓๕๓
โฉนดที่.......……………..…….เลขที
่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………………….….
ตําบล.......…………..……........อําเภอ..........…..…….…………จังหวัด.................................….………..
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
………………………….….     
…. ……
นาย ป.
๖๐ ป
ระหวาง …………………………..
...      ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ …….…
…………………………….     
……….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...………...................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………….….     
…. ….
นาง ส.
๔๐ ป
ระหวาง …………………………..
...      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม อายุ ……..
…………………………….     
………
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................………..................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......………................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
นาย ป.
ขอ ๑. ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………………
นาง ส.
๕๐ ตารางวา //////
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน………………………ส
วน
/////////////////////////
ที่ดินแปลงนี้
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………จํ
านวน…………………………………ส
วน
นาง ส. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองตามคําสั่งศาล………….
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..……………………………………………………………………………….

คดีหมายเลขแดงที่ ….ลงวันที่…เดือน…..พ.ศ. …. และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ....
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………เป
นจํานวนเงิน………………………………………..บาท

(เงิน……………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ หรือพิมพลายนิว้ มือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ป.
(ลงลายมือชือ่ ผูถ ือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาง ส.
(ลงลายมือชือ่ ผูข อถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชือ่ พยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชือ่ พยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………………ผูเขียน
…………………………………ผูพิมพ

(ตัวอยางหมายเลข ๓)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ป.
วันที่…………. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน………… (ไดมาโดยการ
พ.ศ. ………… ครอบครอง)
(ตามคําสั่งศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที่…….ลงวันที่……
เดือน………….
พ.ศ……)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาง ส.
๒. นาย ป.

ไร

งาน

-

๒

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ)……………

นาง ส. ไดมาโดยการครอบครองจํานวนเนื้อที่ ๕๐
ตารางวา ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล ………..…
คดีหมายเลขแดงที่…..ลงวันที่......เดือน….…….พ.ศ. .…

(ตัวอยางหมายเลข ๔)

(ท.ด. ๙)

แบงไดมาโดยการครอบครอง
คําขอ............................................

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ……)

ฉบับที่............................................
ที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๕
๓๗๖
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจาไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ในที่ดินแปลงนี้บางสวน มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว และบัดนี้ศาล……….ไดมีคําสั่งใหขาพเจาไดที่ดินโดยการครอบครอง
..........................................................................………………........................................................................................................
ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ปรากฏตามคําสั่งศาล……...…
..........................................................................…………………………........................................................................................
คดีหมายเลขแดงที่……………..….ลงวันที่…..เดือน…………..พ.ศ. …. และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............
..........................................................................…………………………........................................................................................
เดือน.................พ.ศ. .... ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว และเนื่องจากผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมยอมใหขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
มีชื่อรวมในโฉนดที่ดิน จึงขอรังวัดแบงแยกสวนของขาพเจา
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแปลงนี้ แลวจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบงไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๔)

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงไดมาโดยการครอบครอง  ในเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ. .…)

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๔
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล………………คดีหมายเลขแดงที่……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่……เดือน……..พ.ศ……และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. .... ตามคําขอ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
ฉบับที่……….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๖
๓๗๗
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๓๕๔
๔
๕๔
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๒
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๔)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. แบงไดมาโดยการ นาง ส.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล…....
คดีหมายเลขแดง
ที่……..ลงวันที่…..
เดือน…….พ.ศ. ….)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ก.

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๒

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๖
๓๕๔

 ที่บาน
 ที่สวน/ไร (ท.ด. ๑)
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
ไดมาโดยการครอบครอง  ในเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

ตําแหนงที่ดิน

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน………พ.ศ……)

โฉนดที่ดิน
๓๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ฉ.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของนาย ก. ซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาล..................คดีหมายเลขแดงที่ ...................
ลงวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .... และนาย ข. ซึ่งเปนทายาทของนาย ก. จึงเขาสรวมสิทธิรับมรดกการไดมาโดยการครอบครอง

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง ตามคําสั่งศาล.........คดีหมายเลขแดงที่ .......ลงวันที่........เดือน........................พ.ศ. .... และ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
หนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่.........เดือน.................พ.ศ. ....
..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ข. ในฐานะทายาทโดยธรรมโดยเปนบุตรของนาย ก. เจามรดก เขาสรวมสิทธิรับมรดกการไดมาโดยการครอบครอง
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดก
ประเภท……………………………..

