การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๖๗
 ความหมาย
การไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗
คือ การที่บุคคลหนึ่งเขาแยงการครอบครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนของบุคคลอื่น
ดวยเจตนายึดถือครอบครองเปนของตนเองเกินกวา ๑ ป นับแตเขาแยงการครอบครอง
ตัวอยาง ผูขอจดทะเบียนมีหลักฐานการซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทําประโยชน
ที่มีผูมีชื่อในหนังสือรับรองการทําประโยชนเปนผูขาย และผูขอเปนผูซื้อโดยสัญญาซื้อขายทํากันเอง
ไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อซื้อแลวผูขายไดสงมอบการครอบครองผูขอ(ผูซ้อื )
ไดเ ขาครอบครองติดตอกันมาเกิน ๑ ปแลว หรือผูมีชื่อในหนัง สือรับ รองการทําประโยชนได
เปนโจทกฟองขับไล ศาลฟงไดวาที่ดินตามหนังสือรับรองการทํา ประโยชนดัง กลาว จําเลยได
เขาแยงการครอบครองมาเกิน ๑ ปแลว โจทกไมไดฟองเอาคืนการครอบครอง จําเลยจึงมีสิทธิ
ครอบครองดีกวาโจทก

 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ – ๑๓๗๕
- กฎกระทรวงฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ขอ ๗
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมา
โดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑

 ประเภทการจดทะเบียน
๑. ไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗
หมายถึง กรณีผูไดมาโดยการครอบครองมาขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองในหนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือสิท ธิครอบครอง โดยขอ
จดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองที่ดินทั้งแปลง
๒. ไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา
๑๓๖๗ เฉพาะสวน หมายถึง กรณีผูไดม าโดยการครอบครองมาขอจดทะเบี ยนไดม าโดย

การครอบครองในหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือสิทธิครอบครอง
โดยขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวนของผูถือสิทธิครอบครองคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนหมดทั้งสวนของบุคคลนั้น แตไมเต็มทั้งแปลง
๓. แบ ง ได ม าโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย
มาตรา ๑๓๖๗ หมายถึง กรณีผูไดม าโดยการครอบครองมาขอจดทะเบีย นไดม าโดยการ
ครอบครองในหนังสือรับรองการทําประโยชนที่มีชื่อบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนผูถือ สิทธิ
ครอบครอง โดยผูไดมาโดยการครอบครองไดสิทธิครอบครองที่ดินเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดไมเต็ม
ทั้งแปลง และขอรังวัดแบงแยกสวนที่ไดมาโดยการครอบครองออกเปนหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนฉบับใหม
๔. แบง ไดม าโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย
มาตรา ๑๓๖๗ (ครอบจํานอง) หรือ (ครอบภาระจํายอม) หมายถึง กรณีการขอจดทะเบียนประเภท
แบงไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ในหนังสือ
รับรองการทําประโยชน โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกที่ดินดังกลาว หนังสือรับ รองการทํา
ประโยชนมีภาระผูกพันติดอยู เชน จํานอง เชา ภาระจํายอม เปนตน

หมายเหตุ
ชื่อ ประเภทการจดทะเบี ย นเกี่ย วกับ การได ม าโดยการครอบครองในกรณี อื่ น
นอกจากระบุไวในระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิท ธิและนิติก รรมเกี่ยวกับ ที่ดิน
ซึ่งไดมาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเขียนชื่อโดยเทียบเคียงและปรับไปตามประเภท
การจดทะเบียนที่ระบุไวในระเบียบนี้ โดยอนุโลม

 สาระสําคัญ
การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ มีวิธีดําเนินการ ดังนี้
๑. การไดมาโดยการครอบครองตาม ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา
๑๓๖๗ นั้น ผูครอบครองยอมไมอาจมีคําขอฝายเดียวเพื่อใหศาลมีคําสั่งวาตนไดมาโดยการ
ครอบครองได (เทียบคําพิพากษาฎีกา ที่ ๗๖๗๙/๒๕๔๐) ในการจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครอง จึงไมจําเปนตองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลมาประกอบการดําเนินการแต

อยางใด เพียงแตปรากฏวาผูขอไดครอบครองที่ดินแปลงดังกล าวอยูจริง พนักงานเจาหนาที่ก็
สามารถจดทะเบียนใหได
๒. การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ เปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย ตามความใน
มาตรา ๗๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ผูขอจดทะเบียนจะตองนําหนังสือรับรองการทําประโยชน
ฉบับเจาของที่ดินมาขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ และการจดทะเบียนในหนังสือรับรอง
การทําประโยชนดังกลาวตองอยูในบังคับของมาตรา ๗๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยจะตอง
จดทะเบียนในหนังสือรับรองการทําประโยชนทั้งฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหถูกตอง
ตรงกัน หากไมไดหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้นมาก็เปนหนาที่ของผูขอที่จะตองขวนขวาย
นําหนัง สือแสดงสิท ธิในที่ดินนั้นมาจดทะเบียน ไมอาจขอออกใบแทนหนัง สือรับ รองการทํา
ประโยชนได (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)
๓. กรณีมีผูขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ โดยไมสามารถนําหนังสือรับรองการทําประโยชนมาแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่ได แตเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาอันถึงที่สุดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการ
ทําประโยชนนั้น ๆ หรือเปนกรณีที่ผูใดมีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาของศาล และขอเท็จจริง
ปรากฏตามคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลดังกลาววา ศาลไดพิเคราะหและวินิจฉัยในประเด็น
แหงคดีและรับฟงไดวา โจทกหรือจําเลยซึ่งเปนผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดิน
นั้น พนักงานเจาหนาที่ก็สามารถออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน เพื่อดําเนินการจด
ทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ใหได
ตามนัยขอ ๑๒ ประกอบกับขอ ๑๗ (๓) แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หากปรากฏวาหนังสือรับรองการทําประโยชนดังกลาวไดมีการจดทะเบียนโอน
ไปยัง บุคคลที่มิไดเ ปนคูความในคดีไปกอนที่ผูขอมาจดทะเบีย นแลว พนัก งานเจาหนาที่ไ ม
สามารถออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชน เพื่อดําเนินการจดทะเบียนไดมาโดยการ
ครอบครองให แกผู ขอได เนื่องจากคําสั่ ง หรือ คําพิ พากษาของศาลนั้ น ไมมี ผ ลผู ก พั น บุคคล
ภายนอกที่ มิ ไ ด เ ป น คู ค วามในคดี ด ว ย ทั้ ง นี้ ตามนั ย มาตรา ๑๔๕ แห ง ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง (หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๖.๒/ว ๑๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๔๖)

