
แบบแจ้งการครอบครอบท่ีดิน (ส.ค. 1) 

 
 
 

แบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) คือใบแจ้งการครอบครองท่ีดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้
แจ้งว่า ตนครอบครองท่ีดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1 อีกแล้ว) ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิ
ท่ีดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานท่ีทางราชการออกให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองท่ีดินของราษฎรเท่านั้น 
ดังนั้น ตามกฎหมาย ท่ีดินท่ีมี ส.ค.1 จึงทําการโอนกันได้ เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือ
พร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1 มีสิทธินํามาขอออกโฉนด
ท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก., หรือ น.ส.3 ข) ได้ 2 กรณี คือ 

          กรณีท่ี 1 นํามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดท่ีดินตามโครงการเดินสํารวจออกโฉนดท่ีดินท่ัว
ประเทศ กรณีนี้ ทางราชการจะเป็นผู้ออกให้เป็นท้องท่ีไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า 
          กรณีท่ี 2 นํามาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3, 
น.ส.3 ก.หรือ น.ส.๓ ข) เฉพาะราย คือ กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินมีความประสงค์ จะขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ ก็ให้ไปยืนคําขอ ณ สํานักงานท่ีดินท่ีท่ีดินต้ังอยู่เฉพาะการออกโฉนดท่ีดินนี้ จะออกได้
ในพ้ืนท่ีท่ีได้สร้างระวางแผนท่ีสําหรับออกโฉนดท่ีดินไว้แล้วเท่านั้น 

บริเวณท่ีดินท่ีจะทําการออกโฉนดท่ีดินได้นั้น บริเวณดังกล่าวต้องมีการสร้างระวางแผนท่ีเพ่ือการออก
โฉนดท่ีดินไว้แล้ว ตามระเบียบคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2532) ข้อ 4 ซ่ึงการขอสร้าง
ระวางแผนท่ีเพ่ือการออกโฉนดท่ีดิน สํานักงานท่ีดินแห่งท้องท่ีจะเป็นผู้ขอสร้างระวางแผนท่ีได้ แต่หากบริเวณ
ใดท่ียังไม่มีระวางแผนท่ี หรืออยู่ระหว่างการขอสร้างระวางแผนท่ี แต่หากผู้ถือส.ค.1 ไม่ประสงค์จะรอการขอ
สร้างระวางดังกล่าว ก็สามารถยื่นคําขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามหลักฐาน ส.ค.1 ดังกล่าวและ
นํามาขอออกโฉนดท่ีดินในภายหลังเม่ือมีระวางแผนท่ีพร้อมแล้วได้ ส่วนการจะออกเป็น น.ส.3 ก (ครุฑเขียว)
หรือ น.ส. 3 (ครุฑดํา) นั้นข้ึนอยู่กับบริเวณนั้นมีระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือไม่ หากมีก็สามารถออกหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์โดยใช้ระวางรูปถ่ายทางอากาศ (น.ส.3ก) (ครุฑเขียว) ให้กับผู้ถือส.ค.1 ได้ แต่หากไม่มี
ต้องออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.3) (ครุฑดํา) ให้ จึงขอให้ผู้ถือส.ค. 1 ติดต่อสํานักงานท่ีดินท่ีท่ีดิน
ต้ังอยู่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ท่ีดินของท่านอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดินได้หรือไม่อย่างไร 
[กฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497] 

กรมท่ีดิน ประกาศยกเลิก ส.ค. 1 ให้เวลา 2 ปี 

โดยท่ีมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 ได้
กําหนดให้ผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อนวันท่ี ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ โดยมี
หลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1)และยังมิได้ยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ นําหลักฐาน ส.ค.1 มายื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ (6 กุมภาพันธ์ 2553) และเม่ือพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวหากมีผู้นําหลักฐาน ส.ค.1 มาขอออกโฉนดท่ีดิน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์



ให้ได้ต่อเม่ือศาลยุติธรรมได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ถึงท่ีสุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ใน
ท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ ในการพิจารณาคดีของศาล ให้ศาลแจ้ง
ให้กรมท่ีดินทราบ และให้กรมท่ีดินตรวจสอบกับระวางรูปแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทาง
อากาศฉบับท่ีทําข้ึนก่อนสุดเท่าท่ีทางราชการมีอยู่ พร้อมท้ังทําความเห็นเสนอต่อศาลว่า ผู้นั้นได้ครอบครอง
หรือทําประโยชน์ในท่ีดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของศาล ความเห็นดังกล่าว ให้เสนอต่อศาลภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันได้รับ
แจ้งจากศาล เว้นแต่ศาลจะขยายระยะเวลาเป็นอย่างอ่ืน 
 
