การจดทะเบียนโอนตามคําสัง่ ศาล
 ความหมาย
การโอนตามคําสั่งศาล คือ การจดทะเบียนในกรณีที่ศาลมีคําสั่งหรือมีคําพิพากษาใหโอน
ถือเปนการจดทะเบียนสิทธิแ ละนิติกรรมในที่ดินซึ่งไดมาโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมตามนัย
มาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๘
- กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ หใ ช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๙
- คําสั่งที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑ เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล

 หลักการ
พนักงานเจาหนาทีต่ องสอบสวนและพิจารณาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (ทีถ่ ึงที่สุดแลว)
วาศาลไดวินิจฉัยและมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินในประเภทนิติกรรม
ใดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ขาย ใหหรือโอนใหตัวการ กรณีที่ไมอาจระบุประเภท
นิติกรรมดังกลาวได จึงใหจดทะเบียนประเภท “โอนตามคําสั่งศาล”
 ประเภทการจดทะเบียน แบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทการจดทะเบียนที่ใชชื่อตามประเภทที่ป รากฏในคําสั่งศาล เชน “ขายตาม
คําสั่งศาล” “ใหตามคําสั่งศาล”
๒. ประเภทที่ไมปรากฏวาเปนการโอนประเภทใด ใหใชชื่อประเภทวา “โอนตามคําสั่งศาล”

 สาระสําคัญ
วิธีการจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาล แบงเปน ๒ กรณี
๑. กรณีโอนที่ดนิ ที่มีโฉนดที่ดินหรือมีใบไตสวน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดิน
ดังกลาวนั้นรวมกับที่ดิน

(๑) ใชแบบพิมพ ท.ด.๙ เปนคําขอบรรยายขอความในคําขอตามนัยคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาลแลวแตกรณี สวน ท.ด.๑ ใหถือเสมือนเปนรายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
(๒) การจดทะเบียนฯ ไมตองทําหนังสือสัญญา เวนแตศาลจะสั่งใหทําโดยใชชื่อผูโอน
และผูรับโอนเปนฝายในหนังสือสัญญา การลงชื่อตอนทายของหนังสือสัญญา ถาศาลไมไดแจงวาผูใ ด
เปนผูลงลายมือชื่อแทนผูโอน ใหเขียนในชองลายมือชื่อผูโอนดวยตัวอักษรสีแดงวา “โอนตามคําสั่งศาล
ที่………..ลงวันที…่ …เดือน………….พ.ศ. ….”
(๓) ประเภทการจดทะเบีย นใหใ ชชื่อ ตามที่ป รากฏในคําสั่งศาล ถา ในคํา สั่ง ไม
ปรากฏวา เปนการโอนประเภทใด ใหใชชื่อประเภทวา “โอนตามคํา สั่งศาล” ใชอักษรยอ “อ.ศ.”
และใหหมายเหตุดวยตัวอักษรสีแ ดงตอทา ยชื่อประเภทใน ท.ด.๑ และในสารบัญ จดทะเบีย นวา
“ ตามคําสั่งศาล (หรือคําพิพากษา) ที…่ ………ลงวันที่…….เดือน……………….พ.ศ. ….”
๒. กรณีโอนที่ดินไมมีโฉนดที่ดินหรือใบไตสวน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นรวมกับ
ที่ดินดวย ใหดําเนินการตามขอ ๑(๑), (๒), (๓) โดยอนุโลม เวนแตคําขอใหใช ท.ด.๑ เปนคําขอ
และใหสลักหลังประเภทการโอนตามคําสั่งศาลลงไวใน น.ส.๓ ทํานองเดียวกับการจดทะเบียนใน
สารบัญโฉนดที่ดิน
๓. กรณีโอนเฉพาะอสังหาริมทรัพยอยางอืน่
(๑) การจดทะเบียนทํานองเดียวกับขอ ๒
(๒) หากศาลไมไดสั่งใหทําหนังสือสัญญา ใหคัดสําเนาคําสั่งศาลและหมายเหตุวาได
จดทะเบียนแลว พรอมวันเดือนปและลงลายมือชื่อพนักงานเจาหนา ที่มอบใหผูรับโอนยึดถือไวเปน
หลักฐาน

 แนวทางการวินิจฉัยที่สาํ คัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนตามคําสัง่ ศาล
๑. แมวาตามคําพิพากษาของศาลจะไมไดกลาวไวชัดเจนวาใหจําเลยจดทะเบียนโอนให
โจทกในประเภทใดก็ตาม แตการที่ศาลพิเคราะหขอเท็จจริงแลวไดความวา โจทกมอบใหจําเลยที่ ๑
เปนตัว แทนไปรับ โอนที่ดินและจําเลยที่ ๑ ไดไปรับโอนที่ดินโดยลงชื่อรับ โอนไวแทนโจทกยอม
หมายความวา โจทกและจําเลยที่ ๑ มีนิติสัมพันธกันในฐานะตัวการตัวแทน แมตอมาจําเลยที่ ๑
จะมีเจตนาทุจริตสมคบกับจําเลยที่ ๒ และ ที่ ๓ ฉอฉลโจทก และศาลไดพิพากษาใหเพิกถอนนิติกรรม

