(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอประเภทไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

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

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

ฉบับที่......................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาง พ.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ เดิมมีชื่อ นาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ตอมา นาย ม. ไดขายที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
แปลงนี้ใหแกขาพเจาและไดยายไปอยูที่อื่น ขาพเจาไดครอบครองที่ดินแปลงนี้มาประมาณ ๑๐ ปเศษ และขาพเจาไดรองขอ
..........................................................................………………........................................................................................................
แสดงกรรมสิทธิ์ตอศาลแลว ปรากฏตามคําสั่งศาล……………คดีหมายเลขแดงที่………ลงวันที่……..เดือน…………..พ.ศ. .…
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏใน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง พ.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ตําแหนงที่ดิน

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

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

นาง ม.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

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

นาย พ.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง ตามคําพิพากษาศาล…………คดีหมายเลขแดงที…
่ …..ลงวันที่……เดือน………………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามคําขอฉบับที่……….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
พ.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ม.
ไดมาโดยการ
ครอบครอง (ตามคํา
พิพากษาศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที่……..ลงวันที่…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาง พ.

ไร

งาน

-

๑

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
คําขอ.............................................……

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

ฉบับที่................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ว.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๖๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ม. และนาย จ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ไดครอบครองในที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของ นาย ม. มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว และบัดนี้ศาล…….….ไดมีคําสั่งใหขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ม. แลว ตามคําสั่งศาล………….คดีหมายเลขแดงที่………ลงวันที่…….
..........................................................................…………………………........................................................................................
เดือน………..พ.ศ……ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนการไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนด
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ว.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทไดมาโดยการครอบครอง
เฉพาะสวน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ตําแหนงที่ดิน

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

๑. นาย ม.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ว. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ม. ตามคําสั่งศาล…………...คดีหมายเลขแดงที่………….….
ลงวันที่…….เดือน……….พ.ศ….. สวนของ นาย จ. คงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ว.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๖๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ม. ตามคําสั่งศาล………ที่……….ลงวันที่……เดือน…………….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ว.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทไดมาโดยการครอบครองเฉพาะสวน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

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

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ว.
๒. นาย จ.

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ว. ไดมาโดยการครอบครอง เฉพาะสวนของ นาย ม.
ตามคําสั่งศาล…….คดีหมายเลขแดงที่…….ลงวันที่……
เดือน…………...พ.ศ…..สวนของ นาย จ. คงเดิม

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง
 ที่นา
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงไดมาโดยการครอบครอง  ในเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน

๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

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

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง จํานวน ๑ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําพิพากษาศาล………………คดีหมายเลขแดงที่……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่……เดือน……..พ.ศ……ตามคําขอฉบับที่……….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

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

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

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

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

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๕๐ เชื้อชาติ...........……..............สั
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจาไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ในที่ดินแปลงนี้บางสวน มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว และบัดนี้ศาล………….ไดมีคําพิพากษาใหขาพเจาไดที่ดินโดยการ
..........................................................................………………........................................................................................................
ครอบครองจํานวน ๑ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ปรากฏตามคําพิพากษาศาล……………คดีหมายเลขแดงที่………….ลงวันที่………
..........................................................................…………………………........................................................................................
เดือน……………..พ.ศ. …. ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว และเนื่องจากผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมยอมใหขาพเจา
..........................................................................…………………………........................................................................................
มีชื่อรวมในโฉนดที่ดิน จึงขอรังวัดแบงแยกสวนของขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแปลงนี้ แลวจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบงไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

แบงไดมาโดยการ นาง ส.
ครอบครอง (ตามคํา
พิพากษาศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที่……..ลงวันที่…..
เดือน…………….
พ.ศ. ….)

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ก.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๔

-

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงไดมาโดยการ
ครอบครอง (ครอบจํานอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

แบงไดมาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)
คําขอ.........................................................