        คําถาม-คําตอบท่ีควรรู้ 
 
        ถาม  ส.ค. 1 หาย ติดต่อสํานักงานท่ีดิน น้ําปาด บอกว่าให้ติดต่อ ท่ีดินฟากท่า เม่ือติดต่อไปท่ีดินฟากท่า 
บอกว่าเอกสารถูกไฟไหม้ไปเม่ือปี 2535 หมดแล้ว ทางกรมท่ีดินจะให้ไปติดต่อท่ีใด เพ่ือออกหลักฐานแทน สค 
1 ท่ีหายไป ต้องการใช้ด่วน 
        ตอบ  ส.ค. 1 สูญหาย จะต้องไปยื่นคําขอตรวจสอบทะเบียนการครอบครอง ณ สํานักงานท่ีดินท่ีท่ีดิน
ตามหลักฐาน ส.ค.1 ดังกล่าวต้ังอยู่ เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับคําขอแล้ว จะดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนเพ่ือ
จัดทํา ส.ค.1 ข้ึนใหม่ท้ังสองตอน แต่ท้ังนี้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงตามท่ีกรมท่ีดินได้วางแนวทางไว้ให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามหนังสือของกรมท่ีดิน ท่ี มท 0610/ว 2608 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2509 สรุปได้ว่าการจัดทําส.ค.1 ข้ึน
ใหม่ท้ังสองตอนนั้น ต้องเป็นกรณีท่ีปรากฏหลักฐานในทะเบียนการครอบครองท่ีดินว่า ได้มีการรับแจ้งการ
ครอบครองไว้และส.ค.1 ตอนท่ี 2 (ฉบับเจ้าของท่ีดิน) ก็สูญหายไปด้วยเช่นกันโดยให้สอบสวน ส.ค.1 ฉบับ
อําเภอว่าสูญหายไปได้อย่างไรก่อน และสอบสวนเจ้าของท่ีดินเป็นข้อมูลในการจัดทํา แล้วดําเนินการจัดทํา 
ส.ค.1 ข้ึนใหม่ท้ัง 2 ตอน โดยอาศัยหลักฐานในทะเบียนการครอบครองท่ีดินแล้วมอบ ส.ค.1 ตอนท่ี 2 ให้
เจ้าของท่ีดินรับไปเป็นหลักฐานต่อไป หากทะเบียนการครอบครองท่ีดินเล่มของสํานักงานท่ีดินชํารุดสูญหาย 
สํานักงานท่ีดินก็สามารถขอตรวจสอบมาทางกรมท่ีดิน โดยระบุเลขท่ี ส.ค.1 หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัดและชื่อ
ผู้แจ้งการครอบครองท่ีดินให้ชัดเจน กรมท่ีดินก็จะตรวจสอบกับเล่มทะเบียนการครอบครองท่ีดินทางส่วนกลาง
และแจ้งให้สํานักงานท่ีดินทราบต่อไป กรณี ส.ค.1 สูญหายนี้ เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาจัดทําข้ึนใหม่ตามมาตรา 
64 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินไม่ได้เพราะแบบแจ้งการครอบครองท่ีดิน ส.ค.1 เป็นเพียงหลักฐานท่ีแสดงว่า ผู้
แจ้งเป็นผู้ครอบครองท่ีดินอยู่ก่อนประมวลกฎหมายท่ีดินเท่านั้นและประมวลกฎหมายท่ีดินก็ไม่ได้บัญญัติให้
ดําเนินการได้เช่นเดียวกับกรณีโฉนดท่ีดิน ใบไต่สวน หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือใบจองฉบับสํานักงาน
ท่ีดินเป็นอันตรายชํารุดหรือสูญหาย 
 