๔. เมื่อรับคําขอแลวเจาหนาที่ตองออกไปรังวัดตรวจสอบวาที่ดินที่ผูขออางวามีสทิ ธิ
ครอบครองนั้นตรงกับ น.ส.๓ หรือไม เพียงใด การดําเนินการดังกลาวอนุโลมปฏิบัติอยางเรื่อง
การตรวจสอบเนื้อที่ น.ส.๓ ตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการแบง แยกและตรวจสอบเนื้อ ที่
หนังสือรับรองการทําประโยชน พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. พนักงานเจาหนาที่สอบสวนพยานที่เชื่อถือไดและเปนผูรู เรื่องการครอบครอง
ของผู ขอดี ซึ่ง อาจจะเปนเจาของที่ดินขางเคียงหรือเจาของที่ดินที่อยูในบริเวณเดียวกันกับ
ผูปกครองทองที่ไปรวมเปนพยานดวย
๖. ดําเนินการประกาศการขอจดทะเบียนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗)ฯ
แมเ ป นที่ดิน ที่เ ป นหนัง สือรั บ รองการทํ าประโยชน แบบ น.ส. ๓ ก. ก็ตองประกาศการขอ
จดทะเบียนเพื่อหาผูคัดคานดวย ซึ่ง ถือวาเปนวิธีก ารสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงวาผูขอได
ครอบครองจริงหรือไม
๗. เมื่อครบกําหนดประกาศแลวไมมีผูใดคัดคานก็ดําเนินการจดทะเบียนใหผูขอได
๘. หากมีการคัดคาน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ส อบสวนพยานหลั ก ฐานและพิ จ ารณาคํ า คั ด ค า นก อ นว า มี เ หตุ ผ ล
เพียงพอหรือไม โดยพิจารณาถึงสิทธิของผูคัดคานที่อางไวในคําคัดคานวา เปนสิท ธิป ระเภท
เดียวกัน กับสิทธิที่จะมีการจดทะเบียนตามคําขอหรือไม หรือหากมีการจดทะเบียนตามคําขอ
แลวจะกระทบตอสิทธิของผูคัดคานหรือไม
(๒) หากพิจารณาแลวปรากฏวาสิทธิของผูคัดคานเปนคนละประเภทกับสิทธิ
ที่จะมีก ารจดทะเบียนตามคําขอ หรือมีการจดทะเบียนตามคําขอแลวไมกระทบตอสิทธิของ
ผูคัดคานก็สมควรที่จะสั่งไมรับคําคัดคานแลวแจงใหผูคัดคานทราบวาพนักงานเจาหนาที่ไมอาจ
ระงับการจดทะเบียนไดเปนเรื่องที่ผูคัดคานจะตองไปฟองรองวากลาวกันเอง และโดยที่คําสั่งไม
รับคัดคานเปนคําสั่งทางปกครอง พนักงานเจาหนาที่จึงตองแจงสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง
ทางปกครองใหผูคัดคานทราบ ตามมาตรา ๔๐ และ ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และปฏิบัติตามหลักเกณฑการแจงสิทธิในการฟองคดีปกครองตาม
มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งกรมที่ดินไดเวียนใหถือปฏิบัติตามหนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๒/ว ๒๐๐๙๔ ลงวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๔๔ เสร็จแลวจึงดําเนินการจดทะเบียนใหกับผูยื่นคําขอตอไป

(๓) หากพิจารณาแลวปรากฏวาสิทธิของผูคัดคานเปนประเภทเดียวกับ สิท ธิ
ที่จะมี ก ารจดทะเบียนตามคําขอ หรื อมีก ารจดทะเบียนตามคําขอแลวกระทบตอ สิท ธิของ
ผูคัดคาน ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการเปรียบเทียบทั้งสองฝาย ถาตกลงกันไดใหทําเปนหนังสือ
สัญญาประนีประนอมยอมความไวแลวดําเนินการตามนั้น ถาตกลงกันไมไดใหงดดําเนินการไว
แลวแจงใหทั้งสองฝายไปจัดการฟองรองวากลาวกันตอไป และเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว จึง
ดําเนินการจดทะเบียนตามผลแหงคําพิพากษา (หนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๕๖๐๖
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗)

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗
๑. การไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๖๗ ผูไ ดม ายอ มไม อาจให ศาลสั่ง หรือ พิพ ากษาวา ไดม าโดยการครอบครอง (เทีย บคํ า
พิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๐/๒๕๒๖) การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ จึงไมตองมีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลประกอบเรื่อง
ดําเนินการ เพียงแตวาผูขอไดครอบครองที่ดินแปลงดังกล าวอยูจ ริง ก็สามารถจดทะเบียนได
สําหรับกรณีของ ท. หากขอเท็จจริงปรากฏวา ท. ไดครอบครองที่ดิน น.ส.๓ ก อยูจริงตามที่กลาว
อางแลวก็สามารถจะขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ในประเภท “ไดมาโดยการครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗” อยางไรก็ดี การจดทะเบียนไดมาโดย
การครอบครองดังกลาวจะตองจดทะเบียนในที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชนแลว และ
ตองปรากฏขอเท็จจริงวาผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครองจริง
๒. การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๖๗ เปนการแยงการ
ครอบครองภายในหนึ่งป หากผูถกู แยงการครอบครองไมฟองคดีเพื่อเอาคืน ผูแยงการครอบครอง
ก็ไดสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นแลว ซึ่งหากจะใหไปรองศาลวาไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดิน
นั้นแลว กรณีนี้ศาลจะไมรับเพราะวาไดไปซึ่งสิทธิครอบครองตามกฎหมายแลว เนื่องจากการแยง
การครอบครองเมื่อมีกฎหมายรองรับไวแลวหรือกฎหมายมิไดบัญญัติใหตองนําเรือ่ งไปฟองตอศาล
กอนเชนเดียวกับการไดมาโดยการครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจึงไมมีเหตุตองนําเรื่องไปฟองตอศาลอีก ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง