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

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

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

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๕๐ เชื้อชาติ...........……..............สั
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ขาพเจาไดครอบครอง
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ในที่ดินแปลงนี้บางสวน มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ปแลว และบัดนี้ศาล………….ไดมีคําพิพากษาใหขาพเจาไดที่ดินโดยการ
..........................................................................………………........................................................................................................
ครอบครองจํานวน ๑ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ปรากฏตามคําพิพากษาศาล……………คดีหมายเลขแดงที่………..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
ลงวันที่……..เดือน…………พ.ศ. …. ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว และเนื่องจากผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมยอม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใหขาพเจามีชื่อรวมในโฉนดที่ดิน จึงขอรังวัดแบงแยกสวนของขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดสั่งเจาหนาที่ออกไปทําการรังวัดแบงแยกที่ดินแปลงนี้ แลวจดทะเบียน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบงไดมาโดยการครอบครองตามคําสั่งศาลใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง
(ครอบจํานอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
งไดมาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
ตําแหนงที่ดิน

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

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือยังคงมีการจํานองอยูตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที…
่ …เดือน………..พ.ศ……

โฉนดที่ดิน

นาย ก.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไดมาโดยการครอบครอง จํานวน ๑ ไร ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําพิพากษาศาล………คดีหมายเลขแดงที่……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวั
นที่……เดือน……..พ.ศ……ตามคําขอฉบับที่……….ลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๓๕๓)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จํานอง

นาง ส.

ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
ผูรับจํานอง

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

แบงไดมาโดยการ
ครอบครอง
(ครอบจํานอง)
(ตามคําพิพากษา
ศาล…………….
คดีหมายเลขแดง
ที่……..ลงวันที่…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

นาง ส.

นาย ก.

๑

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

๔

-

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือยังมีการ
จํานองอยูตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่…..
เดือน………..พ.ศ. ….

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย พ.

-

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๖
๓๕๔

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงไดมาโดยการครอบครอง (ครอบครอง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. จํานอง
เดือน………… (ครอบจํานอง)
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาง ส.

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดที่ ๓๕๔)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
ผูรับจํานอง

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

การจํานองยังคงมีอยูตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที่……เดือน…………พ.ศ…..

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย พ.
วันที่….เดือน………
พ.ศ……
(ลงชื่อ)……………

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(ไดมาโดยการครอบครอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

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

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

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ป.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ส. ไดมาโดยการครอบครอง จํานวน 50 ตารางวา ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล ………….
คดีหมายเลขแดงที่………ลงวันที่…..เดือน…………….พ.ศ. ……….

โฉนดที่ดิน

๑. นาง ส.
ไดมาโดยการครอบครอง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ป.
๔๐
ไทย
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
มาโดยการครอบครองบางสวน จํานวน ๕๐ ตารางวา ของที่ดินแปลงนี้ ตามคําสั่งศาล…………คดีหมายเลขแดงที่…….
(๓) ได
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวั
นที่……เดือน…………พ.ศ……ตามคําขอฉบับที่………..ลงวันที่……..เดือน………พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ผู..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ถือกรรมสิทธิ์เดิม…………….ยินยอมใหเขาถือกรรมสิทธิ์รวมได
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ป.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ผูถือกรรมสิทธิ์
นาง
ส.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดมาโดยการครอบครอง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

(ท.ด. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องกรรมสิทธิ์รวม
(ไดมาโดยการครอบครอง)ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (ไดมาโดยการครอบครอง)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ
...........…………………...
ตําบล.......…………..……..........…..อําเภอ..........…..…….………….จังหวัด
.......................................…...
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
………………………….….     
…. ……
นาย ป.
๖๐ ป
ระหวาง …………………………..
...     ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ …….…
…………………………….     
……….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...………...................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………….….     
…. ….
นาง ส.
๔๐ ป
ระหวาง …………………………..
...      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม อายุ ………
…………………………….     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................………..................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......………................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
นาย ป.
ขอ ๑. ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………………
นาง ส.
๕๐ ตารางวา //////
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน………………………ส
วน
/////////////////////////
ที
่
ด
น
ิ
แปลงนี
้
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………จํานวน…………………………………สวน
นาง ส. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองตามคําสั่งศาล………….
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..……………………………………………………………………………….
คดีหมายเลขแดงที่ ……….ลงวันที่……เดือน…………..พ.ศ……….

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

(ท.ด. ๑๖)
ตัวอยางบันทึกถอยคํา การยินยอม ใหเขาถือกรรมสิทธิ์รวม

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

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (ไดมาโดยการครอบครอง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

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

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาง ส.
๒. นาย ป.

ไร

งาน

-

๒

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

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