ที่ดิน
ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที่ดิน.......……………… หนาสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
๓๕๓
น.ส.๓
เลขที่..........…………………....จั
งหวัด..............................................................……....
ใบไตสวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ขาพเจา

นาย ข.
…………………………………….
    

………...
……..………...................…............      อายุ …….….. ป
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมูที่ ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท ...........……..........
ขอใหถอยคําตอ………………………………………………… ดังตอไปนี้ : นาย ก.
ไทย
ขอ ๑. ดวย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูไดมาโดยการครอบครอง
งแกกรรม
ซึ่งเปน……………………………………...ที
่ดินแปลงหมายเลขขางตนนี้ ได…ถึ………………………………………….…….
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ใบมรณบัตรเลขที่…………… ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ขาฯ ซึ่งไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้ดวยแลว
ขอ ๒. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูกับ ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
ขาพเจาเปนผูสรวมสิทธิการรับมรดกการไดมาโดยการ
ขอ ๓. ขาพเจาขอใหดําเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………….…………….
ครอบครอง
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของนาย ก. ซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาล...............ลงวันที่..................
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
เดือน......................พ.ศ. .... และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. .... ขาพเจาในฐานะ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ทายาทโดยธรรมโดยเปนบุตรของนาย ก. ดังปรากฏตามบัญชีเครือญาติหลังแบบบันทึกนี้ และมรดกรายนี้เจามรดกมิไดทํา
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
พินัยกรรมยกใหแกผูใด และไมมีทายาทอื่นมีสิทธิรับมรดกอีก ขาพเจาจึงขอรับมรดกและขอสรวมสิทธิการไดมาโดยการ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ครอบครองดังกลาวแทนนาย ก. เจามรดก
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ขอ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูสอบสวน/บันทึก
ตอหนา………………………………………………พนักงานเจาหนาที่

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

บัญชีเครือญาติ
บ.
ตายเมื่อ
๑๕ ก.ย. ๔๔

ม.
ตายเมื่อ
๓๑ ม.ค.๔๕

ก.
เจามรดก ตายเมื่อ
๑๕ ธ.ค. ๕๐

จ.
ตายเมื่อ
๒๗ ก.ย. ๔๙
นาย ข.
ผูขอ

ขาพเจาขอรับรองวาบัญชีเครือญาตินี้ถูกตองครบถวนแลว

นาย ข.
ลงชื่อ................................................................ผู
ใหถอยคํา
ลงชื่อ................................................................เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

(ท.ด. ๒๕)