       ถาม  การซ้ือขายท่ี ส.ค.1 จะต้องไปจดทะเบียนท่ีท่ีดินหรือไม่ ถ้าไม่ไป สัญญาดังกล่าวจะเป็นโมฆะและ
เรียกเงินคืนได้หรือไม่? 
       ตอบ  ส.ค.1 เป็นหนังสือซ่ึงผู้ได้ครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดิน
ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แจ้งการครอบครองท่ีดินต่อนายอําเภอท้องท่ีตามนัย
มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ส.ค.1 จึงไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิในท่ีดิน 
เป็นเพียงหนังสือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงรับไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับแจ้งการครอบครองเท่านั้น การซ้ือขายท่ีดิน
ท่ีมีเอกสารสิทธิ ส.ค. 1 ทําได้โดยการส่งมอบการครอบครองท่ีดิน มิได้มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ 
สํานักงานท่ีดินให้ปรากฏ ท่ีดินประเภทนี้จึงเป็นท่ีดินมือเปล่าและการแจ้งการครอบครองท่ีดินนี้ก็มิได้ก่อให้เกิด
สิทธิข้ึนใหม่แก่ผู้แจ้ง ( มาตรา 5 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 ) ดังนั้น ตาม



กฎหมายท่ีดินท่ีมีส.ค.1 จึงทําการโอนกันได้ด้วยการส่งมอบการครอบครอง 
 
       ถาม  มีท่ีดิน ส.ค. 1 โดยพ่อซ้ือต่อจากญาติและยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อใน ใบส.ค.1 และได้ทํากินมาตลอด
(ปลูกยางพาราและบ้านอาศัย) ต่อมาพ่อเสียชีวิตและญาติท่ีมีชื่อใน ส.ค.1 ก็เสียชีวิตไปนานแล้ว ลูกๆได้ทํากิน
ในท่ีนั้น ตลอดไม่ได้ท้ิงช่วง อยากจะขอออกเป็นโฉนด ลูกๆจะต้องเดินเรื่องอย่างไร เพราะใบ ส.ค.1 ไม่ใช่ชื่อ
พ่อ? 
       ตอบ  ผู้ท่ีครอบครองทําประโยชน์ต่อเนื่องจากผู้แจ้ง ส.ค. 1 สามารถนํา ส.ค. 1 ดังกล่าว ไปยื่นคําขอ
ออกโฉนดท่ีดินได้ 
 
       ถาม  ครอบครองท่ีดินแปลงหนึ่ง มีสําเนา สค.1 อยู่ แต่ไม่ใช่ชื่อของผม เป็นของญาติ ปัจจุบันมีชีวิตอยู่ 
ถ้าต้องการสค.1ใหม่ต้องทําอย่างไรบ้าง และถ้าออกสค.1ใหม่ได้จะเป็นชื่อใคร ถ้าเป็นชื่อของญาติ เราจะนําไป
ออกโฉนดท่ีดินได้หรือไม่ ถ้ามีสัญญาซ้ือขายไปยืนยันด้วย 
       ตอบ  ส.ค.1 คือ แบบแจ้งการครอบครองท่ีดินสําหรับการนําหลักฐาน ส.ค.1 ไปขอออกโฉนดท่ีดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ นั้น ผู้ท่ีครอบครองและทําประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้มีชื่อในส.ค. 1 ย่อมขอ
ออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทํา ประโยชน์ โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค.1 และสัญญาซ้ือขายในนามตนเอง
ได้ โดยสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี 1.โดยการดําเนินสํารวจออกโฉนดตามมาตรา 58 และ 58 วรรค (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 2.ขอออกโฉนดท่ีดินเป็นการเฉพาะตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายทีดิน โดยยื่น
คําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สํานักงานท่ีดินจังหวัดนั้น 
 
       ถาม  มีใบ สค1 แต่ยังไม่ได้ทําโฉนด คือจะถามว่า ยังไงท่ีดินก็ยังเป็นของเราใช่ใหมครับ กลัวว่าท่ีข้างเคียง
จะม่ัวเอาท่ีของผมไปด้วยครับ? 
       ตอบ  กรณีนี้ท่ีดินท่ีมีหลักฐาน ส.ค. 1 ขอแนะนําให้ไปยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินก่อนวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2553 เนื่องจากพ้นกําหนดดังกล่าว ผู้ท่ีไปยื่นคําขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ โดย
อาศัยหลักฐาน ส.ค. 1 จะต้องนําคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้ซ่ึงได้ครอบครองและทําประโยชน์ใน
ท่ีดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้วย 
 