การโอนระหวางจําเลยทั้งสามก็ตาม ก็หาทําใหนิติสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ เปลี่ยนแปลง
เปนประการอื่นที่ไมใชตัวการตัว แทนไม ซึ่งในเรื่องการจดทะเบียนโอนตามคํา สั่งศาล กรมที่ดินได
วางทางปฏิบัติไวตามคําสั่งที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวัน ที่ ๘ กัน ยายน ๒๕๐๑ วา ใหใ ชชื่อ ประเภทการ
จดทะเบียน ตามที่ปรากฏในคําสั่งศาล ถาในคําสั่งศาลไมปรากฏวาเปนการโอนประเภทใด ก็ใหใช
ชื่อประเภทวา “โอนตามคําสั่งศาล” และตามคํา สั่ง กรมที่ดินฉบับ ดัง กลา วไมไดก ลา วถึงในเรื่อง
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนไวแ ตอยา งใด การจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาลไมไดถือวา เปน การ
จดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพยเสมอไปทุกกรณี การจดทะเบียนประเภทโอนตามคําสั่งศาลรายใดจะ
เปนการจดทะเบียนที่มีทุนทรัพยหรือไมมีทุนทรัพยตองพิจารณาตามขอเท็จจริงเปนราย ๆ ไป สําหรับ
เรื่องนี้ เมื่อตามคําพิพากษาของศาลขางตน ไมปรากฏวาใหจดทะเบียนโอนประเภทใด จึงใหพนักงาน
เจาหนาที่ จดทะเบียนในประเภท “โอนตามคําสั่งศาล” และการที่ศาลใหจําเลยไปจดทะเบียนใส
ชื่อโจทกเปนผูมีสิทธิครอบครอง ถือวาเปนกรณีใหตัวแทนโอนทรัพยสินคืนใหแ กตัว การ จึงควรเรียก
เก็บ คาธรรมเนียมในประเภทไมมีทุนทรัพย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ (๗)(ฑ) และเปนกรณีที่ไมอยูใน
บังคับตองเสียภาษีเงินไดแตอยางใด
๒. แม ส. จะยื่ น คํ า ขอแบ ง ให ที่ ดิ น แก ย. โดยการขอแบ ง ให ที่ ดิ น รายนี้ เป น การ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามคําพิพากษา ซึ่งตามคําพิพากษานี้ ศาลฟงขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา ส. และ
ย. เปนเจาของที่ดินแปลงดังกลาวรว มกัน โดยซื้อที่ดินดวยเงินที่บุคคลทั้งสองทํามาหาไดรวมกันใน
ระหวางอยูกินเปนสามีภรรยากัน การที่ ส. ลงชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพียงผูเดียวและครอบครอง
ที่ดินไว ถือไดวาเปนการครอบครองที่ดินแทน ย. ดังนั้น การที่ ส. แบงแยกที่ดินใหแก ย. นี้ จึงเปน
การโอนทรัพยสินที่ตวั แทนไดมาคืนใหแกตัวการตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๘๑๐ ในการจดทะเบียนจึงควรใชชื่อประเภทการจดทะเบียนวา “แบงโอนใหตัวการตามคํา สั่งศาล
(ตามคํา พิพากษา………….ลงวันที่ ………………)” สํา หรับ คา ธรรมเนียมการจดทะเบียนเรียกเก็บใน
ประเภทไมมีทุนทรัพยแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ) สว นภาษีเงินไดและ
อากรแสตมปไมตองเรียกเก็บแตอยางใด

๓. กรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําเลยจดทะเบียนโอนที่ดินจากชื่อของจําเลยกลับคืน
มาเปนชื่อของโจทกทั้งสามตามเดิมโดยปราศจากภาระผูกพัน หากจําเลยไมยินยอมหรือไมปฏิบัติการ
โอนเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนดังกลาว ใหถือเอาคําพิพากษาเปนการแสดงเจตนาของจําเลยในการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกลาวคืนใหแกโจทกทั้งสาม ดังนั้น การจดทะเบียนดังกลาวเปนประเภท
โอนตามคําสั่งศาล แตปรากฏวามีรายการจดทะเบียนจํานองผูกพันอยู จึงไดมีหนังสือสอบถามศาล
ไปวาจะใหปฏิบัติอยางไร แตศาลไมแจงทางปฏิบัติมา เห็นวา การจดทะเบียนใหที่ดินกลับคืนมาเปน
ชื่อของโจทกทั้งสาม ควรจดทะเบียนในประเภท “โอนตามคําสั่งศาล”
๔. กรณีของเรื่องนี้ศาลฎีกาไดพิพากษาให ส. ลงชื่อรว มในโฉนดที่ดินในฐานะภรรยา
ของ พ. ผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเปนสามีตามมาตรา ๑๔๗๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อัน
มิใชเปนการแบงทรัพยสินระหวางคูสมรสในกรณีทหี่ ยาขาดจากกันแตอยางใด แมการเขาถือกรรมสิทธิ์
รวม (ไมมีคาตอบแทน) จะมีลักษณะเชนเดียวกับการใหก็ตาม แตที่ดินดังกลาวก็หาตกเปนสินสวนตัว
ตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไม เพราะคําพิพากษาของศาลฎีกา
ไดระบุไวแจงชัดอยูแลววาเปนสินสมรส ดังนั้น จึงตองจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะ
สวน (ตามคํา พิพากษา………………………) โดยคิดคาธรรมเนียมตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒
(๗) (ง) กลา วคือ เรียกเก็บตามจํานวนทุนทรัพยรอยละ ๐.๕๐ สวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ไดรับยกเวนไมตองเสีย
๕. กรณีมีผูไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนเจาของแทนบุคคลตา งดา ว ถึงแมมาตรา ๙๖
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จะบัญญัติใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํา นาจจําหนายที่ดินนั้น แตเรื่องนี้เมื่อ
ศาลฎีกามีคําพิพากษา ใหถอนชื่อ อ. จําเลย จากผูมีชื่อเปนเจา ของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และใหจําเลย
แบงที่ดินพิพาทใหโจทกทั้งสิบ คนละ ๑ ใน ๑๑ สวน แลว ใสชื่อโจทกทั้งสิบ และจําเลยในโฉนด
ดังกลาว โดยศาลฎีการับฟงขอเท็จ จริงวาโจทกทั้งสิบกับจําเลยเปนพี่นองรวมบิดาเดียวกัน บิดา
มารดาโจทกและจําเลยเปนคนตางดาว จําเลยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนบิดา และที่ดินพิพาท
เปนทรัพยมรดกของบิดาโจทกทั้งสิบ และจําเลย โจทกทั้งสิบและจํา เลยจึงมีสิทธิไดรับมรดกคนละ
สวนเทา ๆ กัน การจดทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามผลของคําพิพากษาดังกลาวจึงตองดําเนินการโดย