สํานักงานที่ดินจังหวัด.................
ประกาศ………………………………..
โอนมรดกที่ดินที่นาย ก.เจามรดกไดมาโดยการครอบครอง
เรื่อง……………………………………………………
นาย ข.
ไดมาโดยการครอบครองซึ่งที่ดินที่
ดวย.......…………................……...................…..ได
ยื่นเรื่องราวขอ…………………..…………….............
นาย
ก. เจามรดกไดมากอนตาย งสือสําคัญ......………...............เลขที
โฉนดที่ดิน
…………….......……….............หนั
่..................................หนาสํารวจ.................................
หมูที่.......................ตําบล..........................................อําเภอ..............…........……...................จังหวัด.............…….…..................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีอาณาเขตดังนี้ คือ:ทิศเหนือ
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศใต
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันออก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันตก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
เนื้อที่ประมาณ………………………………….......ไร.................................................งาน...........................................ตารางวา
ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ฉ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แต นาย ก. เจามรดกไดครอบครองที่ดิน
โดยอางวา...…………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แปลงนี
้มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป และศาล...............ไดมีคําสั่งใหนาย ก. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๘๒
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แห
งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ปรากฏตามคําสั่งศาล……คดีหมายเลขแดงที่…..…ลงวันที่…..เดือน……....พ.ศ. .…
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และหนั
งสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ ..............เดือน....................พ.ศ. .... แตนาย ก. เจามรดกยังมิไดมาจดทะเบียนไดมา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยการครอบครอง
บั ดนี้นาย ก. ผู ได มาโดยการครอบครองไดถึงแกกรรม ตามหลักฐานมรณบัตร ฉบับลงวันที่ .........
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดื
อน..................พ.ศ. .... ผูขอซึ่งเปนบุตรของนาย ก. จึงขอรับมรดกและเขาสรวมสิทธิไดมาโดยการครอบครองแทนนาย ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจามรดก มรดกรายนี้ไมมีทายาทอื่นมีสิทธิรับมรดกอีก และเจามรดกมิไดทําพินัยกรรมยกใหแกผูใด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงขอประกาศใหท ราบทั่วกัน ถาผูใดจะคัดค านประการใด ใหยื่นคําคัดคานตอ พนักงานเจาหน าที่
สามสิบ
ภายใน…………………………วั
น นับแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่..................เดือน..............................................พ.ศ............................
ลงชื่อ................................................................
ตําแหนง................................................................
ประทับตราประจําตําแหนง

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน………พ.ศ……)

ฉบับที่......................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ เดิมมีชื่อ นาย ฉ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แต นาย ก. ไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ที่ดินแปลงนี้มาประมาณ ๑๐ ปเศษ และศาล.........................ไดมีคําสั่งใหนาย ก. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครอง ปรากฏตาม
..........................................................................………………........................................................................................................
คําสั่งศาล….……คดีหมายเลขแดงที่……ลงวันที่……..เดือน……..พ.ศ. .… และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .........
..........................................................................…………………………........................................................................................
เดือน....................พ.ศ. .... แตบัดนี้นาย ก. ผูไดมาโดยการครอบครองไดถึงแกกรรมแลว เมื่อวันที่........เดือน....................พ.ศ. ....
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามใบมรณบัตรฉบับลงวันที่..................เดือน.......................พ.ศ. .... ขาฯ นาย ข. เปนทายาทโดยธรรมโดยเปนบุตรของนาย ก.
..........................................................................………………........................................................................................................
จึงเขาสรวมสิทธิรับมรดกการไดมาโดยการครอบครองแทนนาย ก.
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏใน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๕)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ฉ.
วันที่…………. ไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล.....
คดีหมายเลขแดง
ที่.....ลงวันที่.....
เดือน......... พ.ศ. ....)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

๒

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา
-

ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของนาย ก. ซึ่งไดมาโดยการ
ครอบครองตามคําสั่งศาล........คดีหมายเลขแดงที่.....
ลงวันที่......เดือน.........พ.ศ. .... นาย ข. ซึ่งเปน
ทายาทของนาย ก. จึงเขาสรวมสิทธิรับมรดกการ
ไดมาโดยการครอบครอง

-

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

 ที่บาน
 ที่สวน/ไร (ท.ด. ๑)
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
ไดมาโดยการครอบครอง
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหนงที่ดิน

(ตามคําสั่งศาล.....คดีหมายเลขแดงที่.....ลงวันที่..... เดือน......... พ.ศ. ....)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๓๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๔
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ฉ.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของ นาย ก. ซึ่งไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาล............คดีหมายเลขแดงที่ ........ ลงวันที่.......เดือน............. พ.ศ. ....
และศาล.............ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่.........ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ. .... ตั้งใหนาย ค. เปนผูจัดการมรดกของนาย ก.

