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คำนำ
กรมที่ดินได้จัดทำคู่มือกำรจัดทำคำขอ สัญญำ บันทึกข้อตกลง และสำรบัญจดทะเบียน
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับที่ดินและอสังหำริมทรัพย์
อย่ำงอื่นเป็นงำนบริกำรที่เป็นหน้ำที่หลักของกรมที่ดิน ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยและระเบียบ
ของกรมที่ดินหลำยขั้นตอน ได้แก่ กำรจัดทำคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและกำรสอบสวนสิทธิในที่ดิน
กำรจัดทำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง ตลอดจนกำรจดบันทึกสำระสำคัญลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
แต่เนื่องจำกคู่มือดังกล่ำวได้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่มำเป็นเวลำนำนพอสมควรแล้ว
ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้อำจเกิดควำมไม่สะดวกในกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับกรมที่ดินได้มีกำรรวบรวม
ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และหนังสือเวียน
ที่เ กี่ย วข้อ งในแต่ล ะเรื่อ งที่มีอ ยู่เ ดิม แล้ว โดยวำงแนวทำงปฏิบัติใ หม่เ พื่อ ให้เ ป็น ปัจ จุบัน และสะดวก
แก่กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมที่ดินจึงเห็นสมควรที่จะจัดทำคู่มือกำรจัดทำคำขอ
หนังสือสัญญำ บันทึกข้อตกลง และสำรบัญจดทะเบียนขึ้นใหม่ โดยมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนได้มีคู่มือกำรจัดทำคำขอ หนังสือสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง วิธีกำรจดบันทึก
สำระสำคัญลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตลอดจนตัวอย่ำงกำรเขียนคำขออำยัดที่ดิน รวมทั้งกำรเขียน
คำขอเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ ไว้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน จึงมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่งซึ่งจะทำให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว สำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีมำตรฐำน
เดียวกัน โดยเฉพำะนักวิชำกำรที่ดินบรรจุใหม่ใช้ในกำรศึกษำ และเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนสำหรับกำรบริกำร
ประชำชนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้กำรจัดทำคู่มือดังกล่ำวจะส่งเสริมสนับสนุน
นโยบำยของกรมที่ดินที่ให้ภำคเอกชนหรือประชำชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมกับกำรบริกำรของกรมที่ดิน โดยผู้ขอ
รับบริกำรสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรจัดเตรียมคำขอ หนังสือสัญญำ และบันทึกข้อตกลง มำได้เอง
ก่อนที่จะติดต่อขอรับบริกำรกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งทำให้กำรบริกำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วมำกยิ่ง ขึ้น
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรให้บริกำรของกรมที่ดิน
กรมที่ดินหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ข้ำรำชกำรกรมที่ดิน
ภำคเอกชนและประชำชนโดยทั่วไปศึกษำหำควำมรู้ และใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

กรมที่ดิน
สำนักมำตรฐำนกำรทะเบียนที่ดิน
กันยำยน ๒๕๖๔

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

๑. การจดทะเบียนขาย
๑. ขาย
๒. ขายเฉพาะส่วน
๓. ขาย (ระหว่างจํานอง)
๔. ขายเฉพาะส่วน (ระหว่างจํานอง)
๕. แบ่งขาย
๖. ขายตามคําสังศาล
่
๗. ขายเฉพาะส่วนตามคําสังศาล
่

๑
๕
๗
๑๐
๑๓
๑๗
๒๐

๒. การจดทะเบียนขายฝาก
๑. ขายฝาก มีกําหนด….ปี
๒. ขายฝากเฉพาะส่วน มีกําหนด.…ปี
๓. ไถ่จากขายฝาก
๔. ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
๕. แบ่งไถ่จากขายฝาก (กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)
๖. ปลดเงือ่ นไขการไถ่จากขายฝาก
๗. ปลดเงือ่ นไขการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
๘ ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
๙. ขยายกําหนดเวลาไถ่จากขายฝาก
๑๐. โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก
๑๑. โอนสิทธิการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
๑๒. โอนมรดกสิทธิการไถ่
๑๓. แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก)
๑๔. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)
๑๕. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลดเงือ่ นไขการไถ่จากขายฝาก)
๑๖. แบ่งไถ่จากขายฝาก
(กรณีแบ่งแยกแล้วมีการขายฝากครอบติดไปด้วย)

๒๓
๒๖
๒๙
๓๓
๓๖
๔๐
๔๓
๔๖
๔๙
๕๒
๕๕
๕๘
๖๓
๖๙
๗๔
๗๘

ขายฝาก (ตามพระราชบัญญัติค้มุ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
๑. ขายฝาก (กรณีขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม)
๘๑
๒. ขายฝาก (กรณีขายฝากทีด่ นิ ทีอ่ ยู่อาศัย)
๘๔
ก

เรื่อง

หน้ า

๓. ขายฝากเฉพาะส่วน (กรณีขายฝากทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม)
๔. ไถ่จากขายฝาก
๕. แบ่งไถ่จากขายฝาก (กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)
๖. โอนสิทธิการไถ่จากขายฝาก
๗. ปลดเงือ่ นไขการไถ่จากขายฝาก
๘. โอนมรดกสิทธิการไถ่
๙. ระงับสิทธิการไถ่ (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
๑๐. ขยายกําหนดเวลาไถ่จากขายฝาก
๑๑. แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก)
๑๒. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)
๑๓. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลดเงือ่ นไขการไถ่จากการขายฝาก)
๑๔. แบ่งไถ่จากขายฝาก (กรณีมกี ารแบ่งแยกและมีการขายฝากครอบติดอยู่)
๑๕. คําขอวางทรัพย์อนั เป็ นสินไถ่
๑๖. คําขอรับสินไถ่

๘๗
๙๐
๙๔
๙๘
๑๐๑
๑๐๔
๑๐๙
๑๑๒
๑๑๕
๑๒๑
๑๒๖
๑๓๐
๑๓๓
๑๓๔

๓. การจดทะเบียนให้
๑. ให้
๒. ให้เฉพาะส่วน
๓. ให้ (ระหว่างจํานอง)
๔. ให้เฉพาะส่วน (ระหว่างจํานอง)
๕. ให้ (สินสมรส)
๖. แบ่งให้
๗. คํามันจะให้
่
๘. ถอนคืนการให้
๙. โอนคืนให้แก่ผยู้ กให้

๑๓๕
๑๓๘
๑๔๑
๑๔๔
๑๔๗
๑๕๐
๑๕๓
๑๕๖
๑๕๙

๔. การจดทะเบียนจํานอง
๑. จํานอง
๒. จํานองเฉพาะส่วน
๓. จํานองเพิม่ หลักทรัพย์
๔. ไถ่ถอนจากจํานอง
๕. แบ่งไถ่ถอนจากจํานอง
๖. ไถ่ถอนจากจํานองบางราย
๗. ขึน้ เงินจากจํานอง

๑๖๒
๑๖๕
๑๖๘
๑๗๑
๑๗๖
๑๗๙
๑๘๒
ข

เรื่อง

หน้ า

๘. ผ่อนต้นเงินจากจํานอง
๙. ลดเงินจากจํานอง
๑๐. ปลอดจํานอง
๑๑. โอนชําระหนี้จํานอง
๑๒. โอนชําระหนี้
๑๓. หลุดเป็ นสิทธิจากจํานอง
๑๔. โอนสิทธิการรับจํานอง
๑๕. โอนสิทธิการรับจํานองบางส่วน
๑๖. โอนสิทธิการรับจํานองเฉพาะส่วน
๑๗. โอนสิทธิการรับจํานองเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน
๑๘. โอนสิทธิการรับจํานองตามกฎหมาย (ตามข้อ ๓๒ แห่ง ปว.๒๑๗ฯ)
๑๙. ระงับจํานอง (ปลดจํานอง)
๒๐. ระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง)
๒๑. ระงับจํานอง (หนี้เกลื่อนกลืนกัน)
๒๒. แก้ไขหนี้จาํ นองเป็ นประกัน (แก้ไขอัตราดอกเบีย้ )
๒๓. แก้ไขหนี้จาํ นองเป็ นประกัน (เลิกประกันหนี้บางราย)
๒๔. แก้ไขหนี้จํานองเป็ นประกัน (ปลอดจํานองบางส่วน)
๒๕. แก้ไขหนี้จาํ นองเป็ นประกัน (หนี้เบิกเงินเกินบัญชี)
๒๖. แก้ไขเปลีย่ นแปลงจํานอง (แปลงหนี้ใหม่)
๒๗. เปลีย่ นชื่อผูร้ บั จํานอง (คู่กรณีมาขอจดทะเบียนฝ่ ายเดียว)
๒๘. เปลีย่ นชื่อผูร้ บั จํานอง (คู่กรณีมาขอจดทะเบียนทัง้ สองฝ่ าย)
๒๙. แบ่งขาย (ครอบจํานอง)
๓๐. จํานอง (ระหว่างภาระจํายอม)
๓๑. แบ่งขาย (ปลอดจํานอง)
๕. การจดทะเบียนสิ ทธิ เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งได้มาโดยมรดก
๑. โอนมรดก
๒. โอนมรดกเฉพาะส่วน
๓. โอนมรดกบางส่าน
๔. โอนมรดกเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน
๕. ผูจ้ ดั การมรดก
๖. เปลีย่ นผูจ้ ดั การมรดก
๗. โอนเปลีย่ นนามผูจ้ ดั การมรดก
ค

๑๘๕
๑๘๘
๑๙๑
๑๙๔
๑๙๗
๒๐๐
๒๐๓
๒๐๖
๒๐๙
๒๑๒
๒๑๕
๒๑๘
๒๒๑
๒๒๔
๒๒๗
๒๓๐
๒๓๓
๒๓๖
๒๓๙
๒๔๒
๒๔๔
๒๔๗
๒๕๐
๒๕๓
๒๕๖
๒๖๐
๒๖๔
๒๖๙
๒๗๔
๒๗๗
๒๘๐

เรื่อง

หน้ า

๘. เลิกผูจ้ ดั การมรดก
๙. โอนมรดก (กรณีมผี จู้ ดั การมรดก)
๑๐. โอนมรดก
(กรณีผจู้ ดั การมรดกกับทายาทมายื่นคําขอ ณ สํานักงานทีด่ นิ )
๑๑. โอนมรดก
(กรณีผจู้ ดั การมรดกตามพินยั กรรมมีหนังสือยินยอมและคํารับรองมา)
๑๒. โอนมรดก (กรณีลงชื่อผูต้ ายรับมรดก)
๑๓. โอนมรดก (กรณีลงชือ่ ผูจ้ ดั การมรดกของทายาททีถ่ งึ แก่กรรม)
๑๔. แบ่งโอนมรดก
๑๕. โอนมรดกสิทธิการไถ่
๑๖. โอนมรดกสิทธิการรับจํานอง
๑๗. โอนมรดกสิทธิเหนือพืน้ ดิน
๑๘. โอนมรดกสิทธิการเช่า
๑๙. โอนมรดกผูร้ บั ซือ้ ฝาก

๒๘๓
๒๘๖
๒๘๙
๒๙๓
๒๙๕
๒๙๙
๓๐๒
๓๐๖
๓๑๐
๓๑๔
๓๑๗
๓๒๐

๖. การจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ รวม
๑. กรรมสิทธิรวม
์ (มีค่าตอบแทน) (กรณีกง่ึ หนึ่ง)
๒. กรรมสิทธิรวม
์ (มีค่าตอบแทน) (กรณีมกี ารบรรยายส่วน)
๓. กรรมสิทธิรวม
์ (ไม่มคี ่าตอบแทน)
๔. กรรมสิทธิรวมเฉพาะส่
์
วน (มีค่าตอบแทน)
๕. กรรมสิทธิรวมเฉพาะส่
์
วน (ไม่มคี ่าตอบแทน)
๖. กรรมสิทธิรวม
์ (ไม่มคี ่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)
๗. กรรมสิทธิรวมเฉพาะส่
์
วน (มีค่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)
๘. กรรมสิทธิรวม
์ (โอนชําระหนี้จํานองบางส่วน)
๙. กรรมสิทธิรวม
์ (โอนให้ตวั การ)

๓๒๔
๓๒๗
๓๓๐
๓๓๓
๓๓๖
๓๓๙
๓๔๓
๓๔๗
๓๕๐

๗. การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
๑. แลกเปลีย่ น
๒. แลกเปลีย่ นเฉพาะส่วน

๓๕๓
๓๕๘

๘. การจดทะเบียนเช่า
๑. เช่า
๒. เช่าเฉพาะส่วน
๓. แบ่งเช่า

๓๖๓
๓๖๗
๓๗๑
ง
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๔. แบ่งเช่าเฉพาะส่วน
๕. เช่าช่วง
๖. เช่าช่วงเฉพาะส่วน
๗. เช่าช่วงเฉพาะส่วน (กรณีผเู้ ช่าหลายคน บางคนให้เช่าช่วงเฉพาะส่วน)
๘. แบ่งเช่าช่วง (กรณีจดทะเบียนเช่าไว้แล้วให้เช่าบางส่วนอีกทอดหนึ่ง)
๙. แบ่งเช่าช่วง (กรณีจดทะเบียนแบ่งเช่าไว้แล้วให้เช่าบางส่วนอีกทอดหนึ่ง)
๑๐. แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน (กรณีจดทะเบียนเช่าเฉพาะส่วนไว้
แล้วให้เช่าบางส่วนอีกทอดหนึ่ง)
๑๑. แบ่งเช่าเฉพาะส่วน (กรณีจดทะเบียนแบ่งเช่าเฉพาะส่วนไว้
แล้วให้เช่าบางส่วนอีกทอดหนึ่ง)
๑๒. โอนสิทธิการเช่า
๑๓. โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน
๑๔. โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน (กรณีมผี เู้ ช่าหลายคน ผูเ้ ช่าบางคน
โอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วนของตน)
๑๕. แบ่งโอนสิทธิการเช่า
๑๖. แบ่งโอนสิทธิการเช่าเฉพาะส่วน
๑๗. โอนมรดกสิทธิการเช่า
๑๘. แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่า
๑๙. เลิกเช่า
๒๐. เลิกเช่าบางส่วน
๒๑. เลิกเช่าช่วง
๒๒. เลิกเช่าช่วงบางส่วน
๒๓. ปลอดการเช่า (กรณีจดทะเบียนเช่าไว้รวมสองโฉนด)
๒๔. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดการเช่า)
๒๕. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) (กรณีทด่ี นิ แปลงแยกและแปลงคงเหลือ
ยังมีการเช่าครอบติดอยู่ทงั ้ หมด)
๒๖. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า)
๒๗. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) (กรณีครอบการเช่าทุกแปลง
ตามระเบียบเช่าฯ ข้อ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง)
๒๘. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) (กรณีผทู้ รงสิทธิเก็บกินเป็ นผูใ้ ห้เช่า
และมีรายการจดทะเบียนเกีย่ วกับการเช่าต่อเนื่องไป)