จดทะเบียนโอนที่ดินทั้งแปลง ซึ่งมีชื่อ อ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในประเภท “โอนตามคําสั่งศาล (ตามคํา
พิพากษา………)” ตามนัยคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑ ซึ่ง การ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิท์ ี่ดินไปตามผลคําพิพากษาฎีกาดังกลาวยอมเปนการจําหนายที่ดินที่ อ. ถือ
กรรมสิทธิ์ไวแทนบิดาซึ่งเปนบุคคลตา งดา ว ตามนัยมาตรา ๙๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดย
อนุโลม
๖. น. (ภรรยา) เปนโจทกฟอง ก. (สามี) อ. กับพวก เปนจําเลย โดยฟองวา ก. นําเงิน
ระหวางสินสมรส ไปซื้อทรัพยสินใสชื่อ อ. กับพวก เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตอมาโจทกแ ละจํา เลยไดตก
ลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความแบงทรัพยสินกัน โดย อ. ตกลงโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มี
ชื่อ อ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ใหแก น. และศาลไดพิพากษาตามยอม คําพิพากษาตามยอมดังกลาวจึง
ไมใชคําพิพากษาที่แสดงหรือวินิจฉัยกรรมสิทธิ์แหงทรัพย (เทียบฎีกาที่ ๑๓๑๑/๒๕๐๔ และ ๑๐๒๘/
๒๕๓๒) ดังนั้น เมื่อศาลยังไมไดวินิจฉัยวา ที่ดินที่มีชื่อ อ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เปนสินสมรสระหวาง
น. กับ ก. จึงตองสันนิษฐานวา อ. เปนผูมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๗๓ และพนักงานเจา หนาที่ยอมไมส ามารถจดทะเบียนในประเภท “แบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส” เมื่อศาลไดพิพากษาตามยอมให อ. โอนที่ดินใหแก น. แตในคําพิพากษาตามยอม
ดังกลาวไมปรากฏวาเปนการโอนประเภทใด จึงควรจดทะเบียนในประเภทโอนตามคํา สั่งศาล ตาม
คําสั่งกรมที่ดินที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑
๗. การที่ ต. เปนโจทกฟอง ท. ในฐานะทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของ บ. แลวได
ประนีประนอมยอมความกันโดย ท. ยินยอมจดทะเบียนโอนที่ดินใหแก ต. คําพิพากษาตามยอม
ดังกลาวยอมไมมีผลผูกพัน บ. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกลา ว และทายาทอื่นของ บ. แตอยางใด
เพราะสัญญาประนีป ระนอมยอมความนั้นผูกพันเฉพาะคูกรณีที่ไดตกลงประนีประนอมยอมความ
เทา นั้น ไมมีผ ลผูกพันบุคคลภายนอกแตอยางใด (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๑/๒๕๐๔ และ
๕๓๓/๒๕๑๕) เมื่อ ท. ทายาทของ บ. ยังไมจดทะเบียนรับโอนมรดก ท. จะทําการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนไมไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แมสัญญา
ประนีประนอมยอมความจะระบุไววาหากจําเลยไมยอมไปโอนใหถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของจําเลยดวย ก็ไมอาจจดทะเบียนใหได เพราะแม ท. จะมาขอจดทะเบียนก็ยังทําไมได