(ตัวอยางหมายเลข ๖)

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
ผูจัดการมรดกนาย ก.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง ตามคําสั่งศาล.........คดีหมายเลขแดงที่ .......ลงวันที่........เดือน........................พ.ศ. .... และ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
หนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่......เดือน...................พ.ศ. .... ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ก. ถึงแกกรรมเมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .... และศาล.............ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่...........ลงวันที่.....
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
แตงตั้งใหนาย ข. เปนผูจัดการมรดก
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๖)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน………พ.ศ……)

ฉบับที่......................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ค. ผูจัดการมรดกนาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ เดิมมีชื่อ นาย ฉ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ นาย ก. เจามรดกไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ที่ดินแปลงนี้มาเกินกวา ๑๐ ปแลว และศาล...................ไดมีคําสั่งใหนาย ก. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒
..........................................................................………………........................................................................................................
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ปรากฏตามคําสั่งศาล….…คดีหมายเลขแดงที่……ลงวันที่….เดือน…..……..พ.ศ. .…
..........................................................................…………………………........................................................................................
และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ .............เดือน....................พ.ศ. .... แตนาย ก. เจามรดกยังไมไดมาจดทะเบียนไดมา
..........................................................................…………………………........................................................................................
โดยการครอบครองที่ดินแปลงนี้ บัดนี้นาย ก. ผูไดมาโดยการครอบครองไดถึงแกกรรมแลว ตามหลักฐานมรณบัตรฉบับลงวันที่........
..........................................................................………………........................................................................................................
เดือน.......................พ.ศ. ... และศาล...................ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที่...............ลงวันที่……..เดือน……………..พ.ศ. .…
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตั..........................................................................…………………………........................................................................................
้งใหขาพเจา นาย ค. เปนผูจัดการมรดกของนาย ก. ขาพเจาจึงมีความประสงคจะจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง โดยลงชื่อ
ขาพเจาในฐานะผูจัดการมรดกของนาย ก. เปนผูไดมาโดยการครอบครอง
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏใน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๖)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ฉ.
วันที่…………. ไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล.....
คดีหมายเลขแดง
ที่.....ลงวันที่.....
เดือน......... พ.ศ. ....)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ค.
ผูจัดการมรดกนาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

๔

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา
-

ที่ดินแปลงนี้เปนมรดกของนาย ก. ซึ่งไดมาโดยการ
ครอบครองตามคําสั่งศาล..........คดีหมายเลขแดงที่....
ลงวันที่......เดือน...........พ.ศ. .... และศาล............ไดมี
คําสั่งคดีหมายเลขแดงที่.......ลงวันที่......เดือน..........
พ.ศ. .... ตั้งใหนาย ค. เปนผูจัดการมรดกของนาย ก.

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

(ตัวอยางหมายเลข ๗)

(ท.ด. ๙)

แบงไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
คําขอ............................................................

(ตามคําพิพากษาศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ……)

ฉบับที่............................................
ที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๕
๓๗๖
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
นาย ม.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง ส. และนาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจาได
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของนาง ส. มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป และบัดนี้ศาล…….….ไดมีคําสั่งใหขาพเจาไดที่ดิน
..........................................................................………………........................................................................................................
โดยการครอบครองเฉพาะสวนของนาง ส. ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร ปรากฏ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามรูปแผนที่ตามคําสั่งศาล….....……คดีหมายเลขแดงที่…………ลงวันที่………เดือน…….…..พ.ศ. …. และหนังสือรับรองวา
..........................................................................…………………………........................................................................................
คดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ ......เดือน................พ.ศ. .... ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว จึงขอรังวัดแบงแยกสวนที่ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ครอบครองออก
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแปลงนี้ แลวจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบงไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก. นาย ม.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ท.ด. ๑)

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน
(ตัวอยางหมายเลข ๗)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
งไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน  ในเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ. .…)

โฉนดที่ดิน

๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๔
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาง ส.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ม.
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาง ส. ตามคําสั่งศาล……….คดีหมายเลขแดงที่………
ลงวันที่…….เดือน……….พ.ศ. .... สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นาย ก.ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของนาง ส. จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
คดี
หมายเลขแดงที่…..…ลงวันที่…เดือน……..พ.ศ. .… และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่.....เดือน............พ.ศ. ....
..............................................................................……….................................................................................…...............……
งไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน ตามคําขอฉบับที่….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ. ….
(๔) แบ
..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ม.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๖
๓๗๗
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๓๕๔
๔
๕๔
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๒
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑)

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน
(ตัวอยางหมายเลข ๗)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
งไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน  ในเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........