๓. ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งถือวาเจาของมีเพียงสิทธิครอบครอง
ผูเปนเจาของสามารถสงมอบการครอบครองใหแกผูอื่นได แมจะไมไดมีการจดทะเบียนผูรับมอบ
การครอบครองก็ยอมไดสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นตามมาตรา ๑๓๖๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย หรือในกรณีที่มีการแยงการครอบครอง ถามีการแยงการครอบครองมาครบ
กําหนดหนึ่งปแลว ผูเปนเจาของยอมไมอาจฟองขับไลออกได ตามมาตรา ๑๓๗๔ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูแยงการครอบครองจึงเปนผูไดมาซึ่งการครอบครอง
กรณีเชนนี้ผูไดมาซึ่งสิทธิครอบครองไมอาจรองขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาวาไดมาโดย
การครอบครองได แตผูไดมาซึ่งสิทธิครอบครองชอบที่จะมาจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ใน
ประเภท “ไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๖๗”
๔. ท.ฟองขอใหศาลมีคําพิพากษาวาที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑, ๒, ๓ เปนของ
ท. เพราะ อ. และ จ. ไดขายใหกับตนแลวแตไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ไดแตสงมอบ
การครอบครองซึ่ง ตนไดครอบครองการทําประโยชนตลอดมาเกิน ๑๐ ป แลว ซึ่ง ศาลไดมี
คําพิพากษาวา ท. เปนผูมีสิท ธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๓ แปลง ตามที่ป รากฏ
ข อ เท็ จ จริ ง ในสํ า เนาคํ า พิ พ ากษาดั ง กล า ว ท. ไม ไ ด ฟ อ งให ศ าลมี คํ า พิ พ ากษาให ต นมี สิ ท ธิ
ครอบครองที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔, ๕ ดวย แตอยางใด ถึงแมในคําพิพากษาจะ
ปรากฏวามีการกลาวอางวา อ. ไดนําที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑, ๒ และ ๓ มาขายใหโจทกรวมกับ
ที่ดินแปลงอื่นอีก ๒ แปลง แตก็ไมปรากฏวาที่ดิน ๒ แปลงนั้น คือ น.ส.๓ ก.เลขที่ใดและศาลก็
ไมไดมีคําพิพากษาวา ท. ไดสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๒ ก. เลขที่ ๔, ๕ ดังนั้น จึงถือไมไดวา
ท. ไดมาโดยการครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔, ๕ ตามคําพิพากษาของศาล แตโดยที่ที่ดิน
มีหลักฐานเปน น.ส.๓ก เปนที่ดินที่มีเพียงสิทธิครอบครองเทานั้น หากขอเท็จจริงปรากฏวา อ.
ไดสงมอบการครอบครองใหแก ท. และ ท. ไดเขาครอบครองการทําประโยชนในที่ดิน น.ส. ๓ ก.
ดังกลาวแลว ท. ยอมไดสิทธิครอบครองที่ดินดังกลาวตามนัยคําพิ พากษาฎีกาที่ ๑๓๗/๒๕๓๗
และมีสิทธิขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๖๗ ลงใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔, ๕
๕. แมขอเท็จจริงตามสัญญาจะซื้อจะขายจะฟงไดวา ท. ผูจะซื้อไดชําระราคาซื้อ
ขายที่ดิน น.ส.๓ ก. ๒ แปลง เปนการครบถวนและ ฉ. ผูจะขายยินยอมให ท. เขาครอบครองทํา
ประโยชนในที่ดินนั้นตลอดมานับแตวันทําสัญญาแลวก็ตาม แต ฉ. และ ท. ก็ตกลงกันวาจะไปทํา
การโอนที่ดินดังกลาวภายในเวลา ๑ เดือน นับแตวันทําสัญญา ซึ่งเห็นไดวา ฉ. และ ท. มีเจตนา

ที่จะโอนสิทธิครอบครองใน น.ส. ๓ ก. นั้นโดยทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
ใหเปนการถูกตองตามกฎหมาย การที่ ฉ. และ ท. ไดยื่นคําขอจดทะเบียนขายที่ดินดังกลาวแลว
จึงฟงไมไดวา ฉ. มีเจตนาสละการครอบครองในที่ดินใหแก ท. แตอยางใด การที่ ท. เขายึดถือ
ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินนั้นตลอดมาเปนการยึดถือครอบครองโดยอาศัยสิทธิของ ฉ.
ตามสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อ ฉ. ถึงแกกรรมไปกอนที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิครอบครองในที่ดิน
ที่ดินดังกลาวจึงเปนมรดกตกทอดแกทายาทของ ฉ. (เทียบคําพิพากษาฎีกา ที่ ๔๕๖๗/๒๕๒๘)
อยางไรก็ดี ท. ไดใชสิท ธิเรียกรองตามสั ญญาจะซื้อจะขายฟองขอใหศาลบังคับ ส. ในฐานะ
ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของ ฉ. โอนสิทธิครอบครองในที่ดินใหแก ท. ซึ่งศาลก็สั่งไมรับฟองโดย
ศาลฟงเพียงวา ที่ดินตามฟองเปนที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เมื่อผูตายไดสงมอบ
การครอบครองใหแกโจทก ที่ดินนั้นยอมไมเปนมรดกของผูตาย ฟองโจทกไมมีขอโตแยงสิทธิ
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา ๕๕ การที่ศาลสั่งไมรับฟองโจทก แมจะไม
ถือวาศาลไดมีการวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีแลวก็ตาม (เทียบคําพิพากษาฎีกา ที่ ๓๙๖/๒๕๐๖)
ก็เปนหลักฐานที่รับฟงไดวา ท. ไดเปลี่ยนเจตนาที่จะยึดถือที่ดินไวแทนทายาทของ ฉ. มาเปน
การยึดถือเพื่อตนเอง แตร ะยะเวลาจากวั นยื่นฟองถึง วันยื่นขอจดทะเบียน “ไดม าโดยการ
ครอบครอง” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๖๗ ท. ครอบครองที่ดินนี้ยังไม
ครบกําหนดหนึ่งป หาก ท. ยัง คงครอบครองทําประโยชนในที่ดินดัง กลาวตลอดมาจนเวลา
ลวงเลยเกินกวาหนึ่งป ท. ก็ยอมไดสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น และชอบที่จะขอจดทะเบียนไดมา
โดยการครอบครองตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ได
ในระหวางที่ยัง มิไดมีก ารจดทะเบียนให ท. ไดมาโดยการครอบครอง ถา ส.
ผูจัดการมรดกของ ฉ. ขอจดทะเบียนลงชื่อตนเปนผูจัดการมรดกหรือโอนมรดกตอไปยังทายาท
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให ส. ทราบถึงการที่ ท. ขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครอง
หาก ส. ทราบแลวยังยืนยันใหจดทะเบียนผูจัดการมรดกหรือโอนมรดกตอไปยังทายาทของ ฉ.
ก็ใหบันทึกถอยคํา ส. ไวเปนหลักฐาน แลวดําเนินการจดทะเบียนผูจัดการมรดกหรือโอนมรดก
ตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากการจดทะเบียนผูจัดการมรดกและโอนมรดกนั้นไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิครอบครองของ ท. แตอยางใด แตหาก ส.ประสงคจะขอจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ ตอไป
ซึ่งตองมีการประกาศก็ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให ท. ทราบดวย ถา ท. คัดคานก็ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ขอ ๗