จ

๓๗๕
๓๗๙
๓๘๒
๓๘๕
๓๘๙
๓๙๓
๓๙๗
๔๐๑
๔๐๕
๔๐๘
๔๑๑
๔๑๔
๔๑๘
๔๒๒
๔๒๕
๔๒๘
๔๓๒
๔๓๗
๔๔๑
๔๔๖
๔๔๙
๔๕๓
๔๕๗
๔๖๓
๔๖๖
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๒๙. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) (กรณีผใู้ ห้เช่าเปลีย่ น
และมีรายการจดทะเบียนเกีย่ วกับการเช่าต่อเนื่องไป)
๓๐. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า) (กรณีแบ่งแยกในนามเดิม
ให้บางแปลงมีการเช่าอยู่บางแปลงพ้นจากการเช่า)
๓๑. แบ่งขาย (ครอบ-ปลอดการเช่า) (กรณีแบ่งขายให้แปลงแยกพ้นจากการเช่า
แปลงคงเหลือมีการเช่าอยู่ตามเดิม)
๓๒. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ครอบการเช่า) (กรณีให้แปลงแยกเป็ นของ
ผูถ้ อื กรรมสิทธิที์ ไ่ ม่ได้ให้เช่า/แปลงคงเหลือเป็ นส่วนของผูใ้ ห้เช่า)
๓๒. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ครอบการเช่า) (กรณีให้แปลงแยกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า)
๓๔. ปลอดการเช่า (กรณีจดทะเบียนเช่าไว้แล้วต่อมามีการแบ่งแยกทีด่ นิ )
๓๕. เช่า (มีเงือ่ นเวลา)

๔๖๙
๔๗๒
๔๗๖
๔๗๙
๔๘๒
๔๘๗
๔๙๐

เช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๑. เช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรม
๔๙๓
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๒. เช่าช่วง (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรม
๔๙๖
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๓. โอนสิทธิการเช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรม
๔๙๙
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๔. โอนมรดกสิทธิการเช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรม ๕๐๒
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕. จํานองสิทธิการเช่าทีด่ นิ (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่
๕๐๖
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๖. แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพือ่
๕๐๙
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๗. เปลีย่ นแปลงประเภทการใช้อสังหาริมทรัพย์ทเ่ี ช่า (ตาม พ.ร.บ.การเช่า
๕๑๒
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
๙. การจดทะเบียนภาระจํายอม
๑. ภาระจํายอม (กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ดว้ ย)
๒. ภาระจํายอมเฉพาะส่วน
๓. ภาระจํายอมบางส่วน
๔. ภาระจํายอมบางส่วนตามคําสังศาล
่

ฉ

๕๑๕
๕๒๑
๕๒๕
๕๒๙
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๕. ปลอดภาระจํายอม
๖. แก้ไขเปลีย่ นแปลงภาระจํายอม
๗. เลิกภาระจํายอม
๘. ภาระจํายอม (มีเงือ่ นไข)
๙. เลิกภาระจํายอม (มีเงือ่ นไข)
๑๐. เลิกรายการภาระจํายอม (เลิกรายการภาระจํายอมทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้
ในแปลงสามยทรัพย์)
๑๑. แบ่งขาย (ครอบภาระจํายอม)
๑๒. แบ่งขาย (ปลอดภาระจํายอม)

๕๓๐
๕๓๕
๕๓๙
๕๔๒
๕๔๕
๕๔๘
๕๕๑
๕๕๕

๑๐. การจดทะเบียนสิ ทธิ เก็บกิ น
๑. สิทธิเก็บกิน (มีกําหนด….ปี )
๒. สิทธิเก็บกิน (ตลอดชีวติ ของผูท้ รงสิทธิเก็บกิน)
๓. สิทธิเก็บกิน (บอกเลิกเมื่อใดก็ได้)
๔. สิทธิเก็บกินเฉพาะส่วน
๕. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบสิทธิเก็บกิน)
๖. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)
๗. เลิกสิทธิเก็บกิน (กรณีตกลงเลิก)
๘. เลิกสิทธิเก็บกิน (กรณีผทู้ รงสิทธิเก็บกินตาย)
๙. โอนมรดกการได้มาสิทธิเก็บกิน

๕๕๙
๕๖๒
๕๖๕
๕๖๘
๕๗๑
๕๗๕
๕๗๙
๕๘๒
๕๘๕

๑๑. การจดทะเบียนสิ ทธิ เหนื อพื้นดิ น
๑. สิทธิเหนือพืน้ ดิน
๒. สิทธิเหนือพืน้ ดินเฉพาะส่วน
๓. แบ่งก่อตัง้ สิทธิเหนือพืน้ ดิน
๔. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบสิทธิเหนือพืน้ ดิน)
๕. โอนมรดกสิทธิเหนือพืน้ ดิน
๖. เลิกสิทธิเหนือพืน้ ดิน

๕๘๘
๕๙๑
๕๙๔
๕๙๘
๖๐๒
๖๐๕

๑๒. การจดทะเบียนสิ ทธิ อาศัย
๑. สิทธิอาศัย
๒. เลิกสิทธิอาศัย (กรณีค่กู รณีตกลงกัน)
๓. เลิกสิทธิอาศัย (กรณีผทู้ รงสิทธิอาศัยตาย)

๖๐๘
๖๑๑
๖๑๔

๑๓. การจดทะเบียนภาระติ ดพันในอสังหาริมทรัพย์
๑. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

๖๑๗
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๒. แบ่งก่อตัง้ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
๓. ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์เฉพาะส่วน
๔. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์)
๕. เลิกภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
๑๔. การจดทะเบียนบรรยายส่วน
๑. บรรยายส่วน
๒. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายส่วน)

๖๒๐
๖๒๔
๖๒๗
๖๓๑
๖๓๔
๖๓๗

๑๕. การจดทะเบียนโอนชําระค่าหุ้น
๑. โอนชําระค่าหุน้
๒. โอนชําระค่าหุน้ เฉพาะส่วน
๓. แบ่งโอนชําระค่าหุน้
๑๖. การจดทะเบียนโอนให้ตวั การ
๑. โอนให้ตวั การ
๒. โอนให้ตวั การเฉพาะส่วน
๓. กรรมสิทธิรวม
์ (โอนให้ตวั การ)
๔. กรรมสิทธิรวมเฉพาะส่
์
วน (โอนให้ตวั การ)
๕. แบ่งโอนให้ตวั การ
๖. โอนให้ตวั การตามคําสังศาล
่
(ตามคําสัง/คํ
่ าพิพากษาศาล....ที.่ ....ลงวันที.่ .......)
๑๗. การจดทะเบียนบุริมสิ ทธิ
๑. บุรมิ สิทธิ (กรณีในมูลหนี้ค่าก่อสร้าง)
๒. บุรมิ สิทธิมลู ซือ้ ขาย (กรณีจดบุรมิ สิทธิไว้ ณ วันซือ้ ขาย)
๓. บุรมิ สิทธิมลู ซือ้ ขาย (กรณีจดบุรมิ สิทธิภายหลังวันซื้อขาย)
๔. บุรมิ สิทธิเฉพาะส่วน (กรณีจดบุรมิ สิทธิไว้ ณ วันซือ้ ขาย)
๕. บุรมิ สิทธิเฉพาะส่วน (กรณีจดบุรมิ สิทธิภายหลังวันซื้อขาย)
๖. ปลอดบุรมิ สิทธิ (กรณีให้เฉพาะส่วนคนใดคนหนึ่งปลอดบุรมิ สิทธิ)
๗. ปลอดบุรมิ สิทธิ (กรณีนําทีด่ นิ แปลงทีแ่ บ่งแยก
ซึง่ ครอบบุรมิ สิทธิไว้มาจดทะเบียนปลอดบุรมิ สิทธิ)
๘. เลิกบุรมิ สิทธิ (กรณีจดบุรมิ สิทธิไว้ ณ วันซือ้ ขาย)
๙. เลิกบุรมิ สิทธิ (กรณีจดบุรมิ สิทธิภายหลังวันซือ้ ขาย)
๑๐. เลิกบุรมิ สิทธิเฉพาะส่วน (กรณีจดบุรมิ สิทธิไว้ ณ วันซือ้ ขาย)
๑๑. เลิกบุรมิ สิทธิเฉพาะส่วน (กรณีจดบุรมิ สิทธิภายหลังวันซือ้ ขาย)
ซ

๖๔๑
๖๔๔
๖๔๗
๖๕๐
๖๕๓
๖๕๖
๖๕๙
๖๖๓
๖๖๕

๖๖๘
๖๗๑
๖๗๔
๖๗๗
๖๘๐
๖๘๓
๖๘๗
๖๘๙
๖๙๒
๖๙๕
๖๙๘
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๑๘. การจดทะเบียนห้ามโอน
๑. ห้ามโอน
๒. ห้ามโอน (ตามพินยั กรรม)
๓. ห้ามโอนเฉพาะส่วน
๔. เลิกห้ามโอน (คู่กรณีตกลงเลิกห้ามโอน)
๕. เลิกห้ามโอน
(ผูจ้ ะได้รบั ทรัพย์เป็ นสิทธิขาดเมื่อมีการละเมิดได้ตาย)
๖. เลิกห้ามโอนเฉพาะส่วน (คู่กรณีตกลงเลิกห้ามโอน)
๗. เลิกห้ามโอนเฉพาะส่วน
(ผูจ้ ะได้รบั ทรัพย์เป็ นสิทธิขาดเมื่อมีการละเมิดได้ตาย)
๑๙. การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรส
๑. ลงชื่อคู่สมรส
๒. ลงชื่อคู่สมรสเฉพาะส่วน

๗๐๑
๗๐๔
๗๐๗
๗๑๐
๗๑๓
๗๑๖
๗๑๙

๗๒๒
๗๒๕

๒๐. การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
๑. แบ่งทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรส
(กรณีมชี ่อื คูส่ มรสถือกรรมสิทธิฝ่์ ายเดียว)
๒. แบ่งทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรส
(กรณีมชี ่อื คู่สมรสถือกรรมสิทธิทั์ ง้ สองฝ่ าย)
๓. แบ่งทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรส
(กรณียงั มีสว่ นของคู่สมรสอีกฝ่ ายเหลืออยู่)
๔. แบ่งทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรส
(กรณีแบ่งสินสมรสโดยยกส่วนทีเ่ ป็ นสินสมรสทัง้ หมดให้แก่
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเพียงฝ่ ายเดียว)
๒๑. การจดทะเบียนแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั
ให้ผ้เู ป็ นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
๑. แบ่งคืนให้ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วน
๒. แบ่งคืนให้ผถู้ อื หุน้
๓. แบ่งแยกคืนให้ผเู้ ป็ นหุน้ ส่วน
๔. แบ่งแยกคืนให้ผถู้ อื หุน้
๒๒. การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย
๑. โอนตามกฎหมาย (ระหว่างจํานอง) (มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ.กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)
ฌ

๗๒๘
๗๓๑
๗๓๔
๗๓๗

๗๔๐
๗๔๓
๗๔๖
๗๕๑
๗๕๖
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๒. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง
แห่ง พ.ร.บ.กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)
๓. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การปฏิรูปทีด่ นิ
เพือ่ เกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒)
๔. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๒๔ แห่ง พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕. โอนตามข้อตกลง
๖. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๒๖ แห่ง พ.ร.บ.ทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. ๒๕๕๐)
๗. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๖๗ แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๘. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๖๘ แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๙. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๗๐ แห่ง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๐. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑)
๑๑. โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๓๑ (หรือ ๓๒) แห่ง พ.ร.บ. มาตรการ
ในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔)

๗๕๙
๗๖๒
๗๖๕
๗๖๘
๗๗๑
๗๗๔
๗๗๗
๗๘๐
๗๘๓
๗๘๖

๒๓. การจดทะเบียนโอนตามคําสังศาล
่
๑. โอนตามคําสังศาล
่
๒. โอนตามคําสังศาล
่
(กรณีศาลสังให้
่ ตกเป็ นของแผ่นดิน)
๓. โอนตามคําสังศาลเฉพาะส่
่
วน

๗๘๙
๗๙๒
๗๙๕

๒๔. การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิ บาลเป็ นของเทศบาล
โอนจากสุขาภิบาลเป็ นของเทศบาล

๗๙๘

๒๕. การจดทะเบียนโอนเป็ นที่สาธารณประโยชน์ และแบ่งหัก
เป็ นที่สาธารณประโยชน์
๑. โอนเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์
๒. แบ่งหักเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์
๓. โอนเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ (กรณีถูกเขตทางหลวง)
๔. แบ่งหักเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ (กรณีถูกเขตทางหลวง)

๘๐๑
๘๐๔
๘๐๗
๘๑๐
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๒๖. การจดทะเบียนเวนคืน
๑. ขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. แบ่งขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. เวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เวนคืนทัง้ แปลง)
๔. แบ่งเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. ปลอดจํานองบางส่วน กรณีการซือ้ ขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. ไถ่ถอนจากจํานองบางส่วน กรณีการซือ้ ขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. เวนคืนทัง้ แปลงตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. แบ่งเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ้นจากการจํานอง)
๙. โอนทีด่ นิ คืน (เจ้าของเดิม/ทายาท) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐. แบ่งโอนทีด่ นิ คืน (เจ้าของเดิม/ทายาท) ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๑๓
๘๑๕
๘๑๘
๘๒๐
๘๒๓
๘๒๖
๘๒๙
๘๓๑
๘๓๔
๘๓๗

๒๗. การจดทะเบียนผู้ปกครองทรัพย์
๑. ผูป้ กครองทรัพย์
๒. ผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วน
๓. เลิกผูป้ กครองทรัพย์

๘๔๐
๘๔๓
๘๔๖

๒๘. การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗
๑. ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗
๒. ได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่วน
๓. แบ่งได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗

๘๔๙
๘๕๒
๘๕๕

๒๙. การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒
๑. ได้มาโดยการครอบครอง
๒. ได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน

๘๕๘
๘๖๑

ฎ
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๓. กรรมสิทธิรวม
์ (ได้มาโดยการครอบครอง)
๔. แบ่งได้มาโดยการครอบครอง
๕. แบ่งได้มาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)
๖. ได้มาโดยการครอบครอง (กรณีทายาทขอสรวมสิทธิรบั มรดก)
๗. ได้มาโดยการครอบครอง (กรณีมผี จู้ ดั การมรดก)
๓๐. การสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด
๑. คําขอรังวัดสอบเขต
๒. แบ่งแยกในนามเดิม
๓. แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบจํานอง)
๔. แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายส่วน)
๕. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์
๖. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ปลอด-ครอบจํานอง)
๗. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ครอบการเช่า)
๘. แบ่งกรรมสิทธิรวม
์ (ครอบจํานอง)
๙. แบ่งให้และแบ่งหักทีส่ าธารณประโยชน์
๑๐. แบ่งขายและแบ่งหักทีส่ าธารณประโยชน์
๑๑. คําขอรวมโฉนด
๓๑. การอายัดที่ดิน
๑. องค์ประกอบของคําขออายัดทีด่ นิ
๒. อายัด กรณีผขู้ ายไม่ไปโอนตามกําหนด
๓. อายัด กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงไว้ในสัญญาจะซือ้ จะขาย
๔. อายัด กรณีผขู้ ายนําทีด่ นิ ขายให้แก่ผอู้ ่นื
๕. อายัด กรณีอา้ งว่าผูซ้ อ้ื จ่ายเช็คไม่มเี งิน
๖. อายัด กรณีอา้ งคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม (ท.ด.๑)
๗. อายัด กรณีผขู้ ายฝากขออายัดตามสัญญาประนีประนอม
๘. อายัด กรณีอา้ งว่ามีผปู้ ลอมตัวมาจดทะเบียนขายทีด่ นิ ของตน
๙. อายัด กรณีอา้ งว่าเป็ นทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยา
ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
๑๐. อายัด กรณีฟ้องเพิกถอนผูจ้ ดั การมรดก
๓๒. เบ็ดเตล็ด
๑. แก้คาํ นําหน้านาม (กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะบุคาํ นําหน้านามไว้ผดิ )
๒. แก้คาํ นําหน้านามและชื่อสกุล (กรณีสมรส)
ฏ

๘๖๔
๘๖๘
๘๗๑
๘๗๕
๘๘๑
๘๘๔
๘๘๕
๘๘๘
๘๙๔
๘๙๘
๙๐๒
๙๐๗
๙๑๒
๙๑๖
๙๒๓
๙๒๘
๙๒๙
๙๓๐
๙๓๑
๙๓๒
๙๓๓
๙๓๔
๙๓๕
๙๓๖
๙๓๗
๙๓๘
๙๓๙
๙๔๐
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๓. แก้ช่อื ตัว (กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะบุช่อื ตัวไว้ผดิ )
๔. แก้ช่อื ตัว (กรณีได้รบั อนุญาตจากทางราชการให้เปลีย่ นชื่อตัว)
๕. แก้ช่อื สกุล (กรณีได้รบั อนุญาตจากทางราชการให้เปลีย่ นชื่อสกุล)
๖. แก้ช่อื สกุล (กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะบุช่อื ตัวไว้ผดิ )
๗. แก้ช่อื บิดา/มารดา (กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะบุช่อื บิดา/มารดาไว้ผดิ )
๘. แก้อายุ (กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีร่ ะบุอายุไว้ผดิ )
๙. แสดงตัวผูใ้ ช้อํานาจปกครอง (กรณีผเู้ ยาว์มอี ายุต่าํ กว่า ๗ ปี ลงมา)
๑๐. แสดงตัวผูใ้ ช้อํานาจปกครอง (กรณีผเู้ ยาว์มอี ายุตงั ้ แต่ ๗ ปี ขน้ึ ไป)
๑๑. แสดงตัวผูป้ กครอง
๑๒. แสดงตัวผูพ้ ทิ กั ษ์
๑๓. แสดงตัวผูอ้ นุบาล
๑๔. คัดถ่ายเอกสาร
๑๕. หนังสือรับรองราคาประเมิน (กรณีขอราคาประเมินสํานักงานทีด่ นิ ท้องที)่
๑๖. หนังสือรับรองราคาประเมิน (กรณีขอราคาประเมินต่างสํานักงาน)
๑๗. ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการตรวจหลักฐานทะเบียนทีด่ นิ
๑๘. ตัวอย่างหนังสือแจ้งข้อขัดข้อง

๙๔๑
๙๔๒
๙๔๓
๙๔๔
๙๔๕
๙๔๖
๙๔๗
๙๔๘
๙๔๙
๙๕๐
๙๕๑
๙๕๒
๙๕๓
๙๕๔
๙๕๕
๙๕๗

๓๓. การจดแจ้งในโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิ ติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ขาย (กรณีผขู้ อมาฝ่ ายเดียวและนําหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ มาแสดง)
๙๕๙
๒. ขาย (ปลอดบุรมิ สิทธิ) / ขาย (ปลอดจํานอง) (กรณีผขู้ อมาฝ่ ายเดียว
๙๖๔
และทีด่ นิ มีการจดทะเบียนบุรมิ สิทธิในมูลซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์/หนี้จํานอง
และนํา/ไม่นําหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ มาด้วย)
๓. โอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภค
๙๗๐
(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓)
๔. โอนตามกฎหมาย (โอนทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค ตามมาตรา
๙๗๓
๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓)
(กรณีผขู้ อมาทัง้ สองฝ่ าย)
๕. โอนตามกฎหมาย (โอนทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค ตามมาตรา
๙๗๕
๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓)
(กรณีผขู้ อรับโอนมาฝ่ ายเดียว)
๖. โอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นสาธารณูปโภค
๙๗๘
(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓)
ฐ
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๗. โอนเป็ นสาธารณประโยชน์
(ตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓)
๘. โอนตามกฎหมาย (โอนทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
(กรณีผขู้ อมาทัง้ สองฝ่ าย)
๙. โอนตามกฎหมาย (โอนทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
(กรณีผขู้ อรับโอนมาฝ่ ายเดียว)
๑๐. โอนทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นบริการสาธารณะ
๓๔. การจดทะเบียนขอก่อตัง้ และการยกเลิ กทรัพย์อิงสิ ทธิ และการจดทะเบียน
นิ ติกรรมในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิ ทธิ
๑. ก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิ (โฉนดทีด่ นิ )
๒. ก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิ (ห้องชุด)
๓. โอนทรัพย์องิ สิทธิ (มีค่าตอบแทน)
๔. โอนทรัพย์องิ สิทธิ (ไม่มคี ่าตอบแทน)
๕. โอนทรัพย์องิ สิทธิ (มีค่าตอบแทน) (ระหว่างจํานอง)
๖. โอนทรัพย์องิ สิทธิตามคําสังศาล
่
๗. จํานองทรัพย์องิ สิทธิ
๘. ผูจ้ ดั การมรดก
๙.เปลีย่ นผูจ้ ดั การมรดก
๑๐. โอนเปลีย่ นนามผูจ้ ดั การมรดก
๑๑. โอนมรดกทรัพย์องิ สิทธิ
๑๒. ยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิ (โฉนดทีด่ นิ ) (กรณียกเลิกก่อนครบกําหนดเวลา)
๑๓. ยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิ (ห้องชุด) (กรณียกเลิกก่อนครบกําหนดเวลา)
๑๔. ยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิตามคําสังศาล
่
(โฉนดทีด่ นิ ) (กรณีศาลมีคําสัง่
หรือคําพิพากษาให้ยกเลิก)
๑๕. ยกเลิกทรัพย์องิ สิทธิตามคําสังศาล
่
(ห้องชุด) (กรณีศาลมีคาํ สังหรื
่ อ
คําพิพากษาให้ยกเลิก)
๑๖. ทรัพย์องิ สิทธิสน้ิ สุดลงด้วยครบกําหนดระยะเวลา (โฉนดทีด่ นิ )
๑๗. ทรัพย์องิ สิทธิสน้ิ สุดลงด้วยครบกําหนดระยะเวลา (ห้องชุด)
____________________
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำย

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ขาย
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒.
นาย
ข.
๓๗
................................…….....................     
ไทย
๔๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองล้
า
นบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ขายที่ดินพร้อมบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๗X๘ เมตร เลขที่………..ปลูกสร้างมา…………….ปี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย……………….เป็ นเวลา……………….ปี แล้ว ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซ้ ้ื อ ซื้ อไว้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูข้ ายได้รับชาระเงินค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ซื้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ................................................................
( ............................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด. ๑๓)

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท ขาย

ทีด่ นิ

หนังสื อสั ญญาขายที่ดิน

โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
๑. นาย ก.
๓๗
…………………………….….…….
    
……..
๒.
นาย
ข.
ระหว่าง ……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ ….๔๕
…. ปี

………………………………..…….     

…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย
ค.
๔๐ ปี
………………………………….... ...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
……………………………………….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
.ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
๒,๐๐๐,๐๐๐
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ท้ งั แปลงแก่ผซู ้ ้ือเป็ นราคาเงิน….…………..……………………บาท
สองล้านบาทถ้วน
(เงิน………………………………………………………………)
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ื อยอมรับซื้ อที่ ดินตามที่ กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผูข้ าย ผูซ้ ้ื อได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงิ นค่าที่ ดินรายนี้
ครบถ้
ว
นแล้
ว
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
เป็ นการซื้อขายที่ดินพร้อมบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๗X๘ เมตร เลขที่……..….ปลูกสร้างมา…..….ปี
ข้อ ๓. …………………………………………………………………………….………………………..………….
โดยผูซ้ ้ือ ซื้อไว้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ ๔. ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย………………………..………..เป็ นเวลา……..……ปี แล้ว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูซ้ ้ื อถือไว้หนึ่ งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื้ อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก. นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
………………………...........………ผู้เขียน
……………………………….......…ผู้ตรวจ

วันที่………….. ขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ขาย

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)......…..........

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ขายเฉพาะส่วน
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำยเฉพำะส่ วน

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ก. ขายที่ดินเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ค. เท่านั้น ส่วนของนาย ข. และ นาย ค.ที่มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

โฉนดทีด่ นิ

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ซื้ อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองล้านบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีส่ิ งปลูกสร้าง ที่ดินที่ซ้ือขายอยูต่ ิดถนนสาธารณประโยชน์รถยนต์เข้าถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………………………….เป็ นเวลา……………….ปี แล้ว ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซ้ ้ือ ซื้ อไว้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูข้ ายได้รับชาระเงินค่าที่ดินครบถ้วนแล้ว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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-๕ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท ขายเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๓ ข)

หนังสื อสั ญญาขายทีด่ ินเฉพาะส่ วน

โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
……………………………….…..
...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐
…. ปี
………………………………..…….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….………..     
…..…
นาย ค.
๔๕ ปี
…………………………………….
...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
……………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ ดินแปลงที่ กล่า วข้างบนนี้ เพียงเฉพาะส่ ว นกรรมสิ ทธิ์ ของตนแก่ ผูซ้ ้ื อ เป็ นราคา
๒,๐๐๐,๐๐๐
สองล้านบาทถ้วน
เงิน.………………………………….……………บาท
(เงิน………………………………………………………………บาท)
และในการขายเฉพาะส่วนนี้ไม่เกี่ยวถึงกรรมสิ ทธิ์ของคนอื่น
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ือตกลงรับซื้อที่ดินเพียงเฉพาะส่วนกรรมสิ ทธิ์ของผูข้ ายตามที่กล่าวในข้อ ๑ ผูซ้ ้ือได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงิน
ครบถ้วนแล้ว
ค่าที่ดินรายนี้……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ ายรับรองว่าไม่ทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วา่ มีเพียงใด
มีสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ที่ดินที่ซ้ือขายอยูต่ ิดถนนสาธารณประโยชน์รถยนต์เข้าถึง
ข้อ ๔. ไม่
……………………..……………………………………………………………………………....……..…….
ข้
อ
๕.
ผู
ข
้
ายได้ที่ดินมาโดย……………………..เป็ นเวลา………ปี แล้ว
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ข้อ ๖. ผูซ้ ้ือ ซื้อไว้เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัย
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซ้ ้ือถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ……………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื้ อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
……………………...........…………ผู้เขียน
.……………………..........…………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ขายเฉพาะส่วน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ขายเฉพาะส่ วน

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั้น
ส่วนของนาย ข. และนาย ค. ที่มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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-๗-

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ขาย (ระหว่างจานอง)  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำย (ระหว่ำงจำนอง)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินที่ซ้ื อขายอยูต่ ิดซอยรถยนต์เข้าไม่ถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย……………….เมื่อ………………………………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูซ้ ้ื อยอมรับภาระการจานองที่ผขู้ ายจานอง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
เป็ นประกันตามสัญญาจานองฉบับลงวันที่… ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ข.
เดือน…….………พ.ศ. … เป็ นเงินจานวน
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ซื้อ
๔๐๐,๐๐๐ บาท และชาระราคาที่ดินเป็ นเงินสด ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(………………………………………)
(๗) ผูข้ ายได้รับเงินจากผูซ้ ้ื อแล้ว
สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท ขาย (ระหว่างจานอง)

ทีด่ นิ

-๘-

(ท.ด. ๑๓)

หนังสื อสั ญญาขายทีด่ ิน (ระหว่างจานอง)

โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐…. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย
ข.
๔๐ ปี
………………………………….... ...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
……………………………………….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูท่ ี่ .....…..
ต. าบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
๕๐๐,๐๐๐
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ท้ งั แปลงแก่ผซู ้ ้ือเป็ นราคาเงิน….…………..……………………บาท
ห้าแสนบาทถ้วน
(เงิน………………………………………………………………)
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ื อยอมรับซื้ อที่ ดินตามที่ กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผูข้ าย ผูซ้ ้ื อได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงิ นค่าที่ ดินรายนี้
เป็
นเงิ
น
สดจ
านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว และผูซ้ ้ื อยอมรับภาระการจานองตามสัญญาจานอง ฉบับลงวันที่ ……………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
เดื
อน………………..…พ.ศ.
…. ซึ่งผูข้ ายจานองไว้เป็ นเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย
………………..
…………………………………………………………………………….………………………..………….
ที่ดินที่ซ้ือขายอยูต่ ิดซอยรถยนต์เข้าไม่ถึง ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
ข้อ ๓. …………………………………………………………………………….………………………..………….
ข้
อ
๔.
ผู
ข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………………………..…เมื่อ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูซ้ ้ื อถือไว้หนึ่ งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื้ อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
………………………...........………ผู้เขียน
……………………………….......…ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ขาย
เดือน……….… (ระหว่างจานอง)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ขาย (ระหว่างจานอง)