(ตามคําสั่งศาล……..คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……เดือน……พ.ศ. .…)

แปลงคงเหลือ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ส.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ม.
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ม.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นาย ก. ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของนาง ส. จํานวนเนื้อที่ ๒ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล…..……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
คดี
หมายเลขแดงที…
่ ..…ลงวันที่…เดือน……..พ.ศ. .… และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่.....เดือน...........พ.ศ. ....
..............................................................................……….................................................................................…...............……
งไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน ตามคําขอฉบับที่….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ. ….
(๔) แบ
..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
นาย ม.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

(ตัวอยางหมายเลข ๗)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาง ส.
วันที่…………. แบงไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครองเฉพาะสวน ๒. นาย ม.
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล…......
คดีหมายเลขแดง
ที่…...ลงวันที่…..
เดือน……พ.ศ. ….)

ผูรับสัญญา
นาย ก.

นาย ม.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๒
๒
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๖
นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ
๓๕๔
นาง ส. ตามคําสั่งศาล…..…….คดีหมายเลขแดง
ที่………ลงวันที่…….เดือน…….......….พ.ศ. ....
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม
๒

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)……………

(ตัวอยางหมายเลข ๘)

ก. ที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑ ก)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
ไดมาโดยการครอบครอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓ ก.
/ น.ส. ๓
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗  ในเขต
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

ตําแหนงที่ดิน

ทะเบียน

หมูที่..........................................….........................…… เลขที่.........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หนา......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที่……………………………………
๕
จํานวนที่ดิน………………………ไร
…………………………...
งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ม.
ถือสิทธิครอบครอง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………….........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดครอบครองทําประโยชน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเองเปนเวลาเกิน ๑ ปแลว ตามคําขอฉบับที่……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ลงวันที…
่ ..เดือน…….พ.ศ. .…
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเลม…………………………………….หนา…………………………………………….
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .....................................................................
( ................................................................. )
พนักงานเจาหนาที่

(ตัวอยางหมายเลข ๘)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
คําขอ…………..........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๑๕
น.ส. ๓ เลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................……………………………..……
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ม. เปนผูถือสิทธิครอบครอง บัดนี้ ขาพเจาไดยึดถือ
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองทําประโยชน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง เกินกวา ๑ ปแลว ประสงคขอจดทะเบียนลงชื่อใหปรากฏใน
..........................................................................………………........................................................................................................
น.ส. ๓ เลขที่……หมูที่……….ตําบล.…..……อําเภอ……………จังหวัด…….……….และไดนําพยานผูรูเรื่องการครอบครอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที่ดินมาเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการประกาศจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองใหแกขาพเจา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามความประสงค
ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๘)
สารบัญจดทะเบียน

วันจดทะเบียน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗

ผูใหสัญญา
นาย ม.

ผูรับสัญญา
นาย ก.

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๕
-

จํานวนที่ดิน
หนังสือรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชนใหม
ไร งาน ตาราง เลม หนา เลขที่
วา
-

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

(ตัวอยางหมายเลข ๙)

ตําแหนงที่ดิน

ทะเบียน

๑๕
หมูที่..........................................….........................…… เลขที่.........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หนา......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที่……………………………………
๑๐
จํานวนที่ดิน………………………ไร
…………………………...
งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย จ. ตามคําขอฉบับที…
่ ...ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .… สวนของ บุคคลอื่นคงเดิม

ก. ที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑ ก)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ไดมาโดยการครอบครอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓ ก.
/ น.ส. ๓
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะสวน  ในเขต
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