เนือ่ งจากขัดประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง กรณีนี้ทายาทของ บ.
จะตองรับมรดกหรือผูจัดการมรดกจดทะเบียนลงชื่อผูจัดการมรดกเสียกอนจึงจะจดทะเบียนใด ๆ
ตอไปได
๘. การไดมาโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๘
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)ฯ ขอ ๙ มีความหมายเดียวกับการไดมาโดยทาง
อื่นนอกจากนิติกรรมตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
การไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเปนการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยโดยผลแหงกฎหมาย การไดมาโดยการรับมรดกไมวาจะเปนการรับมรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรม หรือเปนผูรับพินัยกรรม และการไดมาโดยคําพิพากษาของศาล แตสําหรับการจะ
ไดสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาลมีคําพิพากษาตามยอมแลว ไมถือเปนการไดมา
โดยทางอื่นนอกจากนิตกิ รรม (คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๔๓/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ), ๙๙๓๖/๒๕๓๙
สัญญาประนีประนอมยอมความกระทําในศาล และศาลมีคําพิพากษาตามยอมดวย เปนการไดมา
โดยนิติกรรม) แตถือวาผูไดมานั้นอยูในฐานะที่จะใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดแ ลว จึงมีสิทธิดีกวา
เจาหนี้อื่น ดังนัน้ การจดทะเบียนตามคําพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความจึง
ไมสามารถดําเนินการตามมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ขอ ๙ (๒) ได สวนจะจดทะเบียนประเภทใดนั้นตองพิจารณาจากคําพิพากษา
ของศาลวาเปนเรื่องอะไร เชน ถาคูกรณีฟองรองกันในเรื่องซื้อขายแลวตกลงประนีประนอมยอมความ
กันขายที่ดินใหแกผูซื้อ พนักงานเจาหนาที่ก็จดทะเบียนไดในประเภทขายและเพื่อใหปรากฏหลักฐาน
ในทางทะเบียนวาเปนกรณีไดสิทธิมาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ในการจดทะเบียนก็ชอบที่
จะวงเล็บตอทายชื่อประเภทในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) และในสารบัญจดทะเบียน
วา “ตามคําพิพากษาตามยอมของศาล..........คดีห มายเลขแดงที่ ...............ลงวันที่. .........เดือน
....................พ.ศ. ...............) โดยอนุโลมปฏิบัติตามคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๐๑ เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล
๙. ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๗๘ กํา หนดวาการขอจดทะเบียนซึ่งไดมาโดย
ประการอื่นนอกจากนิติกรรม สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแลว ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กํา หนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ขอ ๙ ไดกํา หนดใหจ ด
ทะเบียนในประเภท “โอนตามคําสัง่ ศาล” และการไดมาโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมตรงกับคํา
วา “การไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม หมายถึงการไดมาโดย
คําพิพากษาของศาลดวย ซึ่งมีคําอธิบายอยูในคําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๒/๒๔๘๘ วา คําพิพากษาซึ่ง
แสดงใหบุคคลไดสิทธิห รือมีสิทธิอยางใดนั้น บุค คลนั้นยอมไดสิทธิหรือมีสิทธิตามคํา พิพากษาโดย
สมบูรณและใชยันคูกรณีไดเสมอแมเปนอสังหาริมทรัพยก็ไมตองจดทะเบียน ดังนั้น การที่นาย ค.
ถือกรรมสิทธิ์รว มกับ นาย ข. ในโฉนดที่ดินโดยนาย ข. ถือกรรมสิทธิ์ไวแ ทน นาย ค. เมื่อศาลฎีกา
พิพากษาวานาย ค. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งแปลง นาย ค. ก็ยอมไดสิทธิตามคําพิพากษานั้นและใชยัน
คูกรณีไดตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงถือไดวานาย ค. เปนผู
ไดมาซึ่งที่ดินโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมและมีสิทธิขอจดทะเบียนการไดมาใหปรากฏชือ่ ของตน
แตเพียงผูเดียวในโฉนดที่ดินตามนัยมาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ได ถึงแมศ าลมิไดสั่งใหใชคํา พิพากษาแทนการแสดงเจตนาก็ตาม โดยไม
จําเปนตองใหนาย ค. ไปใชสิทธิทางศาลบังคับใหนาย ข. มาจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกนาย ค. หรือให
ศาลมีคํา สั่ง ใหใ ชคํา พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ข. อีก (เทีย บคํ า พิพากษาฎีกา ที่
๓๒๐๘/๒๕๔๐) โดยจดทะเบียนประเภท “โอนเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล” อนุโลมปฏิบัติตามคําสั่ง
กรมที่ดินที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑ เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล
๑๐. โจทกฟองศาลขอใหพิพากษาวา ที่ดินพิพาทตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกโดยการ
ครอบครองปรปกษตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากผูรองได
ครอบครองทําประโยชนมานานกวาสิบป ระหวางพิจารณาคดี โจทกจําเลยไดทําความตกลงประนีประนอม
ยอมความโดยจําเลยยอมโอนที่ดินพิพาทใหแกโจทกและศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมใหจําเลยโอน
ที่ดินพิพาทแกโจทกตามสัญญาประนีประนอมยอมความ แตเมื่อโจทกนํา คําพิพากษาตามยอมและ
สัญญาประนีประนอมยอมความยื่นขอจดทะเบียนโดยใชคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจําเลย
พนักงานเจาหนาที่กลับจดทะเบียนใหในประเภทขาย ซึ่งโจทกเห็นวาไมตรงกับ ขอเท็จจริงจึงขอให
แกไข เมื่อพิจารณาจากหลักฐานคําฟอง สัญญาประนีประนอมยอมความและคําพิพากษาตามยอม