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
วน (ระหว่างจํานอง)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ขายเฉพาะส่
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะส่ วน (ระหว่ างจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก.ขายที� ดินเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ค. เท่า นั�น ส่ วนของนาย ข. และ นาย ค. ที�มีอยู่แล้วคงเดิ ม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ซื�อ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๓๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สามแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ที�ดินที�ซ�ือขายอยูต่ ิดถนนสาธารณประโยชน์ รถยนต์เข้าถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที�ดินมาโดย……………….เป็ นเวลา……………….ปี แล้ว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูซ้ �ื อยอมรับภาระการจํานองที�ผขู้ ายจํานอง
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
เป็ นประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
เดือน…….………พ.ศ. … เป็ นเงินจํานวน
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อ
๒๐๐,๐๐๐ บาท และชําระราคาที�ดินเป็ นเงินสด ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(………………………………………)
(๗) ผูข้ ายได้รับเงินจากผูซ้ �ือแล้ว
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างหนังสือสัญญา ประเภท
ขายเฉพาะส่ วน (ระหว่ างจานอง)

ทีด่ นิ

- ๑๑ -

(ท.ด. ๑๓ ข)

หนังสื อสั ญญาขายที่ดินเฉพาะส่ วน (ระหว่างจานอง)

โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐
…. ปี
………………………………..…….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….………..     
…..…
นาย
ค.
๔๕ ปี
……………………………………. ...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
……………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ ดินแปลงที่ กล่า วข้างบนนี้ เพียงเฉพาะส่ ว นกรรมสิ ทธิ์ ของตนแก่ ผูซ้ ้ื อ เป็ นราคา
๓๐๐,๐๐๐
สามแสนบาทถ้วน
เงิน.………………………………….……………บาท
(เงิน………………………………………………………………บาท)
และในการขายเฉพาะส่วนนี้ไม่เกี่ยวถึงกรรมสิ ทธิ์ของคนอื่น
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ือตกลงรับซื้อที่ดินเพียงเฉพาะส่วนกรรมสิ ทธิ์ของผูข้ ายตามที่กล่าวในข้อ ๑ ผูซ้ ้ือได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงิน
เป็ นเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว และผูซ้ ้ือยอมรับภาระการจานองตามสัญญาจานองฉบับลงวันที่……
ค่าที่ดินรายนี้………………………………………………………………………………………………………………………
เดื
อน……….พ.ศ. …. ซึ่งผูข้ ายจานองไว้เป็ นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ ายรับรองว่าไม่ทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วา่ มีเพียงใด
มีส่ิ งปลูกสร้างในที่ดิน ที่ดินที่ซ้ือขายอยูต่ ิดถนนสาธารณประโยชน์รถยนต์เข้าถึง
ข้อ ๔. ไม่
……………………..……………………………………………………………………………....……..…….
ข้อ ๕. ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย……………………..เป็ นเวลา………ปี แล้ว
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซ้ ้ือถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ……………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื้ อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
……………………...........…………ผู้เขียน
.……………………..........…………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…….……. ขายเฉพาะส่วน
เดือน……….… (ระหว่างจํานอง)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ขายเฉพาะส่ วน (ระหว่ างจํานอง)

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ขายที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั�น
ส่วนของนาย ข. และ นาย ค. ที�มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).…..............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๑๔ -

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท แบ่ งขำย

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่
ง
ขาย
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๐๑
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๕
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย……………….เป็ นเวลา……………….ปี แล้ว ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ข้ ายได้รับชาระราคาที่ดินครบถ้วนแล้ว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 6000 – 9
๔๐
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๑๑๑
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๑๓ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ำงคำขอ ประเภท แบ่ งขำย

แบ่งขาย
คำขอ.........................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ต
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน้
าสารวจ.........................…………..................อ
าเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จั
งหวัด.......………….............………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๐
ไทย
ยุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีช่ือเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ โดยหนังสื อนี้ ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่งขายที่ดินแปลงนี้ ออกจากกันเป็ น ๑ แปลง คือ แปลงที่ ๑ ทางทิศใต้ ขายให้แก่ นาย ข. ส่ วนแปลงคงเหลือเป็ นของข้าฯ
..........................................................................………………........................................................................................................
ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นาช่างแผนที่ทาการรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดาเนินการให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ต่อไปด้วย และข้าฯ ขอรับรองว่า
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ้าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนด้วยประการใด ๆ ข้าฯ ยอมให้เจ้าพนักงานแก้ไขให้เป็ นการถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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- ๑๕ -

(ท.ด. ๑๓ ก)

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท แบ่ งขาย

ทีด่ นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งขายที่ดิน

๑๐๐
โฉนดที่.......………………..…….เลขที
่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
……………………………….…..
...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐
…. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….….…….     
…..…
นาย
ข.
๔๐ ปี
……………………………….….. ...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
…………………………………..….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
๔๐
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้เพียงเฉพาะตอนเลขที่ดิน……………………………………………
ซึ่ งได้หมายสี เขี ย วไว้ในแผนที่ ในสารบบกับแผนที่ หลังโฉนดที่ ดินรายนี้ แ ก่ ผูซ้ ้ื อเป็ นราคา
๕๐๐,๐๐๐.ห้าแสนบาทถ้วน
เงิน.………………………………………………………บาท
(เงิน………………………………………………………บาท)
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ือยอมรับซื้อที่ดินตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผูข้ าย ผูซ้ ้ือได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้…………
ครบถ้
ว
นแล้
ว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ดินที่ซ้ือขายไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………..…….………….เป็ นเวลา…………..…….ปี
ข้อ ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซ้ ้ือถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
...........………………………………ผู้เขียน
..........………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. แบ่งขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งขาย

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
๔

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๑๑๑

๔๐

5136IV6000-9

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).......…........

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๑๖ -

17

- ๑๗ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
 นอกเขต
ขายตามคาสัง่ ศาล
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ตามคาพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่……….)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำยตำมคำสั่งศำล

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ขายที่ดินพร้อมบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๗ X ๘ เมตร เลขที่…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ข้ ายได้ที่ดินมาโดย........................เป็ นเวลา...........ปี ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซ้ ้ือซื้อไว้เพื่อ............................
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคาพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่……….…….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ขาย
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( .......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๑๘ ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำยตำมคำสั่งศำล

(ท.ด. ๙)

ขายตามคาสั่งศาล
คำขอ.............................................

(ตามคาพิพากษาศาล………ที่………..ลงวันที่………………….)
ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่..........................................…….……………...............จังหวัด..............…….......………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๔๐
ไทย
ยุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ บัดนี้ศาล………………………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้
มีคาพิพากษาให้นาย ก. จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ พร้อมบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๗ X ๘ เมตร เลขที่…………….
..........................................................................………………........................................................................................................
แก่
ขา้ พเจ้า หากนาย ก. ไม่ยอมจดทะเบี ยนขายให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ก. รายละเอียดปรากฏตาม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าพิพากษาศาล………………..ที่………………ลงวันที่…………………ที่ได้ยนื่ มาพร้อมคาขอนี้ และข้าพเจ้าได้ชาระราคาที่ดิน
ครบถ้
วนแล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................

..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดดาเนิ นการจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ขา้ พเจ้าด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ขายตามคาสัง่ ศาล
เดือน…………. (ตามคาพิพากษา
พ.ศ. …………. ศาล………..…….
ที่………………..
ลงวันที่………….)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ขายตามคาสั่งศาล

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).............…...

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

19

- ๑๙ -

20

- ๒๐ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ขายเฉพาะส่วนตามคาสัง่ ศาล  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคาพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่……….)  ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำยเฉพำะส่ วนตำมคำสั่งศำล

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ศาลสัง่ ให้นาย ก. ขายเฉพาะส่ วนของตนแก่นาย ข. ส่วนของ นาย ข.ที่มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

โฉนดทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ขายที่ดินพร้อมบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๗X ๘ เมตร เลขที่………………………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย....................เป็ นเวลา.........ปี ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซ้ ้ื อซื้อไว้เพื่อ...........................
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคาพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่……………….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ขาย
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ............................................................
( .......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

21
- ๒๑ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท ขำยเฉพำะส่ วนตำมคำสั่งศำล

ขายเฉพาะส่ วนตามคาสั่งศาล
คำขอ.........................................................

(ตามคาพิพากษาศาล………ที่………..ลงวันที่………………….)

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๔๐
ไทย
ยุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาย ก. และนาย ข. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล……….…
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้มีคาพิพากษาให้นาย ก. จดทะเบี ยนขายที่ ดินแปลงนี้ เฉพาะส่ วนของนาย ก. พร้อมบ้านครึ่ งตึ กครั้งไม้ ๒ ชั้น ขนาด
..........................................................................………………........................................................................................................
๗ X ๘ เมตร เลขที่ …………………แก่ขา้ พเจ้า หากนาย ก. ไม่ยอมจดทะเบียนขายให้ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
..........................................................................…………………………........................................................................................
ของนาย ก. รายละเอียดปรากฏตามคาพิพากษาศาล……………….…ที่……..………ลงวันที่…………………….ที่ได้ยนื่ มา
..........................................................................…………………………........................................................................................
พร้อมคาขอนี้ และข้าพเจ้าได้ชาระราคาที่ดินครบถ้วนแล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................

..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดดาเนิ นการจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ขา้ พเจ้าด้วย ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที่………….. ขายเฉพาะส่วน
๑. นาย ก.
เดือน…………. ตามคาสัง่ ศาล
๒. นาย ข.
พ.ศ. …………. (ตามคาพิพากษา
ศาล………...…..…
ที่………………....
ลงวันที่…………..)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ขายเฉพาะส่ วนตามคาสั่ งศาล

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้ศาลสัง่ ให้นาย ก. ขายเฉพาะส่วนของตน
แก่นาย ข. ส่ วนของนาย ข. ที่ มีอยู่แล้วคงเดิม

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)........….......

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

22
- ๒๒ -

23
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทขายฝาก มีกาํ หนด ……ปี
 ที�นา
 ที� ............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ขายฝาก มีกาํ หนด ……ปี  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐ , ๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที� ……ขนาด…………ปลูกสร้าง ……ปี ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย ………….เป็ นเวลา …….ปี
(๓) ขายฝากพร้
..................................................................………............................................................................................…...................……
ไม่
ค
า
้
งชํ
า
ระภาษี
บาํ รุ งท้องที�
..............................................................................………....................................................................................…...............……
่กรณี ท�งั สองฝ่ ายตกลงกันไม่ให้ผรู้ ับซื� อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก และกําหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน ……………………บาท
(๔) คู..............................................................................………........................................................................…..........…...............….
(……………………..) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน………
(๕) ผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื� อฝากไว้ครบถ้วนแล้ว วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…..…..……..……………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ....................…...................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๔๙)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดิน �ีกา� หนด…….ปี

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาขายฝากทีด� ิน มีกาํ หนด………ปี

โฉนดที�.......………………..…………….เลขที�ดิน...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
…………………………….……     
……
๑.
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………………      ผูข้ ายฝาก อายุ ……
๒. นาง ข.
๔๘
……………………………….…
    
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... ………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูร้ ับซื�อฝาก อายุ ……..
…………………………………   
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ...................... ..….…อําเภอ/เขต ............................ …..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......…………….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�แก่ผรู ้ ับซื�อฝาก มีกาํ หนด……………….……………..ปี
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………..บาท
(เงิน…………………………………………………..บาท)
และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื�อฝากเป็ นการเสร็จแล้ว //
ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูร้ ับซื�อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝากได้
ขายฝากพร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที�……ขนาด……….ปลูกสร้าง…..…ปี ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย……….…
ข้อ ๓. …………………………………………………………………………………..………………………………
เป็
นเวลา………ปี
กํ
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน………….บาท (………………) และกําหนดเวลาไถ่คืนภายใน………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
รับซื�อ
ข้อ ๔. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู ้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูร้ ับซื� อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………….ผูเ้ ขี ยน
………………………………………….ผูต้ รวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย�า�การ�ก� ทะเบียนที�ด�น ประเ�ทขายฝากมีกําหนด………..ปี

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ............
ขายฝากเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
มีกาํ หนด ……ปี
ตําแหน่ งที�ดิน
 ในเขต
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทขายฝากเฉพาะส่ วน มีกําหนด…….ปี

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ค. เท่านั�น ส่วนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๑. นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย ………….เป็ นเวลา …….ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ไม่
..................................................................………............................................................................................…...................……
่
คู
ก
รณี
ท�งั สองฝ่ ายตกลงกันไม่ให้ผรู้ ับซื� อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก และกําหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน …………………บาท
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(……………………….…..)
กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน…………..
..........................................................................………........................................................................…..........…...............….
(๕) ผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื� อฝากไว้ครบถ้วนแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................... )
เจ� าพนักงานที�ดิน

27
(ท.ด. ๔๙ ก)

�ัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดินเฉพาะส่ วน �ีก�าหนด…..ปี

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดินเฉพาะส่ วน มีกาํ หนด……..ปี

โฉนดที�.......……………….……..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ.........……………………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….…………..จังหวัด.............….........................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช………….……………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..…………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….…….     
…...…
นาย
ก.
๕๐ ปี
…………………………………..      ผูข้ ายฝาก อายุ …..….
……………………………….….     
.…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................……….......................……….........………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..…..หมู่ที� .....……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…..
นาย
ค.
๖๐ ปี
…………………………………...      ผูร้ ับซื�อฝาก อายุ …...….
…………………………………...     
..…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .................................………..………..................…….…………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…………………..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................……............หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที� ดินแปลงที� กล่า วข้างบนนี� เพียงเฉพาะส่ วนกรรมสิ ทธิ� ของตนแก่ ผูร้ ั บซื� อฝาก มี
๒๐๐,๐๐๐
กําหนด……………….……………ปี นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน….………………………………..……………บาท
สองแสนบาทถ้วน
(เงิน………………………………………………)
ในการขายฝากนี�ไม่เกี�ยวถึงส่วนกรรมสิ ทธิ�คนอื�น
ข้อ ๒. ผูซ้ �ือตกลงรับซื�อฝากที�ดินตามที�กล่าวในข้อ ๑ และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื�อฝากเสร็ จแล้ว
//
ข้อ ๓. ในการขายฝากนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ให้
ไม่ให้ ผูร้ ับซื�อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝากได้ และรับรองว่าไม่ทราบ
เขตและเนื�อที�แน่นอนว่ามีเพียงใด
ขายฝากที�ดินไม่มีส�ิ งปลูกสร้าง ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย…………..….เป็ นเวลา……..….ปี กําหนดสิ นไถ่ไว้
ข้อ ๔. ………………………………………………………..………………………………………………..………….
เป็
นเงิน………….บาท (………………………..) และกําหนดเวลาไถ่คืนภายใน…………….
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….
รับซื�อ
ข้อ ๕. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู ้ …..……….….….ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สญ
ั ญาขายฝากนี�
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูร้ ับซื� อฝาก ถือ
อีกฝ่ ายละฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………..ผูเ้ ขียน
…………………..…………………………..ผูต้ รวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากเฉพาะส่วน
เดือน………… มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทขายฝากเฉพาะส่ วนมีกาํ หนด…….ปี