๒. นาย จ.
ถือสิทธิครอบครอง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดครอบครองทําประโยชนโดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง เฉพาะสวน ของ นาย จ. เปนเวลาเกินกวา ๑ ป แลว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเลม…………………………………….หนา…………………………………………….
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจาหนาที่

(ตัวอยางหมายเลข ๙)

(ท.ด. ๙)

ไดมาโดยการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะสวน
คําขอ............................................................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๑๕
น.ส. ๓ เลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................……………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ม. และนาย จ. เปนผูถือสิทธิครอบครอง ขาพเจาไดแยง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
การครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวในสวนของนาย จ. ทั้งหมด โดยมีเจตนาเปนเจาของ ตลอดมาเกินกวา ๑ ปแลว
..........................................................................………………........................................................................................................
ประสงคขอจดทะเบียนลงชื่อขาพเจาเปนผูไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย จ. และไดนําพยานผูรูเรื่องการครอบครอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที่ดินมาเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการประกาศจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองใหแกขาพเจา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามความประสงค ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๙)
สารบัญจดทะเบียน

วันจดทะเบียน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗
เฉพาะสวน

ผูใหสัญญา
๑. นาย ม.
๒. นาย จ.

ผูรับสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ม.

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๑๐
-

จํานวนที่ดิน
หนังสือรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชนใหม
ไร งาน ตาราง เลม หนา เลขที่
วา
-

นาย ก. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ
นาย จ. ตามคําขอ ฉบับที่…..…ลงวันที่……….
เดือน……….พ.ศ……สวนของ บุคคลอื่นคงเดิม

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)

(ท.ด. ๙)

แบงไดมาโดยการครอบครอง ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
คําขอ...........................................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
๑
๕
เลม...................……..................หน
า.........................…………..................อํ
าเภอ.……………......…….................…..
๑๕
น.ส. ๓ เลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.......……............………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง ส. เปนผูถือสิทธิครอบครอง ซึ่งขณะนี้ขาพเจาได
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองทําประโยชนในที่ดินแปลงนี้บางสวน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง มาเปนเวลาเกินกวา ๑ ปแลว ประสงค
..........................................................................………………........................................................................................................
จะขอรังวัดแบงแยกที่ดินในสวนที่ขาพเจาครอบครอง เนื่องจากผูมีชื่อถือสิทธิครอบครองในที่ดินไมยอมใหขาพเจามีชื่อรวม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใน น.ส. ๓ ทั้งนี้ ขาพเจาไดนําพยานผูรูเรื่องการครอบครองที่ดินของขาพเจา มาเพื่อทําการสอบสวนดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดใหเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดิน และประกาศจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบงไดมาโดยการครอบครองใหแกขาพเจาตามความประสงค ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)

ก. ที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑ ก)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงไดมาโดยการครอบครอง นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓ ก.
/ น.ส. ๓
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗  ในเขต
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

ตําแหนงที่ดิน

ทะเบียน

๑
๑๕
หมูที่..........................................….........................……
เลขที่.........................................……......….............…………...
๑
๕
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หน
า......................……..........
๑
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที่……………………………………
๔
จํานวนที่ดิน………………………ไร
…………………………...
งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือสิทธิครอบครอง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………….........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินบางสวน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง เปนเวลาเกินกวา ๑ ปแลว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ตามคําขอฉบับที่……ลงวันที่…..เดือน…….พ.ศ. .…
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๑๖
๒) / น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
๑
๖
ทะเบียนเลม…………………………………….หน
า…………………………………………….
๒
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจาหนาที่

(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)
สารบัญจดทะเบียน

วันจดทะเบียน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แบงไดมาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗

ผูใหสัญญา
นาง ส.

ผูรับสัญญา
นาย ก.

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๒
-

จํานวนที่ดิน
หนังสือรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชนใหม
ไร งาน ตาราง เลม หนา เลขที่
วา
๒
๑
๖
๑๖

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