๖. การรับมรดกที่ดินที่เปน น.ส. ๓ เปนการรับสิทธิครอบครองตกทอดมาโดยผล
ของกฎหมายตามหลักการทะเบียนเทานั้น แมขอเท็จจริงที่ดินมรดกจะมีผูมีสิทธิครอบครองการ
จดทะเบียนโอนมรดกก็ไมไดทําใหผูมีสิทธิครอบครองเสียสิทธิไปแตอยางใด ใครมีสิทธิครอบครอง
ในที่ดินก็ยังคงมีอยูตอไป ที่สําคัญคําคัดคานไมใชเปนการคัดคานเรื่องมรดก แตเปนการคัดคาน
เรื่องสิทธิครอบครอง ซึ่งเปนการอางสิทธิคนละอยางกันพนักงานเจาหนาที่จึงไมอาจรับคําคัดคาน
นี้ไวพิจารณาไดดวยเหตุผลวาการรับคําคัดคานไวพิจารณาตามมาตรา ๘๑ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดินได ตองเปนกรณีทายาทที่มีสิทธิไดรับมรดกคัดคานเรื่องสิทธิในการรับมรดกเทานั้น ฉะนั้น
ในทางปฏิบัติพนักงานเจาหนาที่จึงควรยกคําคัดคานของนางแจง ที่อางการครอบครองแตคัดคาน
ในเรื่องสิทธิการรับมรดกและถานางแจงเห็นวาตนมีสิทธิดีกวาเพราะเปนผูครอบครองและมีสิทธิ
ครอบครองก็ควรแนะนําใหยื่นคําขอประเภทไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ตามนัยหนังสือกรมที่ดินตอบขอหารือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ มท
๐๖๑๒/๒/๑๕๑๔๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๗ ซึ่งกรมที่ดินไดเ วียนใหทุกจังหวัดทราบและ
ถือปฏิบัติตามหนัง สือที่ มท ๐๖๑๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๗ โดยหาก
การขอรับโอนมรดกพรอมจะจดทะเบียนไดก็ใหจดทะเบียนโอนมรดกตอไปได โดยไมตองคํานึง
วา จะมี ผู ข อจดทะเบี ย นได ม าโดยการครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๖๗ หรื อ ไม แต ถ า ได
จดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ แลว
คําขอรับมรดกยอมถูกยกเลิกไปในตัวเพราะไมมีชื่อเจามรดกเปนเจาของ น.ส. ๓ ในทางทะเบียน
แลว หากการขอจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ มีผูคัดคานก็ใหทําการเปรียบเทียบตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๗ (สารบบ น.ส.
๓ เลขที่ ๑๔๗/๒๒
๗. วัด ก. ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน น.ส. ๓ จากการตรวจสอบเอกสาร
พบวา น.ส. ๓ ดังกลาว มีชื่อนาย ข. (ทายกวัด ก.) เปนผูครอบครองจึงมีประเด็นตองพิจารณาวา
วัด ก. จะขอรังวัดออกโฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อนาย ข. เปนผูครอบครองไดหรือไม เมื่อวัดใหถอยคําวา
วัด ก. เปนผูซื้อที่ดินโดยลงชื่อ นาย ข. ถือครองไวแทนวัด หากพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลว
ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวา นาย ข. ลงชื่อเปนผูรับโอนที่ดินไวแทนวัดจริง และขณะนั้นวัดมี
สภาพเปนนิติบุคคลแลวก็สามารถจดทะเบียนโอนใหตัวการได หากวั ดไมสามารถจดทะเบียน
ประเภทโอนให ตั ว การได จะด ว ยเหตุผ ลใดก็ ต ามวัด ก็ ส ามารถจดทะเบี ย น ได ม าโดยการ

ครอบครองตาม มาตรา ๑๓๖๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได แมวัดจะไดมาซึ่งสิทธิ
ครอบครองแตก ารที่ วัด จะนํ า น.ส. ๓ ที่ มีชื่ อนาย ข. ไปขอออกโฉนดที่ดิ น ได วั ด ยอ มต อ ง
จดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองใหปรากฏใน น.ส. ๓ กอนตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๘. กรณีมีผูประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งไดมาโดยการ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลนั้นจะตองยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พรอมดวยหนังสือรับรอง
การทําประโยชนและหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อ เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน กรณีผูขอไมไดหนังสือ
รับรองการทําประโยชนมา พนักงานเจาหนาที่ไมอาจรับ คําขอไวดําเนินการได เวนแตจ ะมี
คําพิพากษาศาลหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทําประโยชนนั้น ๆ หรือเปน
กรณีที่ผูใดมีสิทธิจดทะเบียนตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล และขอเท็จ จริง ปรากฏตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลดังกลาววา ศาลไดพิเคราะหและวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีและ
รับฟงไดวา โจทกหรือจําเลยซึ่งเปนผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น พนักงาน
เจาหนาที่สามารถออกใบแทนหนังสือรับรองการทําประโยชนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนไดมาโดย
การครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ใหได เมื่อไดรับคําขอ
แลวพนักงานเจาหนาที่จะตองออกไปรังวัดตรวจสอบวาที่ดินที่ผูรองอางวามีสิทธิครอบครองนั้น
ตรงกับหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือไม เพียงใด และจะตองสอบสวนพยานที่เชื่อถือได
และเปนผูรูเรื่องการครอบครองของผูขอดี ซึ่งอาจจะเปนเจาของที่ดินขางเคียงหรือเจาของทีด่ นิ ที่
อยูในบริเวณเดียวกัน และผูปกครองทองที่รวมเปนพยานดวย พรอมกับประกาศมีกําหนด ๓๐ วัน
เมื่อครบกําหนดประกาศแลว ไมมีผูใดคัดคานพนักงานเจาหนาที่จึงสามารถจดทะเบียนใหผูข อ
ตอไปได (สารบบ เลขที่ ๙๖๗ สมท.)