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั�น
ส่ วนของนาง ข. คงเดิม

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทไถ่ จากขายฝาก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ตามสัญญาขายฝาก ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ….)  ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ไถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ร้ ับซื� อฝากได้รับเงินเป็ นการไถ่ถอนทรัพย์สินที�ขายฝากไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(๓) ผู..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับซื�อฝาก
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างการบรรยายบอกเลิกสัญญาขายฝาก

ทีด� นิ

บรรยายเลิกสัญญาด้านหน้าสัญญาทุกฉบับไว้มุมบนด้านขวาว่า
เลิกสัญญาโดยได้ไถ่ถอนจากกันเสร็ จแล้ว
(ท.ด. ๔๙)
แต่วนั ที�……เดือน…………พ.ศ. ….
เจ้าพนักงานที�ดิน

หนังสื อสั ญญาขายฝากทีด� ิน มีกาํ หนด………ปี

โฉนดที�.......………………..…………….เลขที�ดิน...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
…………………………….……     
……
๑. นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………………
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……
๒. นาง ข.
๔๘
……………………………….…
    
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... ………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูร้ ับซื�อฝาก อายุ ……..
…………………………………   
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ...................... ..….…อําเภอ/เขต ............................ …..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......…………….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�แก่ผรู ้ ับซื�อฝาก มีกาํ หนด……………….……………..ปี
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………..บาท
(เงิน…………………………………………………..บาท)
และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื�อฝากเป็ นการเสร็จแล้ว //
ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูร้ ับซื�อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝากได้
ขายฝากพร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที�……ขนาด……….ปลูกสร้าง…..…ปี ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย……….…
ข้อ ๓. …………………………………………………………………………………..………………………………
เป็
นเวลา………ปี กําหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน………….บาท (………………) และกําหนดเวลาไถ่คืนภายใน………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
รับซื�อ
ข้อ ๔. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู ้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูร้ ับซื� อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………….ผูเ้ ขี ยน
………………………………………….ผูต้ รวจ
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ตัวอย่ างการบันทึกกรณีผ้รู ับซื�อฝากมาขอจดทะเบียนไถ่ จากขายฝาก

กรณี ผรู ้ ับซื�อฝากมาขอจดทะเบียนไถ่จากขายฝาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที�บนั ทึกการรับเงินค่าไถ่จากขายฝากหลังสัญญา
ฉบับผูร้ ับซื�อฝากว่า
ข้าพเจ้าผูร้ ับซื�อฝากได้รับเงินค่าไถ่จากขายฝากไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว
แต่วนั ที�……เดือน……………..พ.ศ. ….
ลงชื�อ………………………………….ผูร้ ับซื�อฝาก
ลงชื�อ………………………………….ผูข้ ายฝาก
ลงชื�อ………………………………….พยาน
ลงชื�อ………………………………….พยาน
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

วันที�…………. ไถ่จากขายฝาก
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทไถ่ จากขายฝาก

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูไ้ ถ่ถอน

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ไถ่
จ
ากขายฝากเฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
(ตามสัญญาขายฝากลงวันที�….เดือน……..พ.ศ. ….)  ในเขต
ตําแ�น่ งทีด� ิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วนของตนเท่านั�น ส่วนของนาง ข. คงเดิม

�ฉนดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ไถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูร้ ับซื� อฝากได้รับเงินเป็ นการไถ่ถอนทรัพย์ที�ขายฝากไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับซื� อฝาก
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………….……)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................…............
( ........................…............................... )
เจ� าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างการบรรยายบอกเลิกสัญญาขายฝากเฉพาะส่ วน

บรรยายเลิกสัญญาด้านหน้าสัญญาทุกฉบับไว้มุมบนด้านขวาว่า
เลิกสัญญาโดยได้ไถ่ถอนจากกันเสร็ จแล้ว
แต่วนั ที�……เดือน…………พ.ศ. …. (ท.ด. ๔๙ ก)
เจ้าพนักงานที�ดิน

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดินเฉพาะส่ วน มีกาํ หนด……..ปี

โฉนดที�.......……………….……..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ.........……………………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….…………..จังหวัด.............….........................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช………….……………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..…………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….…….     
…...…
นาย
ก.
๕๐ ปี
…………………………………..      ผูข้ ายฝาก อายุ …..….
……………………………….….     
.…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................……….......................……….........………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..…..หมู่ที� .....……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…..
นาย
ค.
๖๐ ปี
…………………………………...      ผูร้ ับซื�อฝาก อายุ …...….
…………………………………...     
..…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .................................………..………..................…….…………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…………………..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................……............หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที� ดินแปลงที� กล่า วข้างบนนี� เพียงเฉพาะส่ วนกรรมสิ ทธิ� ของตนแก่ ผูร้ ั บซื� อฝาก มี
๒๐๐,๐๐๐
กําหนด……………….……………ปี นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน….………………………………..……………บาท
สองแสนบาทถ้วน
(เงิน………………………………………………)
ในการขายฝากนี�ไม่เกี�ยวถึงส่วนกรรมสิ ทธิ�คนอื�น
ข้อ ๒. ผูซ้ �ือตกลงรับซื�อฝากที�ดินตามที�กล่าวในข้อ ๑ และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูร้ ับซื�อฝากเสร็ จแล้ว
//
ข้อ ๓. ในการขายฝากนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ให้
ไม่ให้ ผูร้ ับซื�อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝากได้ และรับรองว่าไม่ทราบ
เขตและเนื�อที�แน่นอนว่ามีเพียงใด
ขายฝากที�ดินไม่มีส�ิ งปลูกสร้าง ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย…………..….เป็ นเวลา……..….ปี กําหนดสิ นไถ่ไว้
ข้อ ๔. ………………………………………………………..………………………………………………..………….
เป็
นเงิ
น
………….บาท
(………………………..) และกําหนดเวลาไถ่คืนภายใน…………….
……………………………………………………………………………..……………………………………………………….
รับซื�อ
ข้อ ๕. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู ้ …..……….….….ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สญ
ั ญาขายฝากนี�
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูร้ ับซื� อฝาก ถือ
อีกฝ่ ายละฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………..ผูเ้ ขียน
…………………..…………………………..ผูต้ รวจ

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

วันที�…………. ไถ่จากขายฝาก
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากเฉพาะส่ วน
เดือน………… มีกาํ หนด……..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน

๑. นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน
๒. นาง ข.

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

๑

-

-

-

นาย ก. ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วนของตนเท่านั�น
ส่วนของ นาง ข. คงเดิม

-

-

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั�น
ส่วนของ นาง ข. คงเดิม

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
(ตามสัญญาขายฝากรวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ……)  ในเขต
ตําแหน่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

๒๒
๓
๒
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

และ ๒๔
นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที�ดินเลขที…
� ๒๒
…..อําเภอ……….ส่วนโฉนดที�ดินเลขที…
� ๒๓
…………....
อําเภอ………..ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากรวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�…….เดือน………..พ.ศ……

โฉนดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน�
�
ง
แสนบาทถ้
วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
และ ๒๔
๒๒
จากขายฝากเฉพาะที�ดินโฉนดเลขที�………………อํ
าเภอ……….……..…เท่านั�น ส่ วนที�ดินโฉนดเลขที…
� ๒๓
………….…
(๓) ไถ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
อําเภอ………….………ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากรวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�……เดือน……………….พ.ศ……
..................................................................………............................................................................................…...................……
เป็ นเงิน………………บาท (………………..)
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับซื�อฝาก
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………..)
สําหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...........................................................
( ............….......................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๒๒
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ก.
ผู
ไ
้
ถ่
ถ
อน
..………...................………...….........................……….......     
๖๐,๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อ เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ด้วยที�ดินโฉนดเลขที� ๒๒ , ๒๓ และ ๒๔ อําเภอ……….……..ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขายฝากรวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�…… เดือน……….…พ.ศ…… เป็ นเงินจํานวน…………….บาท (………..………….……)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายมีความประสงค์แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดเลขที� ๒๒ เป็ นเงิน………….บาท (………………..)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ส่วนโฉนดเลขที� ๒๓ และโฉนดเลขที� ๒๔ ตําบล…………………….อําเภอ……………………….จังหวัด…….…………
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเดิม เป็ นเงิน……….………บาท (……..………...….…….) เงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
คงเป็ นไปตามสัญญาขายฝากเดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ร้ ับซื�อฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………….ผูไ้ ถ่ถอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………….……เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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ตัวอย่ างบันทึกแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
กรณี การแบ่งไถ่จากขายฝาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที�บรรยายหลังสัญญาขายฝากทุกฉบับว่า
ข้าพเจ้าผูร้ ับซื�อฝากได้รับเงินจากผูข้ ายฝากเป็ นเงิน……………บาท (………………………..) ไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนด
๒๒
๒๓
๒๔
ที�ดินเลขที�…………………ส่
วนโฉนดที�ดินเลขที�…………………...และเลขที
�……………………ยั
งคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญา
ขายฝากรวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�………เดือน…………..พ.ศ. …. เป็ นเงิน……………….บาท (…………………….…….)
ลงชื�อ…………………………………ผูร้ ับซื�อฝาก
ลงชื�อ…………………………………ผูข้ ายฝาก
ลงชื�อ…………………………………พยาน
ลงชื�อ…………………………………พยาน
ลงชื�อ…………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

ผูร้ ับสัญญา

วันที�…………. แบ่งไถ่จากขายฝาก
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากรวม ๓ โฉนด นาย ก.
เดือน………… มีกาํ หนด………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที�ดินเลขที� ๒๒
อําเภอ………….…ส่วนโฉนดที�ดินเลขที� ๒๓ และ ๒๔
อําเภอ………...ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก
รวม ๓ โฉนดฉบับลงวันที�……เดือน……….…พ.ศ……

๑

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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40
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ปลดเงื
�
อ
นไขการไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๘ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
บาท ....…….......…............สตางค์
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................……..........................
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ข้ ายฝากยอมสละสิ ทธิการไถ่คืนทรัพย์ที�ขายฝากตามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�……..เดือน…………….พ.ศ……
(๓) ผู..................................................................………............................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องปลดเงือ� นไขการไถ่ จากขายฝาก

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
ผู
ข
้
ายฝาก
๒. นาง ข.
    
..………...................………...….........................……….......
นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,๔๘,๖๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ..............…..
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….....................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ทาํ หนังสื อสัญญาขายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที�………..เดื อน…………พ.ศ…… ไว้ต่อกัน ซึ� งยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาขายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� ข้าพเจ้าผูข้ ายฝากยินยอมสละสิ ทธิ การไถ่คืนทรัพย์ที�ขายฝากแล้ว และข้าพเจ้าผูร้ ับซื� อฝากทราบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความจํ
านงของผูข้ ายฝากแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ หนึ� ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแล้
ว จึ งลงลายมือชื� อหรื อพิมพ์ลายนิ� วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ข้ ายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ…………………………………ผูร้ ับซื�อฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ..………………………….…….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

วันที�…………. ปลดเงื�อนไขการไถ่
เดือน………… จากขาย ฝาก
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทปลดเงือ� นไขการไถ่ จากขาย ฝาก

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ต��อย� า�คําขอ� �ระเ�ท�ลดเ���อน�ขการ��� จากขาย�ากเ��าะส� �น
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
ปลดเงื
�
อ
นไขการไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................……………….........  นอกเขต
เฉพาะส่วน
 ในเขต
ตําแ�น� �ที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ปลดเงื� อนไขการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่ วนของตน ส่ วนของ นาง ข. คงเดิม

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ก. ผูข้ ายฝากยอมเสี ยสละสิ ทธิ การไถ่คืนทรัพ ย์ที�ขายฝากเฉพาะส่ วนของตน ตามสัญญาขายฝากเฉพาะส่ วน
(๓) นาย
..................................................................………............................................................................................…...................……
ฉบั
บ
ลงวันที�……. เดือน ………………..พ.ศ……
…………………………………………………………………………………………………………………………...
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
.
(………………………………………)

สํ า�ร�บ�น�ก�านเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ� า�น�ก�านที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไข
การไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูข้ ายฝาก
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ค.
ผู
ร
้
ั
บ
ซื
อ
ฝาก
�
..………...................………...….........................……….......     
๕๐,๖๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..

////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : -

ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ทาํ หนังสื อสัญญาขายฝากเฉพาะส่วน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที�……เดือน…………พ.ศ………ไว้ต่อกัน ซึ�งยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาขายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� นาย ก. ผูข้ ายฝากยินยอมสละสิ ทธิ การไถ่คืนทรัพย์ที�ขายฝากเฉพาะส่ วนของตนเองแล้ว และข้าพเจ้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค. ผูร้ ับซื�อฝากทราบความจํานงของ นาย ก. ผูข้ ายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ …………………………………ผู
ข้ ายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ …………………………………ผูร้ ับซื�อฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ …………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ …………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ …………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

วันที�…………. ปลดเงื�อนไขการไถ่
เดือน………… จากขายฝากเฉพาะ
พ.ศ. ………… ส่วน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากเฉพาะส่วน
เดือน………… มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
๑

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั�น
ส่วนของนาง ข. คงเดิม

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

๑. นาย ค.
๑
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.
นาย ก. ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
ของตน ส่วนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทปลดเงือ� นไขการไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

45

46
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับสิทธิการไถ่ (หนีเ� กล��อนกล�นกัน)
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
ระงั
บ
สิ
ท
ธิ
ก
ารไถ่
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ส.
รับมรดกสิ ทธิการไถ่
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ส.
รับซื�อฝาก
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก.
�ดินแปลงนี�มีชื�อผูข้ อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยรับซื�อฝากที�ดินจาก……………………..
และรับมรดกสิ ทธิการไถ่จาก
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย
ก.
……………………
ผู
ข
้
ายฝาก
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ที�ดินแปลงนี� ตกมาเป็ นกรรมสิ ทธิ� และสิ ทธิการไถ่รวมอยูแ่ ก่ผขู้ อแต่ผเู้ ดียว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ส.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการไถ่
นาย ส.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

47
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับสิทธิการไถ่ (หนีเ� กลือ� นกลืนกัน)

ระงับสิ ทธิการไถ่ (หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๔๐
ไทย
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:นาย ก.
ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�โดยรับซื�อฝากที�ดินจาก…………………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาย ก.
และรั
บมรดกสิ ทธิการไถ่จาก………………..ผู
ข้ ายฝาก ที�ดินแปลงนี�ตกมาเป็ นกรรมสิทธิ�และสิ ทธิการไถ่รวมอยูแ่ ก่ขา้ พเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
แต่
ผเู ้ ดียว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจดทะเบียนระงับสิ ทธิ การไถ่ (หนี�เกลื�อนกลืนกัน) ให้ปรากฏในโฉนดที�ดิน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี
� ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ส.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ส.
ผูร้ ับซื�อฝาก

นาย ส.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
การไถ่

วันที�…………. ระงับสิ ทธิการไถ่
เดือน………… (หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
พ.ศ. …………

นาย ส.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

นาย ส.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
การไถ่

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๕

๕

๕

ไร่

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิการไถ่ นาย ก. (ตาย)
เดือน…………
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. …………

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทระงับสิ ทธิการไถ่ (หนีเ� กลือ� นกลืนกัน)

-

-

ตาราง
วา
-

-

-

-

ไร่

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย น.