ไมปรากฏวาเปนการฟองกันในเรื่องซื้อขายที่ดิน และศาลมิไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหโจทกไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิช ย พนัก งานเจา หนา ที่ จึงไมอาจรับ จดทะเบียนประเภท “ขาย” หรือ “ไดมาโดยการ
ครอบครองปรปกษ” ได เมื่อคําพิพากษาไมปรากฏวาเปนการโอนประเภทใด จึงตองถือปฏิบัติตาม
คําสั่งกรมที่ดินที่ ๑๒/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑ โดยรับจดทะเบียนประเภท “โอน
ตามคําสั่งศาล (ตามคําพิพากษาตามยอมศาล....................................คดีหมายเลขแดงที่..................
ลงวันที.่ ...........เดือน......................พ.ศ. ....)” การที่พนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนประเภท “ขาย
(ตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาล......................คดีหมายเลขแดงที่..................ลงวันที่
............เดือน......................พ.ศ. ....)” จึงเปนการจดทะเบียนผิดประเภทอยูในหลักเกณฑที่ตองแกไข
ใหเปนการถูกตองตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๙/๒๔๘๖ มารดาโจทกไดถูกจําเลยฟองในคดีกอน ซึ่งพิพาท
กันเรื่องกรรมสิทธิท์ ี่ดินรายพิพาท มารดาโจทกตายระหวางคดีโดยไมมีผูรับมรดกความ จํา เลยซึ่ง
เปนโจทกในคดีนั้นไดขอถอนชื่อมารดาโจทกออกจากเปนจําเลย คงดําเนินคดีกับจําเลยอื่นตอไป ใน
ที่สุดศาลพิพากษาใหจําเลยในคดีนี้ชนะคดีไดกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท คําพิพากษาในคดีกอนนั้นยอมไม
ผูกพันมารดาโจทก และโจทกซึ่งอางวาเปนทายาทผูสืบสิทธิในที่พิพาทนี้
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๔๙/๒๔๙๖ ………………ผูที่สืบสิทธิจากคูความโดยทางมรดก
ในคดีที่มีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว ยอมตองผูกพันตามคําพิพากษานั้นเชนเดียวกัน
คําพิพากษาที่ชี้ ขาดกรรมสิทธิ์ร ะหวา งผูค รอบครองเปนสว นสัดในที่ดินอันอยูใน
กรรมสิทธิ์รวมนั้น คูความไมตองจดทะเบียนก็ยังคงมีสิทธิตามที่ไดครอบครองอยู
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๑/๒๕๐๔ คํา พิพากษาตามยอมความวา จําเลยยอมโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใหตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้น ไมใชคํา พิพากษาที่แ สดงหรือวินิจฉัยถึง กรรมสิทธิ์
ที่ดิน..........
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๓/๒๕๑๕ สัญญาประนีประนอมยอมความและคําพิพากษา
ตามยอมในคดียอมมีผลผูกพัน เฉพาะคูความในกระบวนการพิจารณา

๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๙/๒๕๒๗ การยื่นคํารองขอแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้น
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๘๒ และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๘ มิได
กําหนดหลักเกณฑวาผูรองจะตองเปนผูค รอบครองอสังหาริมทรัพยอยูในขณะยื่นคํารองขอตอศาล
และคําสั่งของศาลที่แสดงวาผูรองไดกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามคํารองขอนัน้ ก็เปนเพียงคําสัง่ ที่
รับรองวาการครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูรองตามที่ไดครอบครองมาแลวนั้น เปนผลใหผูรองได
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแลว เพื่อที่ผูรองจะไดนําคําพิพากษาไปจดทะเบียนสิทธิตอเจาพนักงาน
ที่ดินตอไปเทานั้น หากมีผูคัดคานก็ถือไดวาเปนคดีที่ผูรองฟองเรียกที่พิพาทจากผูคัดคา น ถาผูรอง
ชนะคดี ศาลอาจพิพากษาใหขับไลผูคัดคานดวยก็ไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๑๔๒ (๑)
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๗๖/๒๕๒๙ โจทกขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด
ตามคําพิพากษาตามยอม เจาพนักงานทีด่ ินแจงวาโอนใหโจทกไมได เพราะจําเลยจํานองที่ดินไวกับ
ธนาคาร และธนาคารไมยอมสงโฉนดที่ดินมาให เมื่อเจาพนักงานที่ดินเปนบุคคลภายนอก และกรณี
ไมตองดวยขอยกเวนที่ใหคําพิพากษาของศาลมีผลผูกพันบุคคลภายนอกตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาตรา ๑๔๕ ศาลจึงไมอาจสั่งบังคับเจาพนักงานที่ดินใหจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไมตองมีโฉนดคูฉ บับ มาแสดงตามที่โจทกป ระสงคได หากโจทกเห็นวา
เจาพนักงานที่ดินไมกระทําตามที่โจทกประสงคนั้นไมชอบดวยกฎหมายและเปนการโตแยงสิทธิของโจทก
ก็ชอบที่โจทกจะดําเนินการวากลาวกับเจาพนักงานที่ดินตามกฎหมายตอไป
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๓๖/๒๕๓๑ การที่ศาลมีคําสั่งวาที่ดินบางสวนตามโฉนดที่ดิน
พิพาทตกเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกโดยการครอบครองนั้น แมโฉนดที่ดินอยูที่จําเลย โจทกก็จะขอให
จําเลยสงมอบโฉนดดังกลาวแกโจทกเพื่อไปจดทะเบียนสิทธิหาไดไม เพราะกรณีนี้ไมมีนิติกรรม นิติเหตุ
หรือบทกฎหมายใดที่กําหนดใหจําเลยตองสงมอบโฉนดที่ดินแกโจทก ทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๗๘ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดไวแลววา จะตองทําอยา งไร โจทกยอมสามารถที่จะ
ปฏิบัติตามและไดรับผลตามความประสงคของโจทกอยูแลว

๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๘/๒๕๓๒ จํา เลยที่ ๔ เคยฟองจํา เลยที่ ๑ และที่ ๒
ขอแบงแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และศาลพิพากษาตามยอมให
จําเลยที่ ๔ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกินกวาสวนที่ควรจะได ดังนี้ ไมใชคําพิพากษาแสดงหรือวินิจฉัยถึง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ยอมไมผูกพันโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอก แมวาโจทกเปนผูจะซื้อที่ดินแปลงนั้นจาก
จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ก็ตาม คําพิพากษาตามยอมบังคับโจทกไมได และไมกระทบถึงสิทธิของ
โจทกตามสัญญาจะซื้อขาย แตโจทกไมมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําพิพากษาตามยอม
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๖๓/๒๕๓๓ สิทธิในที่ดินที่โจทกทั้งสองในฐานะเปนผูชนะ
คดีตามคําพิพากษาอันถึงที่สุด และขอตกลงในชั้นบังคับคดีระหวางโจทกทั้งสองกับผูแ พคดีนั้น เปน
การไดสิทธิโดยผลของคําพิพากษา จึงแตกตางจากสิทธิในที่ดินที่โจทกไดมาโดยทางมรดกในฐานะที่
เปนทายาทซึ่งถือวาโจทกทั้งสองเปนเจาของที่ดินแทนที่เจามรดก แมการไดสิทธิในที่ดินดังกลาวตาม
คําพิพากษาโจทกทั้งสองจะอางวาเปนทายาทของเจา มรดกก็ห าใชการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินโดยทาง
มรดกโดยทั่วไปอันจะตองดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามลําดับขั้นตอนตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา ๘๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
และระเบียบของกรมที่ดินวาดวยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก
พ.ศ. ๒๕๑๖ ใหเสร็จสิ้นเสียชั้นหนึ่งกอนไม โจทกทั้งสองชอบที่จะขอจดทะเบียนแบงแยกกรรมสิทธิ์
รวมไดทันที
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๙/๒๕๓๗ คําขอใหจําเลยรวมกันสงมอบโฉนดที่ดินพิพาท
คืนแกโจทกนั้น ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) บัญญัติไวแลววาจะตองดําเนินการอยางไร โจทกสามารถปฏิบัติตามและไดรับผลตาม
ความประสงคของโจทกอยูแลว โดยไมจําเปนตองอาศัยคําสั่งศาลใหจําเลยทั้งสองสงมอบโฉนดที่ดิน
พิพาทแตอยางใด จึงตองยกคําขอในสวนนี้
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๓๓/๒๕๓๗ ศาลใหไดครอบครองปรปกษ มาตรา ๑๓๘๒
โดยระบุเนื้อที่ ทิศ ความกวางยาว อาณาเขตไวแลว โจทกจึงไดกรรมสิทธิ์ตามที่ศาลชั้นตนระบุไว
ดังกลาวแยกตางหากจากเจาของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่น ๆ มิใชเปนการไดมาในลักษณะเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์รวมกับเจาของอื่น กรมที่ดินจําเลยตองจดทะเบียนแบงแยกใหโจทกตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ
มาตรา ๗๘ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๗๘/๒๕๓๙ การที่จําเลยทราบดีอยูแลววาที่ดินพิพาทและ
ทรัพยสินอื่นเปนของผูเสียหาย ผูเสียหายยังครอบครองมิไดทิ้งราง จําเลยยังขืนไปยื่นคําขอตอทาง
ราชการเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิค รอบครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา ๑๓๖๗
ผูเสียหายคัดคานไมยอมใหเขาไปในที่ดิน จึงไมสามารถรังวัดตรวจสอบได จําเลยไดใหถอยคํายืนยัน
ตามคําขอ ซึ่งเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ไดบันทึกขอความไวในบันทึกถอยคํา (ท.ด. ๑๖)
อันเปนเอกสารซึ่งมีสาระสําคัญวาที่ดินพิพาทเปนของผูเสียหาย ผูเสียหายทิ้งรางไวไมไดทําประโยชน
จําเลยเขายึดถือครอบครองทําประโยชนมานาน ขอใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
ไดมาโดยการครอบครองอันเปนเท็จ ซึ่งจําเลยมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนพยานหลักฐานในการที่
จําเลยจะไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท อันนาจะเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย การกระทํา
ของจําเลยจึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๐๘/๒๕๔๐ คําพิพากษาของศาลฎีกาในคดีกอ นวินจิ ฉัยวา
ที่ดินพิพาทอยูในเขตที่ดินของโจทก ดังนั้น ผลของคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวจึงผูกพันคูค วามใน
กระบวนพิจ ารณาของศาลที่พิพากษา นับ แตวัน ที่ไดพิพากษาจนถึงวัน ที่คํา พิพากษานั้นไดถูก
เปลี่ยนแปลง แกไขกลับหรืองดเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพง มาตรา ๑๔๕ ซึ่ง
ตามคําใหการของจําเลยทั้งสามในคดีนี้ก็ไมปรากฏวาหลังจากศาลฎีกาพิพากษาในคดีดังกลาวแลว
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไดบอกกลาวเปลี่ยนลักษณะแหงการยึดถือไปยังโจทกวาจํา เลยที่ ๑ และที่ ๒
จะยึดถือครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะเจาของตอไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๑๓๘๑ และจําเลยที่ ๓ ก็มิไดใหการตอสูวาตนมีสิทธิดีกวา โจทกแ ตประการใด กรณีจึงตองถือวา
จําเลยทั้งสามไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดีไปกวาโจทก คดีจึงสามารถวินิจฉัยชี้ขาดไดโดยไมตอง
สืบพยานตอไป การที่ศาลชั้นตนมีคําสั่งงดสืบพยานจึงชอบแลว แตการที่ศาลลางทั้งสองพิพากษาให
จําเลยทั้งสามสงมอบโฉนดที่ดินพิพาทใหแกโจทกเพื่อดําเนินการแบงแยกนั้น ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๗๘ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดไวแลววา จะตองดําเนินการอยางไร ซึ่งโจทกสามารถ
นําคําพิพากษาไปดําเนินการตามขั้นตอนไดอยูแลวโดยไมจําตองอาศัยคําสั่งศาลใหจําเลยทั้งสามสง
มอบโฉนดที่ดินใหแ ตอยา งใด จึงตองยกคําขอในสวนนี้ ปญหาดังกลาวเปนขอกฎหมายเกี่ยวดวย