       ถาม  จะซ้ือท่ีดินเเปล่าแต่ไม่มีโฉนดท่ีดิน ในหมู่บ้านหนองสมอ ต.หนองระเวียง อ.เมือง นครราชสีมา มี
แต่ใบสค 1 ,ใบเสียภาษีท่ีดิน อยากทราบว่าจะสามารถซ้ือมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้หรือเปล่า และถ้าซ้ือมา
สามารถ ขอออกโฉนดท่ีดินได้หรือเปล่า จะมีปัญหายุ่งยากหรือเปล่าคะ รบกวนตอบด่วนด้วยนะคะ 
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ? 
       ตอบ  ส.ค.1 เป็นหนังสือซ่ึงผู้ท่ีได้ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อนวันท่ีประมวลกฎหมาย
ท่ีดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน แจ้งการครอบครองท่ีดิน ต่อนายอําเภอท้องท่ีตามนัย
มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎมายท่ีดินพ.ศ. 2497 ส.ค.1 จึงไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินเป็นเพียง
หนังสือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีลงรับไว้เป็นหลักฐานว่าได้รับแจ้งการครอบครองเท่านั้น ท่ีดินมี ส.ค.1 จึงเป็นท่ีดิน
มือเปล่าและการแจ้งการครอบครองท่ีดินมิได้ก่อให้เกิดสิทธิข้ึนใหม่แก่ผู้แจ้งแต่อย่างใด กล่าวคือ ถ้าผู้แจ้งการ
ครอบครองมิใช่ผู้มีสิทธิในท่ีดิน การแจ้งการครอบครองก็มิได้ทําให้ผู้แจ้งมีสิทธิข้ึนมาแต่อย่างใด สําหรับการ
ออกโฉนดท่ีดินจากหลักฐาน ส.ค.1 นั้น สามารถดําเนินการได้ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินโดย
ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สํานักงานท่ีดินท้องท่ีท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู่ สําหรับท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดิน



ได้จะต้องเป็นท่ีดินท่ีมีผู้มิสิทธิในท่ีดินได้ครอบครองทําประโยชน์แล้ว และเป็นท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดินได้
ตามกฎหมาย ยกเว้น 

           1. ท่ีดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ ท่ีชายตลิ่ง 

           2. ท่ีเขา ท่ีภูเขา และพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินแต่
ไม่รวมถึงท่ีดินซ่ึงผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

           3. ท่ีเกาะ แต่ไม่รวมถึงท่ีดินของ(ซ่ึงมีหลักฐานแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ํา หนังสือ
รับรองการทําประโยชน์โฉนดตราจอง ตราจองท่ีได้ตราว่า "ได้ทําประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการครองชีพหรือท่ีดินท่ีคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน
หรือท่ีดินซ่ึงได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10และมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดย
คณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 

           4. ท่ีสงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2497 
มาตรา 20(3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2526 หรือกฎหมายอ่ืน 

           5. ท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 

           ดังนั้น หากจะซ้ือท่ีดินแล้วปรากฎว่า ท่ีดินมี ส.ค.1 ควรให้ผู้ขายนํา ส.ค.1 ไปยื่นคําขอออกหนังสือ
แสดงสิทธิในท่ีดินเสียก่อนเพ่ือจะได้ตรวจสอบและพิสูจน์ท่ีดินเสียก่อน 
 
        คําพิพากษาฎีกาท่ีควรรู้ 
 
        คําพิพากษาฎีกาท่ี 1518/2503 การแจ้งการครอบครองท่ีดินตามแบบ ส.ค.1 นั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้
แจ้งแต่ประการใด เว้นแต่ผู้แจ้งจะได้สิทธิครอบครองอยู่แล้ว โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
        คําพิพากษาฎีกาท่ี 1076-1079/2510 ผู้ท่ีไม่มีสิทธิในท่ีดิน แม้จะได้ไปแจ้งการครอบครอง ได้รับ ส.ค.1 
และได้รับ น.ส.3 ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิครอบครองในท่ีดินนั้น รับซ้ือท่ีดิน น.ส.3 ไว้โดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและ
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่เม่ือปรากฏว่าผู้มีชื่อใน น.ส.3 ไม่มีสิทธิในท่ีดินนั้น ผู้ซ้ือก็ไม่มีสิทธิแต่อย่าง
ใด 
 
        คําพิพากษาฎีกาท่ี 472/2513 ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่า ส.ค.1 นั้นเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือ
ถือว่าเหมือนโฉนด การแจ้งเป็นเพียงการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งว่า ผู้แจ้งยังไม่สละสิทธิครอบครองท่ีดินท่ีแจ้ง
นั้น การแจ้งก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิข้ึนใหม่หรือกรรมสิทธิ์นอกเหนือไปจากสิทธิท่ีครอบครองมีอยู่แต่เดิม  
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