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดินโฉนด
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ............
ขยายกํ
า
หนดเวลาไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
ครั�งที�…… (กําหนด………)  ในเขต
ตําแหน่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที…
� … (กําหนด………)

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐ , ๔๘ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ผขู้ ายฝากได้ทาํ สัญญาขายฝากที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างแก่ผรู ้ ับซื�อฝาก มีกาํ หนด………ปี นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝาก
(๓) ตามที
..................................................................………............................................................................................…...................……
ตามสั
ญญาขายฝาก�บับลงวันที�……เดือน……………พ.ศ. …… บัดนี�ขา้ ฯ ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไป
..............................................................................………....................................................................................…...............……
มี..............................................................................………........................................................................…..........…...............….
กาํ หนด…… (กําหนดเวลาไถ่รวมกันทั�งหมดต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝากเดิม )
(๔) การขยายกําหนดเวลาไถ่น� ี …………….(มีหนังสื อ
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หรื อหลัก�านเป็ นหนังสื อลงลายมือชื�อผูร้ ับซื� อฝาก
นาย
ก.
นาง ข.
ผูข้ อ ขายฝาก
ลงวันที�….เดือน……….พ.ศ…. หรื อไม่มีหนังสื อ ลงชื�อ ...........................................................
นาย
ค.
หรื อหลัก�านเป็ นหนังสื อลงลายมือชื�อผูร้ ับซื� อฝาก) ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(๕) เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น � เป็ นไปตาม
(………………………………………)
สัญญาขายฝากเดิม

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดนิ

50
(ท.ด. ๔๙ ข)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที�……….(กําหนด……………)
4

ที�ดนิ

หนังสื อสั ญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก ครั�งที�…….. (กําหนด……….)

โฉนดที�.......……………..…………….เลขที�ดิน...............…..….…….……..หน้าสํารวจ...........………………….
ตําบล.......……………………………..………...….....…อําเภอ..........…..……….…………...จังหวัด.......................................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..………………………พุทธศักราช…………..…………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
ระหว่าง

…………………………….…….     
….….
๑. นาย ก.
๕๐ ปี
…………………………………..
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……...
๔๘
๒. นาง ข.
……………………………….….
    
……..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................……….......................……….........………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..…..หมู่ที� .....……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
……...
นาย ค.
๖๐ ปี
…………………………………...
     ผูร้ ับซื�อฝาก อายุ …….…
…………………………………...     
……..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .................................………..………..................…….…………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…………………..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................……............หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ดงั ต่อไปนี�
ข้อ ๑. ตามที�ผขู ้ ายฝากได้ทาํ สัญญาขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� แก่ผูร้ ับซื� อฝาก มีกาํ หนด…………….……ปี
นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝากตามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�……...เดือน……..……. พ.ศ. ………… บัดนี� ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกัน
ขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไปมีกาํ หนด…………ปี (กําหนดเวลาไถ่รวมกันทั�งหมดต้องไม่เกินสิบปี นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝากเดิม)
( ) มี
หนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก
ข้อ ๒. การขยายกําหนดเวลาไถ่น� ี
ลงวันที�………เดือน……………………. พ.ศ. …………..
( ) ไม่มี
หนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก
ข้อ ๓. เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ เป็ นไปตามสัญญาขายฝากเดิม
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ คู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาฉบับนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับซื�อฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………. เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………………………ผูเ้ ขียน
.
………………………………………………ผูต้ รวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขยายกําหนดเวลาไถ่
เดือน………… จากขายฝาก
พ.ศ. ………… ครั�งที�…………..
(กําหนด………..)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที�…………..(กําหนด………..)

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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52

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทโอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ............
โอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก  นอกเขต
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................……………….........
 ในเขต
ตําแ�น� �ที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….............……….......………………….
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ผูข้ ายฝาก)
โอน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย พ.
รับโอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการไถ่ทรัพย์สินที�ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญาขายฝาก�บับลงวันที�…….เดือน…….……พ.ศ……
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
ให้
แก่ผรู ้ ับโอนโดยเสน่หา (หรื อขายเป็ นเงิน…………………….บาท)
..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๔ ) ผูร้ ับซื� อฝากได้รับทราบการโอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝากแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
พ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน

ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………….)

สํ า�ร�บ�น�ก�านเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�น�ก�านที�ดิน

53
(ท.ด. ๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาโอนสิทธิการไถ่ จากขายฝาก

ไถ่จากขายฝาก
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการรั/////
บ………………….

ท��ด��
��นดท��.......…………………………….….เล�ท��ด�น...............………….…….…..หน้าสํารวจ
..…….....……..…….…...ตําบล.......…………..……………….……………...…..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด
..........…...............…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน……...…………………………พุทธศักราช...…………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..………………………
เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. .…..
นาง
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ……………………………………..      ผูโ้ อน อายุ .….....…
…………………………………….     
….....….
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................…………….................................…………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……................. เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............…........ ถนน ...............…………..หมู่ที� .….…..….
ตําบล/แขวง ....................… อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………….…................
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
.………
๔๐ ปี
นาย พ.
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ .………
……………………………...……...     
……….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บ
ิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............….…...………..................……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........…......... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............….……... ถนน ......…………………..หมู่ที� .……..…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด .........………..…...........หมายเลขโทรศัพท์ ......…………................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ไถ่จากขายฝาก
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิทธิการ………………….…………..………….………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซ��งผูโ้ อน
ขายฝาก
กับ นาย ค.
ได้ร///ับ .……..…………………………………...………ไว้
จ///าก………………..………………………………………ตามหนั
งสือ
ขายฝาก
สัญญา………………………ฉบับที�………….………ลงวันที�………...…เดือน………………..พุทธศักราช…….…..………….
โอนให้ผรู ้ ับโอนโดยเสน่หา
นั�น แก่ผโู ้ อนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…………………………….………………………..
(หรื
อ
ขายเป็
น
เงิ
น
………….)
………………………………………………………………………………...
ไถ่จากขายฝาก
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิ ทธิ การรั///
บ….….……………………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ขายฝาก
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี�จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหน�� งฉบับ ผูร้ ับโอนถื อไว้ฉบับหน�� ง
เจ้าของที�ดิน ถือไว้ฉบับหน�� ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิทธิการรับ………………………….…………….และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว
จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย พ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
ข้าพเจ้า……………………………….……………………………………………..เจ้
าของที� ดินได้รู้ เห็ นในการโอน
ไถ่
จ
ากขายฝาก
สิทธิการ……………………….……………………ตามหนังสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
….…………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………….……………...ผูเ้ ขียน
……………...………………….………………ผูต้ รวจ

นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

วันที�…………. โอนสิ ทธิการไถ่
เดือน………… จากขาย ฝาก
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด…………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนสิ ทธิการไถ่ จากขายฝาก

นาย พ.
ผูร้ ับโอนสิ ทธิการ
ไถ่

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๒. นาง ข. (ผูข้ ายฝาก)
โอน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาง ข. โอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่ นาง อ. ส่ วนของนาย ก. การขายฝากยังคงเดิม

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน
 ที�นา
 ที� ............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
โอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
เฉพาะส่วน
 ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….............……….......………………….
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาง อ.
รับโอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการไถ่ทรัพย์สินที�ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�…..เดือน……………พ.ศ……..
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยเสน่หา (หรื อมีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………………….บาท)
..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๔) ผูร้ ับซื� อฝากได้รับทราบการโอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝากแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาง
อ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………….)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาโอนสิทธิการไถ่ จากขายฝากเฉพาะส่ วน

ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการรั/////
บ………………….

ท��ด��
��นดท��.......…………………………….….เล�ท��ด�น...............………….…….…..หน้าสํารวจ
..…….....……..…….…...ตําบล.......…………..……………….……………...…..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด
..........…...............…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน……...…………………………พุทธศักราช...…………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..………………………
เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. .…..
นาง ข.
๔๘ ปี
ระหว่าง ……………………………………..
     ผูโ้ อน อายุ .….....…
…………………………………….     
….....….
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บ
ิดา / มารดาชื�อ ....................…………….................................…………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……................. เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............…........ ถนน ...............…………..หมู่ที� .….…..….
ตําบล/แขวง ....................… อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………….…................
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
.………
นาง อ.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ .………
……………………………...……...     
……….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............….…...………..................……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........…......... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............….……... ถนน ......…………………..หมู่ที� .……..…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด .........………..…...........หมายเลขโทรศัพท์ ......…………................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิทธิการ………………….…………..………….………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซ��งผูโ้ อน
///
ขายฝาก
///
กั
บ
นาย
ค.
ได้รับ .……..…………………………………...………ไว้จาก………………..………………………………………ตามหนังสือ
ขายฝาก
สัญญา………………………ฉบั
บที�………….………ลงวันที�………...…เดือน………………..พุทธศักราช…….…..………….
โอนให้ผรู ้ ับโอนโดยเสน่หา
นั�น แก่ผโู ้ อนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…………………………….………………………..
(หรื
อ
ขายเป็
น
เงิ
น
………….)
………………………………………………………………………………...
ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิ ทธิ การรั///
บ….….……………………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ขายฝาก
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี�จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหน�� งฉบับ ผูร้ ับโอนถื อไว้ฉบับหน�� ง
เจ้าของที�ดิน ถือไว้ฉบับหน�� ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิทธิการรับ………………………….…………….และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว
จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาง อ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ค.
ผู
ร
้
บ
ั
ซื
อ
ฝาก
�
ข้าพเจ้า……………………………….……………………………………………..เจ้าของที� ดินได้รู้ เห็ นในการโอน
ไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วน
สิทธิการ……………………….……………………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
….…………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………….……………...ผูเ้ ขียน
……………...………………….………………ผูต้ รวจ

๑. นาย ก.
๒. นาง ข..
ผูข้ ายฝาก

วันที�…………. โอนสิ ทธิการไถ่จาก
เดือน………… ขายฝากเฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด…………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

๑. นาง อ.
ผูร้ ับโอนสิ ทธิการไถ่
๒. นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทโอนสิ ทธิ การไถ่จากขาย ฝากเฉพาะส่ วน

๑

๑

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

นาง ข. โอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝากเฉพาะส่วนของตน
แก่ นาง อ. ส่วนของ นาย ก. การขายฝากยังคงเดิม

-

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนมรดกสิ
ท
ธิ
ก
ารไถ่
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขายฝาก
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง จ.
รับมรดกสิ ทธิการไถ่
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี�อยูร่ ะหว่างขายฝาก ตามสัญญาขายฝากลงวันที�…..เดือน…………..พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ร้ ับมรดกสิ ทธิการไถ่เป็ นทายาทเพียงผูเ้ ดียวโดยเป็ น……………….ของผูข้ ายฝาก มีสิทธิไถ่คืนตามอายุสญ
ั ญาขายฝาก
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
จ.
นาง
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการไถ่
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกการสอบสวนฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการไถ่
ประเภท……………………………..

ที�ดิน

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาง จ.
๓๐
……..………...................…............
     อายุ …….…..
ปี
…………………………………….     
………...

ไทย
นาย ก. – นาง ข.
สัญชาติ...................………...……..
บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ไทย
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูข้ ายฝาก
ตาย
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที
�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
ใบมร�บัตร เลขที�
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลักฐาน……………………………..………ซึ
� งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
นาย
ค.
ผู
ร
้
บ
ั
ซื
อ
ฝาก
ซึ
�
ง
ได้
ท
า
ํ
มายื
น
�
พร้อมกับคําขอนี�
�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้า โดยประกาศเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการไถ่ที�ดินแปลงนี�
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
ต่…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
อไป
นาย ก. เป็ นบิดาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกเพียงผูเ้ ดียว ปรากฏตามบัญชีเครื อญาติ
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
หลั
งคําขอนี�
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………

…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
มรดกนี�ไม่มีพินยั กรรม ที�ดินแปลงนี�ยงั อยูใ่ นระหว่างขายฝาก ซึ�งข้าพเจ้ายังมีสิทธิไถ่คืนตามอายุสัญญาขายฝาก
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
ฉบับลงวันที�…………………..
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาง จ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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(ท.ด. ๒๕)

ตัวอย่ างประกาศเรื�องจดทะเบียนโอนมรดกสิทธิการไถ่

สํานักงานที�ดินจังหวัด
ประกาศ………………………..
จดทะเบียนโอนมรดกสิ ทธิการไถ่
เรื�อง……………………………………
นาง จ.
จดทะเบียนโอนมรดกสิ ทธิการไถ่
ด้วย.......…………................……...................…..ได้
ยนื� เรื� องราวขอ…………………..…………….............
…………………….............หนังสื อสําคัญ......………...............เลขที�........................................หน้าสํารวจ.................................
หมู่ที�.......................ตําบล..........................................อําเภอ..............…........……...................จังหวัด...............…….…..................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีอาณาเขตดังนี� คือ:ทิศเหนือ
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศใต้
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันออก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันตก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
เนื�อที�ประมาณ………………………………….......ไร่ .................................................งาน...........................................ตารางวา
ที�ดินแปลงนี� นาย ก. เจ้ามรดกได้จดทะเบียนขายฝากไว้กบั นาย ค. ผูข้ อเป็ นบุตรของเจ้ามรดกมีสิทธิไถ่คืนตาม
โดยอ้างว่า...…………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อายุ
สญ
ั ญาขายฝากฉบับลงวันที�…….เดือน……………..พ.ศ……..และเป็ นทายาทเพียงผูเ้ ดียวของเจ้ามรดก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึ งขอประกาศให้ทราบทั�วกัน ถ้าผูใ้ ดจะคัดค้านประการใด ให้ยื�นคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้า หน้าที�
สามสิ บ
ภายใน…………………………วั
น นับแต่วนั ประกาศนี�เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที�..................เดือน..............................................พ.ศ............................
ลงชื�อ................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที�
ตํ///////////
าแหน่ง................................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง
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บัญชีเครือญาติ
นาย พ.