ความสงบเรียบรอยของประชาชน แมจําเลยทั้งสามมิไดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอํานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย
แกไขเสียใหถูกตองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบ
มาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗

 คาธรรมเนียม
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาลแยกเปน ๒ กรณี ดังนี้
๑. การจดทะเบียนที่มที ุนทรัพยคาธรรมเนียมรอยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ก)
๒. การจดทะเบียนที่ไมมีทุนทรัพย เรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนแปลงละ ๕๐ บาท
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)

 ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาล ในกรณีที่มีทุนทรัพย
ถือเปนการขาย จึงตองเสียภาษีเงินไดตามนัยระเบียบกระทรวงการคลัง วาดว ยการชํา ระและนํา สง
ภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒

 อากรแสตมป
ในกรณีการจดทะเบียนที่มที ุนทรัพย เรียกเก็บรอยละ ๐.๕๐ บาท ของราคาประเมินที่ดิน
หรือตามราคาทีผ่ ูขอแสดงแลวแตราคาใดสูงกวา ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว
๒๐๖๒๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๔

คําสั่งที่ ๑๒/๒๕๐๑
เรื่อง โอนตามคําสั่งศาล
ดวยกรมที่ ดินเห็ นสมควรวางระเบี ยบวิ ธีการจดทะเบี ยนประเภทโอนตามคํ าสั่ งศาล
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ขอ ๙ (๒) เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ สําหรับกรณีโอนที่ดินมีโฉนดที่ดินหรือมีใบไตสวนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ในที่ดินดังกลาวนั้นรวมกับที่ดิน
(๑) ใหผูไดมายื่นคําขอตามแบบพิมพ ท.ด.๙ ตอเจาพนักงานที่ดินพรอมดวย
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุด โดยบรรยายขอความในคําขอตามนัยแหงคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
แล ว แต ก รณี ส ว นเรื่ องราวขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติกรรม (ท.ด.๑) ให ถื อเสมื อนเป น รายงาน
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
(๒) ใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาล โดยไมตองทําหนังสือสัญญา
เวนแตศาลจะสั่งใหทําหนังสือสัญญาดวย ก็ใหทําหนังสือสัญญาตามคําสั่งศาล โดยใชชื่อผูโอนและ
ผูรับโอนเปนฝายในหนังสือสัญญา เวนแตการลงลายมือชื่อในตอนทายของหนังสือสัญญา ถาศาล
มิไดแจงมาวาผูใดจะเปนผูลงลายมือชื่อแทนผูโอนแลว ก็ใหเขียนในชองลายมือชื่อผูโอนดวยอักษรสีแดง
วา “โอนตามคําสั่งศาล ที…่ …ลงวันที่ …เดือน……..พ.ศ. ….”
(๓) ประเภทการจดทะเบียนใหใชชื่อตามประเภทที่ปรากฏในคําสั่งศาล เชน
ขายหรือใหตามคําสั่งศาล เปนตน ถาในคําสั่งศาลไมปรากฏวาเปนการโอนประเภทใด ก็ใหใชชื่อ
ประเภทวา “โอนตามคําสั่งศาล” ใชอักษรยอ “อ.ศ.” และใหหมายเหตุดวยอักษรสีแดงตอทายชื่อ
ประเภทใน ท.ด.๑ และในสารบัญจดทะเบีย นวา “ตามคําสั่งศาล (หรือคําพิพ ากษา) ที่… ……
ลงวันที…่ ……เดือน…………. พ.ศ. ….”
ขอ ๒ สํ าหรั บกรณี โอนที่ดินไมมีโ ฉนดที่ ดินหรื อไม มีใบไตสวนหรืออสังหาริมทรัพ ย
อยางอื่นรวมกับที่ดินดวยนั้น ใหดําเนินการตามขอ ๑.(๑) , (๒) , (๓) โดยอนุโลม เวนแตคําขอใหใช
เรื่องราวขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) เปนคําขอ และใหพ นักงานเจาหนาที่สลักหลั ง
ประเภทการโอนตามคําสั่งศาลลงไวในหนังสือรับรองการทําประโยชนทํานองเดียวกับการจดทะเบียน

ในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดิน
ขอ ๓ สําหรับกรณีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
(๑) ใหผูไดมายื่นคําขอและจดทะเบียนทํานองเดียวกับขอ ๒.โดยอนุโลม
(๒) โดยที่อสังหาริมทรัพยอยางอื่นไมมีหนังสือสําคัญเพื่อมอบใหผูรับโอนยึดถือ
ไวเปนหลักฐาน ฉะนั้นถาเปนกรณีที่ศาลมิไดสั่งใหทําหนังสือสัญญา ก็ใหคัดสําเนาคําสั่งศาล และ
หมายเหตุวาไดจดทะเบียนแลว พรอมดวย วัน เดือน ป และลงลายมือชื่อพนักงานเจาหนาที่เปนสําคัญ
มอบใหผูรับโอนยึดถือไวเปนหลักฐานดวย
ทั้งนี้ ใหถือเปนระเบียบปฏิบัติตั้งแตวันทราบคําสั่งนี้เปนตนไป
กรมที่ดิน
สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๑
(ลงชื่อ) ศ. ไทยวัฒน
(นายศักดิ์ ไทยวัฒน)
อธิบดีกรมที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาล
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
โอนตามคําสั่งศาล
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสั่งศาล…….คดีแดงที่……..ลงวันที่……)  ในเขต