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐๙/๒๕๑๗ โจทกฟองวาจําเลยทั้งสองสมคบกันปลอม
หนังสือมอบอํานาจของโจทก แลวจําเลยที่ ๑ ไดโอนที่ดินมีห นัง สือรับรองการทําประโยชน
ของโจทกใหจําเลยที่ ๒ จึงขอใหเพิกถอนนิติกรรมและโอนที่พิพาทกลับเปนของโจทก จําเลยที่ ๒
ใหการตอสูวาไดซื้อที่พิ พาทโดยสุจริตและไดครอบครองเปนเจาของดวยความสงบเปดเผยได
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองแลว โจทกไมมีอํานาจฟอง ดังนี้ จําเลยที่ ๒ ตอสูเรื่องกําหนดเวลา

ฟองเรียกคืนที่พิพาทโดยตรง เมื่อปรากฏวาจําเลยที่ ๒ ไดครอบครองที่พิพาทตลอดมาและได
โตแยงสิทธิของโจทกเกิน ๑ ป แลว โจทกไมมีอํานาจฟองเอาคืนการครอบครอง
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๑, ๑๔๑๒/๒๕๒๐ จําเลยครอบครองที่ดินอยูตลอดมา
ต. ออกโฉนดทับที่จําเลยซึ่งไมชอบดวยกฎหมาย ต. โอนขายแกผูอื่นแลวโอนตอ ๆ กันมาถึงโจทก
จําเลยขอเพิกถอนสวนที่ออกโฉนดทับที่จําเลยได ไมใชเรื่องที่จําเลยครอบครองปรปก ษ ไมเขา
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง และไมตองหามฟองเรียกคืนการครอบครองตามมาตรา ๑๓๗๕ วรรค
สอง แตโจทกไมไดฟองเจาพนักงานที่ดิน จึงบังคับใหเจาพนักงานที่ดินออกโฉนดใหแกจําเลย
ไมได
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๕๐/๒๕๒๖ …ที่ดินมือเปลาซึ่งไมมีหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ดังเชนที่ดินมีโฉนดตามนัยที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๑ ซึ่งใหสิทธิ
แกผูครอบครองปรปกษเปนเวลาสิบปใชสิทธิทางศาลใหแสดงกรรมสิทธิ์ไดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ แตกรณีการไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปลานั้น ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ไดบัญญัติไวแตเพียงวา “บุคคลใดยึดถือทรัพยสินโดย
เจตนาจะยึดถือเพื่อตนทานวาบุคคลนั้นไดซึ่งสิทธิครอบครอง” กรณีของผูรอง เมื่อปรากฏวา
ผูรองไดใชสิทธิครอบครองที่ดินมือเปลาตามคํารอ งขอนั้นเพื่อตนตลอดมา โดยไมมี ผูห นึ่ง ผูใด
โตแยงสิทธิ ผูรองยอมไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินนั้นแลวจึงไมมีความจําเปน แตอยางใดที่
ผูรองจะตองมาใชสิทธิทางศาลโดยยื่นคํารองขอใหศาลรับรองสิทธินั้นอีก
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๖๗/๒๕๒๘ ทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน น.ส. ๓ เมื่อ
ผูซื้อชําระราคาใหแกผูขายครบถวน แมผูขายจะไดม อบ น.ส.๓ กับ ใหผูซื้อเขาครอบครองทํา
ประโยชนในที่ดินแลวก็ตามแตเมื่อผูซื้อชําระราคางวดสุดทายแกผูขาย ผูขายแจงวาจะไปโอนที่
พิพาทใหใน ๑ เดือน แสดงวาผูซื้อและผูขายมีเ จตนาที่จ ะโอนสิท ธิครอบครองในที่พิพาท
โดยทํานิติกรรมและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมายตอไป ฟงไมไดวา
ผูขายมีเจตนาสละการครอบครองที่พิพาทใหแกผูซื้อแลว ดังนี้ การที่ผูซื้อยึดถือครอบครองและ
ทําประโยชนตลอดมานั้นเปนการยึดถือครอบครองโดยอาศัยสิทธิของผูขายตามหนังสือสัญญา
จะซื้อจะขาย จึงเปนการยึดถือครอบครองแทนผูขาย เมื่อผูขายถึงแกความตายผูซื้อติดตอทายาท
ใหไปจัดการโอนที่พิพาท ทายาทปฏิเสธ ผูซื้อก็หาไดใชสิทธิฟองรองบังคับทายาทให โอนสิทธิ
ครอบครองในที่พิพาทใหแกผูซื้อแตอยางใด สิทธิครอบครองในที่พิพาทจึงยังเปนของทายาท

ผูขาย ผูซื้อเพียงแตครอบครองไวแทนจนกวาจะไดจ ดทะเบียนโอนกันตอพนักงานเจาหนาที่
เสียกอนจึงจะไดสิทธิครอบครองในที่พิพาทเปนของตน
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๘/๒๕๓๗ ผูรองยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งแสดงวาผูรอง
เปนผู มีสิท ธิครอบครองที่ ดิ นที่มี แตห นั ง สือ รับ รองการทํา ประโยชน (น.ส.๓) และแบบแจ ง
การครอบครอง (ส.ค.๑) เทานั้น เปนกรณีที่ไมมีกฎหมายสนับสนุนใหผูรองใชสิทธิทางศาลได
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๗๙/๒๕๔๐ กรณีที่บุคคลใดจะตองใชสิทธิทางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา ๕๕ ตองเปนกรณีจําเปนจะตองมารองขอ
ตอศาล เพื่อใหไดรับความรับรองหรือคุมครองสิทธิของตนที่มีอยูโดยจะตองมีกฎหมายระบุไว
แจง ชัดใหก ระทํา ได แต ที่ผูร องอ างเหตุผ ลมาในคําร องว าผูร องมี สิท ธิครอบครองที่ดิน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ และเปนผูมีสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินนั้น หาไดใหสิทธิแกผูรองใชสิทธิทางศาลโดยยื่นคํารองขอให ศ าลมีคํา สั่ง แต ฝายเดียวได
หากผูรองเห็นวาผูรองมีสิทธิครอบครองในที่ดินและถูกโตแยงสิทธิประการใด ก็ชอบที่จะเสนอคดี
ของตนตอศาลโดยทําเปนคําฟองอันเปนคดีมีขอพิพาท หาใชเสนอคดีโดยทําเปนคํารองขออัน
เปนคดีไมมีขอพิพาทไม
๗. คําพิ พากษาฎีกาที่ ๑๑๑๕/๒๕๔๑ ที่ดิ นพิพาทเปนที่ดินมือเปล า ความเป น
เจาของจึงตองพิจารณาจากแนวเขตที่ดินที่ทั้งสองฝายยึดถือครอบครอง น.ส.๓ ก ของจําเลยเปน
เพียงคํารับรองจากพนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลวเทานั้น ไมกอใหเกิดสิทธิใน
ที่ดินสวนที่มิไดยึดถือครอบครอง จําเลยจึงไมมีสิทธิในที่ดิน น.ส.๓ ก ดานที่อยูนอกเขตการยึดถือ
ครอบครองของฝายจําเลยและเมื่อโจทกและจําเลยตางครอบครองทําประโยชนในที่ดินของตน
ที่ดินตาม น.ส.๓ ก ในสวนที่จําเลยมิไดยึดถือครอบครองจึงเปนที่ดินของโจทก เมื่อจําเลย
คงเปนเจาของที่ดินเฉพาะสวนที่จําเลยยึดถือครอบครองในกรอบเสนสีดําประในแผนที่พิพาท
เวนแตที่ดินในกรอบเสนสีดําประ และใหเ พิก ถอน น.ส.๓ ก ของจําเลยเฉพาะสวนที่โ จทก
ครอบครองที่ดินกับหามจําเลยและบริวารเขาเกี่ยวของในที่ดินของโจทก
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๒/๒๕๔๑ จําเลยเปนผูแจงการครอบครองที่ดินพิพาท
แตไมเคยเขายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทมากอน จึงไมมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท สวนบิดา
โจทกทั้งสองยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตน มิไดยึดถือเพื่อจําเลย บิดาโจทกทั้งสองเปนคน
ตางดาวจะไดไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามกฎหมายหรือไม ก็เปนเรื่องของบิดาโจทก