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
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 ข.
รับโอน
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
เปนการโอนที่ดินให นาย ข. ไดกรรมสิทธิ์ ตามคําสั่งศาล…………คดีแดงที…
่ ……ลงวันที่…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
าสั่งศาล…….คดีแดงที่……..ลงวัผูนขทีอ่……..
ลงชื่อตามคํ
...........................................................
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาล
โอนตามคําสั่งศาล
คําขอ..............................

(ตามคําสั่งศาล…….คดีแดงที่……..ลงวันที่……..)
ที่ดิน

ฉบับที่...............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที.่ ......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที.่ .......................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูทบี่ าน/หมูบ าน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนีศ้ าล…….…..ไดพิพากษาใหขาพเจา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ได
กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ โดยศาลสั่งใหถอนชื่อ นาย ก. ออกจากที่ดินแปลงนี้ ปรากฏตามคําสั่งศาล……………………..…….
..........................................................................………………........................................................................................................
คดี
แดงที่…………….ลงวันที่……………….ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดจัดการถอนชื่อ นาย ก. ออกจากโฉนดที่ดินแปลงนี้ แลวลงชื่อ ขาพเจาเปน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
ผู..........................................................................…………………………........................................................................................
ถือกรรมสิทธิ์ตอไปดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนตามคําสั่งศาล

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที…
่ ………. โอนตามคําสั่งศาล นาย ก.
เดือน………… (ตามคําสั่งศาล……
พ.ศ. ………… คดีแดงที่…………
ลงวันที่…………..)

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร
นาย ข.
ผูรับโอน

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาล
(กรณีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน)

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
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

ที่ดินแปลงนี้ศาลมีคาํ สั่งใหตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
รับโอน
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
เปนการโอนที่ดินใหแกกระทรวงการคลัง เนื่องจากศาล……….มีคําสั่ง…….ที่….…..ลงวันที่…..เดือน…..…….พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให
ตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
กระทรวงการคลั
ง
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาล
(กรณีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน)

โอนตามคําสั่งศาล
คําขอ.....................................

(ตามคําสั่งศาล……ที่………ลงวันที่…….เดือน…….พ.ศ. ….)
ที่ดิน

ฉบับที่....................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที.่ ......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที.่ .......................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

กระทรวงการคลัง
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบ าน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล…….……..ไดมีคําสั่งใหที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
แปลงนี
้ ตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคํ
าสั่งศาล…………………คดีแดงที่………………ลงวันที่…………..
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนโอนที่ดินแปลงนี้ใหแกกระทรวงการคลังตามกฎหมายดังกลาวดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
กระทรวงการคลัง
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนตามคําสั่งศาล
(กรณีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. โอนตามคําสั่งศาล
เดือน………… (ตามคําสั่งศาลที่…
พ.ศ. ………… ลงวันที่…………
เดือน…………….
พ.ศ. ….)

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

นาย ก.

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

กระทรวงการคลัง

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

ที่ดินแปลงนีศ้ าลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาลเฉพาะสวน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนตามคําสั่งศาลเฉพาะสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสั่งศาล……..คดีแดงที่……….ลงวันที่…….)  ในเขต

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันข าพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
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

ศาลสั่งใหนาย ข. ไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนของ นาย ก. สวนของนาย ค. คงมีอยูตามเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
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
เปนการโอนที่ดินเฉพาะสวนใหนาย ข. ตามคําสั่งศาล……………คดีแดงที…
่ ………ลงวันที่………………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามคําสั่งศาล……..คดีแดงที่……….ลงวั
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอนที่…….
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั่งศาลเฉพาะสวน

โอนตามคําสั่งศาลเฉพาะสวน
คําขอ.................................................

(ตามคําสั่งศาล……..คดีแดงที่……….ลงวันที่…….)
ที่ดิน

ฉบับที่...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที.่ ......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที.่ .......................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบ าน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกับ นาย ค. บัดนี้ศาล…….……….
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ได
พิพากษาใหขาพเจาไดกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของ นาย ก. โดยศาลสั่งใหถอนชื่อ นาย ก. ออกจากที่ดินแปลงนี้
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคํ
าสั่งศาล……………………..…คดีแดงที่…………….ลงวันที่……………….ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดจัดการถอนชื่อ นาย ก. ออกจากโฉนดที่ดินแปลงนี้แล วลงชื่อ ขาพเจาเปน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
ผู..........................................................................…………………………........................................................................................
ถือกรรมสิทธิ์ตอไปดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนตามคําสั่งศาลเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที…
่ ………. โอนตามคําสั่งศาล ๑. นาย ก.
เดือน………… เฉพาะสวน
๒. นาย ค.
พ.ศ. ………… (ตามคําสั่งศาล……
คดีแดงที่…………
ลงวันที่………....)

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร
๑. นาย ข.
๒. นาย ค.

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
วา

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

ศาลสั่งให นาย ข. ไดกรรมสิทธิ์เฉพาะสวนของ นาย ก.
สวนของ นาย ค. คงมีอยูตามเดิม