ทั้ง สองไมเ กี่ย วกั บ จํ าเลย และไม มีผ ลกระทบกระเทือ นต อโจทกทั้ ง สองในการรั บ โอนการ
ครอบครองมา
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๔๒/๒๕๔๔ โจทกซื้อที่ดินพิพาทซึ่ง เปนที่ดินมีเอกสาร
ภ.บ.ท.๕ แตยังไมไดครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท การที่โจทกนําเจาหนาที่ที่ดินเขา
ในที่ดินพิพาท เพื่อรังวัดและนําเสาซิเมนตไปปกไว ๒ ตน ยังถือไมไดวาโจทกเขาไปครอบครอง
ทําประโยชนในที่ดินพิพาท สวนการเสียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินพิพาทไมใชหลักฐานที่แสดง
วาโจทกไดเขาครอบครองที่ดินพิพาทหรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท นอกจากนี้ภริยาโจทก
ซึ่งลงชื่อเปนผูซื้อที่ดินก็ไมเคยเขาไปดูแลเกี่ยวของกับที่ดินพิพาท คงมอบใหโจทกเขาไปดูแลแทน
หรือกระทําการแทนเทานั้น เชนนี้ โจทกยอมไมมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท โจทกจึงไมมี
อํานาจฟองขับไลจําเลยและบริวาร
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๙ จําเลยที่ ๑ เปนเจาของที่ดินพิพาทตาม
หนังสื อรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) จําเลยที่ ๑ ขายและสงมอบการครอบครองที่ดิน
พิพาทใหแก ส. โดยไมได ทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ส. ขายและ
สงมอบการครอบครองที่ดินพิพาทใหแกโจทกตอมาจําเลยที่ ๑ จดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาท
ใหแกจําเลยที่ ๒ โดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต ครั้นครบกําหนดจําเลยที่ ๑ ไมใชสิทธิไถคืน
แตหนัง สือรับ รองการทําประโยชน( น.ส. ๓ ก.) มิใชหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์บุค คลพึง มี
สิทธิเหนือที่ดินพิพาทคงมีแตสิทธิครอบครอง แมโจทกจะไดสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท แต
การไดมาของโจทกก็เปนการไดมาซึ่งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดยทางอื่นนอกจาก
ทางนิติกรรมซึ่งถายังมิไดจดทะเบียน โจทกจะยกขึ้นเปนขอตอสูจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
ผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลวหาไดไมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง จําเลยที่ ๒ จึงเปนผูสิทธิในที่ดิน
พิพาท
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๗๓๗/๒๕๕๑ โจทกเ ปนผูมีชื่อถือสิทธิครอบครอง
ที่ดินพิพาท จึงไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๗๓ วาเปนผูมีสิทธิครอบครองแตขอสันนิษฐานดังกลาวมิใชเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาด จําเลย
ที่ ๑ จึงสามารถนําสืบขอเท็จจริงหักลางขอสันนิษฐานดังกลาวได เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวา โจทก
ไดสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททางทะเบียนเทานั้น หาไดเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินตาม
ความเปนจริง ไม แมในหนังสือรับรองการทําประโยชน( น.ส.๓ ก.) จะมีชื่อ อ. เปนผูถือสิท ธิ

ครอบครอง แตการที่ อ. ขายที่ดินพิพาทใหแก ล. และไดมอบการครอบครองใหแก ล. ถือเปน
การสละการครอบครองที่ดินพิพาทใหแก ล. ตั้งแตป ๒๕๓๐ แลว อ. จึงหมดสิทธิครอบครองใน
ที่ดินพิพาทตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๘ และเมื่อ ล. ขายและมอบ
การครอบครองที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๑ แลว จําเลยที่ ๑ เขาไปไถและถมดินในที่ดินพิพาท
ตั้งแตป ๒๕๓๖ จึงเปนการเขาครอบครองที่ดินพิพาทโดยมีเจตนาที่จะยึดถือเพื่อตน จําเลยที่ ๑
จึงมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗ ดังนั้น
เมื่อ อ. หมดสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแลว จึงไมมีสิทธิที่จะขายฝากที่ดินดังกลาวใหแกโจทก
แมการขายฝากระหวางโจทก กับ อ. จะทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ก็
ไมทําใหโจทกไดสิทธิครอบครองในที่ดินดังกลาวแตอยางใด
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๘๐/๒๕๕๐ ที่ดินพิพาทมีขอกําหนดหามโอนภายใน
๑๐ ป ตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๘ ทวิ นับแตวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ส. ขาย
ที่ดินและบานพิพาทโดยสงมอบการครอบครองให พ. ในเดือนพฤศจิกายน๒๕๒๖ ยังอยูภายใน
กําหนดเวลาหามโอนตามกฎหมาย แมในระหวางนั้น พ. จะยังไมไดสิทธิครอบครอง เนื่องจาก
ถูกจํากัดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว มีผลทําใหการโอนที่ดินพิพาทตกเปนโมฆะตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐ ถือวา พ. ครอบครองที่ดินและบานพิพาท
แทน ส. แตเมื่อ พ. ยังคงครอบครองที่ดินและบานพิพาทตลอดมาจนลวงเลยระยะเวลาหามโอน
แลวเปนเวลานานประมาณ ๖ ป โดย พ. ถึงแกความตายเมื่อกลางป ๒๕๓๗ และจําเลยที่ ๒
เปนผูเ สียภาษีบํารุงทองที่สําหรับที่ดินพิพาทตลอดมา และ ส. ถึงแกความตายเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิก ายน ๒๕๓๐ กอนครบกําหนดเวลาหามโอน แตโจทกเพิ่ง ยื่นคํารองขอเปนผูจัดการ
มรดกของ ส. เพื่อกลาวอางสิทธิในที่ดินและบานพิพาทในป ๒๕๓๗ โดยกอนหนาที่ พ. จะถึง
แกความตายนั้น โจทกและทายาทของ ส. ไมเคยเขาไปยุงเกี่ยวอางสิทธิครอบครองที่ดินและบาน
พิพาทแตประการใด จึงเปนกรณีที่ พ. ไมอาจทราบไดวาตนยึดถือที่ดินและบานพิพาทไวแทนผูใด
อันจะตองบอกกลาวเปลี่ยนลัก ษณะแหง การยึดถือไปยังผูนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๘๑ พฤติการณแหงคดีแสดงใหเห็นวาโจทกและทายาทของ ส. สละเจตนา
ครอบครองที่ดินและบานพิพาทแลว การครอบครองที่ดินและบานพิพาทของ พ. จึง เปนการ
ยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน พ. ยอมไดซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๖๗

๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๙๓/๒๕๕๑ ศาลชั้นตนชี้สองสถานกําหนดประเด็น
ขอพิพาทวา โจทกรวมมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทกอนขายใหแกโจทกหรือไม โจทกมีสิท ธิ
ครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม และจําเลยกระทําละเมิดตอโจทกและตองรับผิดตอโจทกตามฟอง
หรือไม โดยประเด็นทั้งสองขอนี้เมื่อโจทกและโจทกรวมเปนฝายกลาวอางภาระการพิสูจนยอมตก
แกโจทกและโจทกรวม แตแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) เปนหลักฐานที่รับฟงไดแตเพียง
วา ขณะแจงการครอบครองผูแจงอางวาที่ดินเปนของผูแจงมิใชอสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียน
ไวในทะเบียนที่ดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๓ อันจะทําใหโจทก
ไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานวาเปนผูมีสิทธิครอบครอง จําเลยเปนฝายยึดถือครอบครองที่ดนิ
พิพาท จําเลยยอมไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๖๙ วาจําเลยยึดถือที่ดิน
พิพาทเพื่อตน จึงตกเปนหนาที่ของโจทกที่ตองนํา สืบหัก ลางขอสันนิษฐานดัง กลาวโจทกรวม
ทั้งสองกับจําเลยทําสัญญาขายฝากที่พิพาทโดยไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ตกเปน
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๙๑ ประกอบมาตรา ๔๕๖ ถือเสมือน
วามิ ได มีนิ ติก รรมการขายฝากเกิ ดขึ้ นเลย โจทกร วมทั้ ง สองยอ มจะอา งสิ ท ธิ ก ารได ม าโดย
การครอบครองโดยนิติกรรมการขายฝากนั้นไมได เพราะการขายฝากมิใชวาผูขายฝากสละเจตนา
ครอบครองโดยเด็ดขาดใหแกผูซื้อฝาก แตผูขายฝากมอบที่ดินโดยมีเงื่อนไขวาวันหลังจะเอาคืน
การที่โจทกรวมทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากครบกําหนดไถเ ปนการครอบครองโดย
อาศัยอํานาจของจําเลยเพื่อทําการตัดไมโกงกางไปเปนประโยชนเทานั้น โจทกรวมทั้งสองจึงไมได
สิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
๑๔. คํา พิพากษาฎีกาที่ ๓๒๗๗/๒๕๕๓ ที่ดินพิพาทเปนที่ดินมีห นัง สือรับ รอง
การทําประโยชน การที่มีชื่อโจทกเปนเจาของเปนเพียงขอสันนิษฐานไวกอนวาโจทกเปนผูมีสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๗๓ เทานั้น สวนความจริงผูใด
จะมีสิทธิครอบครองจะตองพิจ ารณาจากพยานหลัก ฐานวาผู ใดเขายึดถือครอบครองการทํา
ประโยชนในที่ดิน โดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตนจึงจะไดสิทธิครอบครองตามมาตรา ๑๓๖๗ ดังนั้น
การที่โจทกมิไดเขาครอบครอบที่ดินพิพาทเพียงแตมีชื่อในหนังสือรับรองการทําประโยชน จึงไม
เปนเหตุใหโจทกมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
๑๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๘๐/๒๕๕๖ ผูรองชื้อที่ดินพิพาทมาจาก ป. มารดา
ของผูคัดคาน เมื่อป ๒๕๒๐ ขณะที่ดินพิพาทมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน(น.ส. ๓ ก)
โดยมอบหนังสือรับรองการทําประโยชน(น.ส. ๓ ก) และมอบการครอบครองที่ดินพิพาทใหแก

ผูรอง และผูรองไดครอบครองการทําประโยชนในที่ดินพิพาทตลอดมาถึงปจจุบัน เชนนี้ผูรองจึง
ครอบครองที่ดินพิพาทดวยเจตนาเปนเจาของ แมขณะชื้อ ขายที่ดินพิพาท เปนที่ดิน ที่มีเพียง
หลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก) แตเมื่อที่ดินพิพาทยังไมมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบี ยนและต อมาทางราชการไดอ อกหลั ก ฐานเปน โฉนดที่ดิ นแทนหนัง สือ รับ รองการทํ า
ประโยชน (น.ส. ๓ ก) มีชื่อ ป. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๘
ซึ่งนับระยะเวลาการครอบครองของผูรองนับแตวันที่ที่ดินพิพาทมีโฉนดที่ดินจนถึงวันยืน่ คํารองขอ
เปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป ผูรองยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๑๙/๒๕๕๖ ที่ดินพิพาทเปนที่ดินซึ่งอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติและเปนสาธารณสมบัติของแผนที่ดิน ผูที่ครอบครองที่ดินพิพาทแมจะยกขอตอสูในเรือ่ งสิทธิ
ครอบครองกับรัฐมิได แตผูครอบครองที่ดินพิพาทมีสิทธิโตแยงบุคคลอื่นที่มิใชเปนผูครอบครองได
เมื่อโจทกยอมรับวาที่ดินพิพาทมีจําเลยเปนผูครอบครองอยู แมจําเลยเขาใจผิดวาโจทกมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินพิพาทและจําเลยยอมทําสัญญาเชาที่ดินพิพาทกับโจทกก็ตาม แตเมื่อจําเลยเขา
ครอบครองที่ดินพิพาทดวยตนเอง จึงตองถือวาจําเลยเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมิใช
โจทกเพราะโจทกมิไดเปนผูครอบครองที่ดินพิพาทอยางแทจริง การที่จําเลยปฏิเสธไมยอมออก
จากที่ดินพิพาท ถือวาจําเลยแสดงวาตนเองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแลว โจทกไมอาจ
อางวาตนเองมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลย
๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๙๒/๒๕๕๗ บิดาโจทกขายที่ดินพิพาทใหแกพอตา
แมยายจําเลยและไมไดครอบครองหรือทําประโยชนในที่ดินพิพาทมาประมาณ ๒๐ ป และพอตา
แมยายจําเลยเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทกอนที่จะมีการออกหนังสืออนุญาตใหเขา
ทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ ข) ใหแกบิดาโจทก เมื่อ ส.ป.ก. ยังมิไดประกาศให
เปนเขตปฏิรูปที่ดิน ยอมไมมีขอจํากัดหามมิใหโอนที่ดินพิพาทแกกันตามกฎหมายวาดวยการ
ปฏิรูปที่ดิน หลังจากบิดาโจทยไดรับอนุญาตตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
ที่ดินแลวก็ไมเคยเขาครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาท รวมทั้งไมแจงตอ ส.ป.ก.ใหดําเนินการ
ใดๆ แกพอตาแมยายจําเลยเพื่อใหตนสามารถเขาทําประโยชนในที่ดินพิพาทนั้นได บิดาโจทกจึง
ไมมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท โจทกซึ่งเปนผูรับโอนจากบิดาโจทกยอมไมมีสิทธิดีกวาผูโอน
โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขับไลจําเลยและเรียกคาเสียหาย

๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๓๗/๒๕๕๗ จ. มารดาจําเลยที่ ๑ และจําเลยที่ ๑
ขายที่ดินพิพาทแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ ซึ่งเปนสวนของที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน
ใหแก พ. บิดาโจทกและโจทกตามลําดับโดยไมไดจดทะเบียนการโอนตอพนักงานเจาหนาที่ แต
การที่ พ. บิดาโจทกและโจทกไดเขามาครอบครองที่ดินพิพาทแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ ยอมทํา
ใหไดไปซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๗, ๑๓๗๗ และ
๑๓๗๘ โดยไมจําตองจดทะเบียนการไดมา ซึ่งตอมา พ. ยกที่ดินพิพาทแปลงที่ ๑ ใหแกโจทก
จึงทําใหโจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เมื่อจําเลยที่๑ ผูจํานองมิใชเจาของ
ที่ดินแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ นําที่ดินไปจํานองแกจําเลยที่ ๒ จึงตองหามตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๗๐๕ การจํานองจึงไมมีผลผูกพันโจทกผูเปนเจาของที่แทจริง โดยไม
ตองคํานึงวาจําเลยที่ ๒ รับจํานองโดยสุจิตหรือไม เพราะสิทธิของผูไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่
หามมิใหยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกผูไ ดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนโดยสุจริตและไดจดทะเบียน
โดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง ตองเปนการได
สิทธิในที่ดินที่ไดจดทะเบียนแลว และการที่โจทกเปนผูไดมาซึ่งที่ดินโดยทางนิติกรรมจึงไมอยูใน
บังคับของบทบัญญัติดังกลาว โจทกจึงมีสิทธิที่ขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนจํานองเฉพาะสวน
มิใหครอบไปถึงที่ดินพิพาทแปลงที่ ๑ และแปลงที่ ๒ ของโจทกได

 คาธรรมเนียม
การจดทะเบียนไดมาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๖๗ ถือเปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพยเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามราคา
ประเมินทุนทรัพยฯ รอยละ ๒ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ก)

 ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
ไมตองเรียกเก็บ เพราะถือวาเจาของสิทธิครอบครองเดิมไมอยูในขายตองเสียภาษี
เงินได แตถือวาอสังหาริมทรัพยที่ผูไดมาโดยการครอบครอง เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๓๙
แหงประมวลรัษฎากร ผูไดสิทธิครอบครองจะตองนํามาคํานวณภาษีเงินไดตามปกติ ขอ ๑๐(๖) ของ
คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๐๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาและอากรแสตมปกรณีขายการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย)

 อากรแสตมป ไมตองเรียกเก็บ

(ตัวอยางหมายเลข ๘)

ก. ที่ดิน
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 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)
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(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.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองทํ
าประโยชน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง เกินกวา ๑ ปแลว ประสงคขอจดทะเบียนลงชื่อใหปรากฏใน
..........................................................................………………........................................................................................................
น.ส. ๓ เลขที่……หมูที่……….ตําบล.…..……อําเภอ……………จังหวัด…….……….และไดนําพยานผูรูเรื่องการครอบครอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที่ดินมาเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการประกาศจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองใหแกขาพเจา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
ตามความประสงค
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

วันจดทะเบียน

นาย ม.

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๕
-

(ตัวอยางหมายเลข ๘)
สารบัญจดทะเบียน
จํานวนที่ดิน
หนังสือรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชนใหม
ไร งาน ตาราง เลม หนา เลขที่
วา
-

(ลงชื่อ)……………

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
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(ตัวอยางหมายเลข ๙)

 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 ……………………………………………………………………………

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
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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)
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(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.........................…......................................................................................……..…
ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
ตามความประสงค
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

วันจดทะเบียน

๑. นาย ม.
๒. นาย จ.

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ม.

ผูรับสัญญา

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

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๑๐
-

(ตัวอยางหมายเลข ๙)
สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื่อ)……………

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
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(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)

604
(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.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองทํ
าประโยชนในที่ดินแปลงนี้บางสวน โดยเจตนาครอบครองเปนของตนเอง มาเปนเวลาเกินกวา ๑ ปแลว ประสงค
..........................................................................………………........................................................................................................
จะขอรั
งวัดแบงแยกที่ดินในสวนที่ขาพเจาครอบครอง เนื่องจากผูมีชื่อถือสิทธิครอบครองในที่ดินไมยอมใหขาพเจามีชื่อรวม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใน
น.ส. ๓ ทั้งนี้ ขาพเจาไดนําพยานผูรูเรื่องการครอบครองที่ดินของขาพเจา มาเพื่อทําการสอบสวนดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดใหเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดิน และประกาศจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบ
งไดมาโดยการครอบครองใหแกขาพเจาตามความประสงค ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)

ก. ที่ดิน
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 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

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

วันจดทะเบียน

นาง ส.

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา

จํานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร งาน ตาราง
วา
๒
-

(ตัวอยางหมายเลข ๑๐)
สารบัญจดทะเบียน
จํานวนที่ดิน
หนังสือรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชนใหม
ไร งาน ตาราง เลม หนา เลขที่
วา
๒
๑
๖
๑๖

(ลงชื่อ)……………

พนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ ประทับตรา
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