ตายเมื�อ………………….

นาง ม.

ตายเมื�อ………………….

นาย ก.
เจ้ามรดกผูข้ ายฝาก

นาง ข.
ตายเมื�อ…………………

ตายเมื�อ………………….

นาง จ.
ผูข้ อ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติถูกต้องครบถ้วนตรงกับความจริ งแล้ว
นาง จ.
ลงชื�อ……………………………………ผู
ข้ อรับมรดกสิ ทธิการไถ่
ลงชื�อ……………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิการไถ่ นาย ก. (ตาย)
เดือน…………
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. …………

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… มีกาํ หนด……..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทโอนมรดกสิ ทธิการไถ่

นาง จ.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ การ
ไถ่

นาย ค
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

๑

๑

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ระหว่างขายฝาก)
 ในเขต แยก ๑
ตําแหน่ งที�ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝาก)

๗๓๖
๘
๓๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๑๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ…..

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิมระหว่างขายฝาก ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ…………..
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๖
๑๒
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๗๓๗
๘
๓๗
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๕
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑๐
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ระหว่างขายฝาก)
 ในเขต แยก ๒
ตําแหน่ งที�ดิน
5136 IV 7228 - 1
และคงเหลือ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๖
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ ง แยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝาก)

๗๓๖
๘
๓๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือ ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ…..

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิมระหว่างขายฝาก ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ…………..
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๗
๑๓
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๗๓๘
๘
๓๘
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๕
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๕
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝาก)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๙)
แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก)
คําขอ.........................................................

ฉบับที.� ................................................
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๕
๓๖
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๗๓๖
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด...………….................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๖๐
ไทย
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยข้าพเจ้ามีความประสงค์ แบ่งแยกที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกันดังนี� แบ่งทางทิศเหนือ ๑ แปลง แบ่งทางทิศตะวันออก ๑ แปลง รวม ๒ แปลง ในนามเดิม (ระหว่าง
..........................................................................………………........................................................................................................
ขายฝาก) ของข้าพเจ้าตามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�…….เดือน……...……...พ.ศ…… ซึ�งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการรังวัด
..........................................................................…………………………........................................................................................
ปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที� …………. แบ่งแยกในนามเดิม นาย ค
เดือน…………. (ระหว่างขายฝาก)
ผูร้ ับซื�อฝาก.
พ.ศ. ………….

วันที�………….. ขายฝาก
เดือน…………. มีกาํ หนด……….ปี
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ระหว่ างขายฝาก)

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

๑๐

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

๕

-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังคงมี
การขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�……
เดือน……………..พ.ศ……

๕

-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญา
ขายฝากฉบับลงวันที�…..เดือน………....พ.ศ…….

๕

๑๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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๗
๗๓๘
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๖
๗๓๗

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๗๓๖)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ขายฝาก
เดือน…………. มีกาํ หนด………ปี
พ.ศ. …………. (ระหว่างขายฝาก)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยก (ระหว่ างขายฝาก)

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝาก
ฉบับลงวันที�….เดือน………………..พ.ศ……..

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�……………..
เดือน…………….
พ.ศ. …………….
(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๗๓๗)
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ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ขายฝาก
นาย ก.
เดือน………… มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. ………… (ระหว่างขายฝาก)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ัว�ย่ างการจด�จ� งที�ด�น���ง�ยก (ระหว่ างขายฝาก)

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝาก
ฉบับลงวันที�….เดือน………………..พ.ศ……..

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�………………
เดือน……………...
พ.ศ. ………………
(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจด�จ� งที�ด�น���งที��ยก���ห�่ ��นดที� ๗๓๘)
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69
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)  ในเขต แยก ๑

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วน)

ตําแหน่ งที�ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๖๐,๔๘
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเฉพาะส่ วนฉบับลงวันที…
� ..เดือน…………..พ.ศ……

�ฉนดที�ดิน

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งกรรมสิ ทธิ� รวมระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน ตามคําขอลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ…….
(๓) แบ่
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228 - 1
๑๐
๒๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๔
๒
๒๔
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๕
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๕
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน)  ในเขต แปลงคงเหลือ

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วน)

ตําแหน่ งที�ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๖๐,๔๘ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คูส่ มรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน ตามคําขอลงวันที�……….เดือน……………….พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาง
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน)
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๑๙
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๒๓
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๒. นาง ข.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
..………...................………...….........................……….......
๖๐,๔๘ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ................
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ร่ วมกันโดยบันทึกข้อตกลงนี� ข้าพเจ้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีความประสงค์จะแบ่งแยกที�ดินแปลงนี� ออกจากกันดังนี� แบ่งทางทิศตะวันออก ๑ แปลง เป็ นของ นาย ค. (ระหว่างขายฝาก)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ส่วนแปลงคงเหลือทิศตะวันตกเป็ นของ นาง ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแล้วจดทะเบียนแบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม (ระหว่าง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขายฝาก) ตามที�ขา้ พเจ้าตกลงกันนี�ดว้ ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นหนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ……………………………………ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง ข.
ลงชื�อ……………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามบันทึกข้อตกลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หลัง ท.ด. ๑๖ และให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ�ทุกคนลงชื�อ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
รับรองรู ปแผนที�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.

วันที� …………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ระหว่างขายฝาก
พ.ศ. …………. เฉพาะส่วน)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ขายฝากเฉพาะส่วน
เดือน…………. มีกาํ หนด………ปี
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

๕

นาง ข.

-

-

-

-

๕

-

-

-

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย น.

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดที� ๑๒๓)

-

-

(ลงชื�อ)…………….

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๐
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญา
๑๒๔
ขายฝากเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�……เดือน.……พ.ศ…..

๕

-

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ค.
เท่านั�น ส่วนของ นาง ข. คงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

๑. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทแบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ขายฝากเฉพาะส่วน
เดือน…………. มีกาํ หนด……..ปี
พ.ศ. …………. (ระหว่างขายฝาก
เฉพาะส่วน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยก (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน)

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๑๒๔)

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๕
(ลงชื�อ) นาย น.
วันที�………………
การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝากเฉพาะส่วน
เดือน……………...
ฉบับลงวันที�…….เดือน………….พ.ศ……
พ.ศ. ………………
(ลงชื�อ)……………

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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74
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต แยก ๑ และ
(ปลดเงื
�
อ
นไขการไถ่
จ
ากขายฝาก)
ตําแหน่ งที�ดิน
 ในเขต
แปลงคงเหลือ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๑
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๒๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

๕๖๔
๖
๖๔
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� พ น้ จากสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก ตามบันท�กข้อตกลงปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก �บับลงวันที�…..
เดือน………..พ.ศ….. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที� …..เดือน……..พ.ศ…..

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
ปลดเงื�อน�ขการ��่ จากขาย�าก)

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิม(ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก) ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ ……
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)
สําหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๒
๓๒๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๕๖๕
๖
๖๕
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ........…...................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทแบ่งแยกในนามเดิม
(ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก)

แบ่งแยกในนามเดิม (ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก)
คําขอ.......................................................………………

ทีด� นิ

ฉบับที.� .................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๑
๓๒๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๕๖๔
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จั
งหวัด...………….................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๖๐
ไทย
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยเป็ นผูร้ ับซื�อฝากตามสัญญาขายฝาก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบับลงวันที� …..เดือน …………..พ.ศ…..ข้าพเจ้ามีความประสงค์ แบ่งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกันด้านทิศเหนือ
..........................................................................………………........................................................................................................
๑ แปลง โดยผูข้ ายฝากยินยอมให้ที�ดินที�แบ่งแยกออกไปพ้นจากสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก ตามบันทึกข้อตกลงปลดเงื�อนไขการไถ่
..........................................................................…………………………........................................................................................
จากขายฝาก ฉบับลงวันที� …..เดือน ………….พ.ศ……. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามเดิม ซึ�งข้าพเจ้าจะได้นาํ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ช่างรังวัดทําการรังวัด ปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

76
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๑
๓๒๔
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๕๖๔
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ผูข้ ายฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๒. นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก
    
..………...................………...….........................……….......
๕๐,๖๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ................
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ทาํ หนังสื อสัญญาขายฝาก ฉบับลงวันที�……….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดื
อน…………..พ.ศ……. ไว้ต่อกัน ซึ� งยังไม่ถึงกําหนดเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากดังกล่าว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� ข้าพเจ้าผูร้ ับซื� อฝากมีความประสงค์แบ่งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกัน ๑ แปลง โดย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้ ายฝากยินยอมให้ที�ดินแปลงที�แบ่งแยกออกไปพ้นจากสิ ทธิ การไถ่จากขายฝาก และแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยู่
ตามสั
ญญาขายฝากเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นหนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ข้ ายฝาก
ลงชื�อ……………………………………ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ……………………………………ผูร้ ับซื�อฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากสิ ทธิการไถ่จากขายฝากตาม
บันทึกข้อตกลงปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก ฉบับลง
วันที�…..เดือน………....พ.ศ……. สําหรับแปลงคงเหลือ
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากฉบับลงวันที�…..
เดือน………พ.ศ……..

๑

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๕๖๕ ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก ไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

วันที� …………. แบ่งแยกในนามเดิม นาย ค
เดือน ………… (ปลดเงื�อนไขการไถ่
ผูร้ ับซื�อฝาก.
พ.ศ. …………. จากขายฝาก)

วันที�………….. ขายฝาก
เดือน…………. มีกาํ หนด……….ปี
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก)

5136 IV 7228 -1
๑๒
๕๖๕

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๕๖๔)

77

78
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
แบ่งไถ่จากขายฝาก
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามสัญญาขายฝาก�บับลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ……) ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและมีการขายฝากครอบติดอยู่)

๙๗๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเ�พาะโ�นดที�ดินเลขที…
� ๙๗๖
…..อําเภอ……….ส่วนโ�นดที�ดินเลขที…
� ๙๗๕
…………....
อําเภอ………..ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที�…….เดือน………..พ.ศ……

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ไถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน�
�
ง
แสนบาทถ้
วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
จากขายฝากเ�พาะที�ดินโ�นดเลขที� ๙๗๖ อําเภอ……….……เท่านั�น ส่วนที�ดินโ�นดเลขที� ๙๗๕ อําเภอ ……………..
(๓) ไถ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที�……เดือน…………พ.ศ……เป็ นเงิน …………บาท (…………………)
..................................................................………............................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับซื�อฝาก
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………..)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( .............................................................. )
เจ� า�นักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและการขายฝากครอบติดอยู่)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๙๗๖
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. ผูร้ ับซื�อฝาก
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก. ผูไ้ ถ่ถอน
    
..………...................………...….........................……….......
๖๐,๕๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ................
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อ เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินโฉนดเลขที� ๙๗๕ อําเภอ……….……..ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญาขายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที�…… เดือน……….…พ.ศ…… เป็ นเงินจํานวน…………………บาท (………..………….………….) ซึ�งภายหลัง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค. ผูร้ ับซื�อฝาก ได้แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) ออกจากกัน ๑ แปลง คือ โฉนดเลขที� ๙๗๖ อําเภอ …………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยยั
งคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายมีความประสงค์แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดเลขที� ๙๗๖ เป็ นเงิน………….บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(………………………….)
ส่วนโฉนดเลขที� ๙๗๕ ตําบล…………………อําเภอ……………………จังหวัด…….…………
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยั……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
งคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเดิม เป็ นเงิน……….………บาท (……..………...….…….) เงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
คงเป็
นไปตามสัญญาขายฝากเดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ร้ ับซื�อฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………….ผูไ้ ถ่ถอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………….……เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

วันที� ………… แบ่งไถ่จากขายฝาก
เดือน…………
พ.ศ…………..

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ขายฝาก มีกาํ หนด….ปี
เดือน…………. (ระหว่างขายฝาก)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและการขายฝากครอบติดอยู่)

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

นาย ค.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

๑
นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที�ดินเลขที� ๙๗๖
อําเภอ………ส่วนโฉนดที�ดินเลขที� ๙๗๕ อําเภอ……….
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก ฉบับลงวันที�….
เดือน…………..พ.ศ……

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝาก ฉบับลงวันที�…..
เดือน…………. พ.ศ. …..

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที� …………….
เดือน…………….
พ.ศ. …………….
(ลงชื�อ) ………….

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งทีด� นิ แปลงแยกโฉนดที� ๙๗๖)

80

81

ตัวอย่ างหมายเลข ๑
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม มีกาํ หนด ……ปี  ที� ............
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................………………………..….........
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทขายฝาก มีกาํ หนด ……ปี

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐ , ๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื� อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินเพื�อเก�ตรกรรม พร้อมสิ� งปลูกสร้าง(.....................................) เลขที�……ขนาด....................ปลูกสร้าง..........ปี
(๓) ขายฝากที
..................................................................………............................................................................................…........................……
ผู...............................................................................………....................................................................................…....................……
ข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย .....................เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) กํ..............................................................................………....................................................................................….....................……
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน .............บาท (............) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน........ ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�....เดื อน.......พ.ศ. ....
(๕) กรณี
ที�ผขู ้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันที�ขายฝาก ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
..............................................................................………..............................................................................…..........…................….
(๖) ทั..............................................................................………...........................................................................................................……..
�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ือฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๗) ทั.........…..................................................................................................................................................................................................
� งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ือฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๘) ทั…………………………………………………………………………………………………………………..............................….
� งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อประกอบเก�ตรกรรม
หรื
อใช้เป็ นที�อยูอ่ าศัย โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ือฝาก
............................................................................………..............................................................................…..........…...............……
(๙) ผู............................................................................………..............................................................................…..........…...............……
ข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากไว้ครบถ้วนแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื� อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…..…..……..……………………….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ....................….................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑

(ท.ด. ๔๙)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดนิ มีกาํ หนด…….ปี

หนังสื อสั ญญาขายฝากทีด� ิน เพื�อเกษตรกรรม มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทีด� นิ

โฉนดที�.......………………..…………….เลขที�ดิน...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑.
นาย
ก.
๕๐
…………………………….……     
……
๒. นาง ข.
๔๘ ปี
ระหว่าง …………………………………
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……
……………………………….…     
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง .......................………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูซ้ �ือฝาก อายุ ……..
…………………………………   
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ........................….…อําเภอ/เขต ............................…..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......………..…….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�

ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�แก่ผซู้ �ื อฝาก มีกาํ หนด………………………………….……..……………..ปี
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………………..บาท
(เงิน…………………………….………………...…………………..บาท)
และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากเป็ นการเสร็ จแล้ว
ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี� ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูซ้ �ือฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
ขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม พร้อมสิ� งปลูกสร้าง(...............................) เลขที�……….ขนาด..............................ปลูกสร้าง..........ปี
ข้อ ๓. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๔.
ข้อ ๕.
ข้อ ๖.
ข้อ ๗.

ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย .....................เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
.....................................................................................................................................................................................
กํ.....................................................................................................................................................................................
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน .............บาท (................) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน............ ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�.... เดือน.........พ.ศ. ....
กรณี
ที�ผขู ้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันทําสัญญานี� ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ือฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อประกอบเกษตรกรรม
.....................................................................................................................................................................................
หรื
อใช้เป็ นที�อยูอ่ าศัย โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ื อฝาก
.....................................................................................................................................................................................

ซื�อ
ข้อ ๘. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�

หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สําหรั บ สํานัก งานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูซ้ �ื อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก).……………........……………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
………………………………………….ผูเ้ ขี ย น
………………………………………….ผูต้ รวจ

ผูร้ ับสัญญา
นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
๑. นาย ก.
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
๒. นาง ข.
พ.ศ. …………. มี ก ํ า หนด………..ปี
ผูข้ ายฝาก
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที� ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการ�ก� ทะเบียนที�ด�น ประเ�ทขายฝากมีกําหนด………..ปี

-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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84 ๒
ตัวอย่ างหมายเลข
(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ............
ขายฝากที�ดินที�อยูอ่ าศัย มีกาํ หนด ……ปี
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................………………………..….........
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทขายฝาก มีกาํ หนด ……ปี

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐ , ๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินที�อยูอ่ าศัย พร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที�……ขนาด....................ปลูกสร้าง..........ปี
(๓) ขายฝากที
..................................................................………............................................................................................…........................……
ผู...............................................................................………....................................................................................…....................……
ข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย .....................เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) กํ..............................................................................………....................................................................................….....................……
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน ....................บาท (....................) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน............. ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�....เดือน.........พ.ศ. ....
(๕) กรณี
ที�ผขู ้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันที�ขายฝาก ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
..............................................................................………..............................................................................…..........…................….
(๖) ทั..............................................................................………...........................................................................................................……..
ง� สองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๗) ทั.........…..................................................................................................................................................................................................
�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๘) ทั…………………………………………………………………………………………………………………..............................….
�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อเป็ นที�อยูอ่ าศัย
โดยให้
ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ื อฝาก
............................................................................………..............................................................................…..........…...............……
(๙) ผู............................................................................………..............................................................................…..........…...............……
ข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากไว้ครบถ้วนแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…..…..……..……………………….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ....................….................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๒

(ท.ด. ๔๙)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดนิ มีกาํ หนด…….ปี

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาขายฝากทีด� ิน ที�อยูอ่ าศัย มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

โฉนดที�.......………………..…………….เลขที�ดิน...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑.
นาย
ก.
๕๐
…………………………….……     
……
๒. นาง ข.
๔๘ ปี
ระหว่าง …………………………………
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……
……………………………….…     
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง .......................………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูซ้ �ือฝาก อายุ ……..
…………………………………   
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ........................….…อําเภอ/เขต ............................…..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......………..…….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�

ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�แก่ผซู้ �ื อฝาก มีกาํ หนด………………………………….……..……………..ปี
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………………..บาท
(เงิน…………………………….………………...…………………..บาท)
และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากเป็ นการเสร็ จแล้ว
ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี� ท�งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
ขายฝากที�ดินที�อยูอ่ าศัย พร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที�……….ขนาด..............................ปลูกสร้าง..........ปี
ข้อ ๓. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๔.
ข้อ ๕.
ข้อ ๖.
ข้อ ๗.

ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย .....................เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
.....................................................................................................................................................................................
กํ.....................................................................................................................................................................................
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน .............บาท (................) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน............ ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�.... เดือน........พ.ศ. ....
กรณี
ที�ผขู ้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันทําสัญญานี� ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อเป็ นที�อยูอ่ าศัย
.....................................................................................................................................................................................
โดยให้
ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ื อฝาก
.....................................................................................................................................................................................

ซื�อ
ข้อ ๘. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�

หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สําหรั บ สํานัก งานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูซ้ �ื อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก).……………........……………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
………………………………………….ผูเ้ ขี ย น
………………………………………….ผูต้ รวจ

ผูร้ ับสัญญา
นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
๑. นาย ก.
เดือน………… ที�อยูอ่ าศัย
๒. นาง ข.
พ.ศ. …………. มี ก ํ า หนด………..ปี
ผูข้ ายฝาก
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที� ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการ�ก�ทะเบียนที�ด�น ประเ�ทขายฝากมีกําหนด………..ปี

-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๒

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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87 ๓
ตัวอย่ างหมายเลข
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทขายฝากเฉพาะส่วน มีกาํ หนด ……ปี

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................………………………..….........
มีกาํ หนด ……ปี

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ............
 นอกเขต
 ในเขต

ตําแหน่ งที�ดิน (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
��นดทีด� ิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ค. เท่านั�น ส่วนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(สองแสนบาทถ้วน)
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินเพื�อเก�ตรกรรม ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย .....................เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ขายฝากที
..................................................................………............................................................................................…........................……
(๔) กํ...............................................................................………....................................................................................…....................……
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน ....................บาท (....................) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน............. ครบกําหนดไถ่คืนในวันที.� ...เดือน.......พ.ศ. ....
(๕) ..............................................................................………....................................................................................….....................……
กรณี ที�ผขู ้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันที�ขายฝาก ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
(๖) ทั..............................................................................………..............................................................................…..........…................….
�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๗) ..............................................................................………...........................................................................................................……..
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
(๘) .........…..................................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อประกอบเก�ตรกรรม
หรื
อใช้เป็ นที�อยูอ่ าศัย โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ื อฝาก
…………………………………………………………………………………………………………………..............................….
(๙) ผู…………………………………………………………………………………………………………………..............................….
ข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากไว้ครบถ้วนแล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…..…..……..……………………….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ....................….................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๓

(ท.ด. ๔๙ ก)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขายฝากที�ดนิ เฉพาะส่ วน มีกาํ หนด…….ปี

หนังสื อสั ญญาขายฝากทีด� ิน เพือ� เกษตรกรรมเฉพาะส่ วน มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทีด� นิ

โฉนดที�.......………………..…………….เลขที�ดิน...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
…………………………….……     
……
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………………
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……
……………………………….…     
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง .......................………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูซ้ �ือฝาก อายุ ……..
…………………………………   
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ........................….…อําเภอ/เขต ............................…..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......………..…….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�

ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� เพียงเฉพาะกรรมสิ ทธิ�ของตนแก่ผซู้ �ื อฝาก มีกาํ หนด……....................……..ปี
๒๐๐,๐๐๐
สองแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………………..บาท
(เงิน…………………………….………………...…………………..บาท)
ในการขายฝากนี�ไม่เกี�ยวถึงกรรมสิ ทธิ� คนอื�นและผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ื อฝากเป็ นการเสร็ จแล้ว
ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี�ท�งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
�ดินเพื�อเกษตรกรรม ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูข้ ายฝากได้ที�ดินมาโดย ...............เป็ นเวลา..........ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
.....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๓. ขายฝากที
ข้อ ๔.
ข้อ ๕.
ข้อ ๖.
ข้อ ๗.

กํ.....................................................................................................................................................................................
าหนดสิ นไถ่ไว้เป็ นเงิน ....................บาท (....................) กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน............. ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�... เดือน.......พ.ศ. ....
กรณี
ที�ผขู้ ายฝากได้ให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที�มีอยูก่ ่อนวันทําสัญญานี� ให้ค่าตอบแทนเป็ นของผูข้ ายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูซ้ �ื อฝากก่อภาระใดๆ เหนือทรัพย์สินที�ขายฝาก
.....................................................................................................................................................................................
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกัน ให้ / ไม่ให้ ผูข้ ายฝากนําทรัพย์สินที�ขายฝากไปให้บุคคลอื�นใช้ประโยชน์เพื�อประกอบเกษตรกรรม

.....................................................................................................................................................................................

หรื
อใช้เป็ นที�อยูอ่ าศัย โดยให้ค่าตอบแทนเป็ นของ ผูข้ ายฝาก / ผูซ้ �ื อฝาก
.....................................................................................................................................................................................

ซื�อ
ข้อ ๘. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�

หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สําหรั บ สํานัก งานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูซ้ �ื อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก).……………........……………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
………………………………………….ผูเ้ ขี ย น
………………………………………….ผูต้ รวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
พ.ศ. ………… เฉพาะส่วน
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
๑. นาย ก.
ผูข้ ายฝาก
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทขายฝากเฉพาะส่ วนมีกาํ หนด…….ปี

๑. นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ค. เท่านั�น
ส่ วนของนาง ข. คงเดิม

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่างหมายเลข ๓

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างหมายเลข ๔

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทไถ่จากขายฝาก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท …….................………  นอกเขต
(ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ….)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ไถ่ถอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ซ้ �ื อฝากได้รับเงินเป็ นการไถ่ถอนทรัพย์สินที�ขายฝากไว้เรี ยบร้อยแล้ว
(๓) ผู..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อฝาก
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ไถ่ถอน
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างหมายเลข ๔
ตัวอย่ างการบรรยายบอกเลิกสั ญญาขายฝาก

������

บรรยายเลิกสัญญาด้านหน้าสัญญาทุกฉบับไว้มุมบนด้านขวาว่า
เลิกสัญญาโดยได้ไถ่ถอนจากกันเสร็ จแล้ว
แต่วนั ที�……เดือน…………พ.ศ. …. (ท.ด. ๔๙)
เจ้าพนักงานที�ดิน

หนังส� อสั ญญาขายฝากท��ดิน เพื�อเก�ตรกรรม มีกาํ หนด………ปี

(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
��นด���.......………………..…………….เล����ด�น...............……….………………หน้าสํารวจ...........…………………..
ตําบล.......…………………………...……...อําเภอ..........…..…….………….……………..จังหวัด.........................................……
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………….เดือน…………..…………………….พุทธศักราช…………….………..
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑.
นาย
ก.
๕๐
…………………………….……     
……
๒. นาง ข.
๔๘ ปี
ระหว่าง …………………………………
     ผูข้ ายฝาก อายุ ……
……………………………….…     
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บ
ิดา / มารดาชื�อ ..................……….................................………………………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……..................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... .ถนน ...............…………………หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง .......................………อําเภอ/เขต ..........................…. จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……….............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…..   
นาย ค.
๖๐ ปี
กับ
…………………………………
   ผูซ้ �ือฝาก อายุ ……..
…………………………………   
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………..................…….……………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............…. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........….……………….หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ........................….…อําเภอ/เขต ............................…..จังหวัด ......................…หมายเลขโทรศัพท์ ......………..…….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายฝากได้ตกลงขายฝากที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�แก่ผซู ้ �ือฝาก มีกาํ หนด…………………..……………..ปี
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
นับแต่วนั ทําสัญญานี� เป็ นจํานวนเงิน…………………………..บาท
(เงิน…………………………………………………..บาท)
และผูข้ ายฝากได้รับเงินจากผูซ้ �ือฝากเป็ นการเสร็ จแล้ว  ให้
ข้อ ๒. ในการขายฝากนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงกัน ไม่ให้ ผูซ้ �ือฝากจําหน่ายทรัพย์สินที�ขายฝาก
ข้อ ๓. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๔. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๕. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๖. .....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๗. .....................................................................................................................................................................................
ซื�อ
ข้อ ๘. ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้ผ…
ู ้ …..……….…ฝาก
เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างที�ใช้สัญญาขายฝากนี�
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหน�� งฉบับ ผูข้ ายฝากและผูซ้ �ื อฝาก
ถือไว้ฝ่ายละหน��งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาขายฝากและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จ�งได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก).……………........……………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
..………………………………….………เจ้าพนักงานที� ดิน
ประทับตราตําแหน่ งเป็ นสําคัญ
………………………………………….ผูเ้ ขี ย น
………………………………………….ผูต้ รวจ

ตัวอย่92
างหมายเลข ๔

ตัวอย่างการบันทึกกรณีผ้ ูซื�อฝากมาขอจดทะเบียนไถ่ จากขายฝาก
กรณี ผซู้ �ื อฝากมาขอจดทะเบียนไถ่จากขายฝาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที�บนั ทึกการรับเงินค่าไถ่
จากขายฝากหลังสัญญาฉบับผูซ้ �ือฝากว่า
“ข้าพเจ้าผูซ้ �ื อฝากได้รับเงิ นค่าไถ่จากขายฝากไว้เป็ นการครบถ้วนและถูก ต้องแล้วแต่วนั ....
เดื อน........พ.ศ. ....”
นาย ค.
ลงชื�อ....................................................ผู
ซ้ �ือฝาก
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ....................................................ผู
ข้ ายฝาก
ลงชื�อ....................................................พยาน
ลงชื�อ....................................................พยาน
ลงชื�อ....................................................เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูไ้ ถ่ถอน

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
๑. นาย ก.
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
๒. นาง ข.
พ.ศ. ………… มีกาํ หนด………ปี
ผูข้ ายฝาก
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที� ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�…………. ไถ่จากขายฝาก
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทไถ่ จากขายฝาก

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๔

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………
 นอกเขต
(ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม รวม ๓ โ�นด �บับลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ……)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
๒๒
๓
๒
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

และ ๒๔ าเภอ………..
นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเ�พาะโ�นดที�ดินเลขที…
� ๒๒
…..อําเภอ……….ส่ วนโ�นดที�ดินเลขที…
� ๒๓
…………....อํ
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม รวม ๓ โ�นด �บับลงวันที�…….เดือน………..พ.ศ……

โฉนดที�ดิน

นาย ก.
ไถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน��งแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
๒๒
และ ๒๔
จากขายฝากเ�พาะที�ดินโ�นดเลขที�………………อํ
าเภอ……….……..…เท่านั�น ส่ วนที�ดินโ�นดเลขที…
� ๒๓
………….…
(๓) ไถ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
อําเภอ………….………ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม รวม ๓ โ�นด �บับลงวันที�……
..................................................................………............................................................................................…...................……
เดือน…………….พ.ศ…… เป็ นเงิน………………บาท (………………..)
……………..………………………………………………………………………………………………………………………
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื�อฝาก
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………..)
สําหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...........................................................
( ............….......................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๒๒
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ก.
ผู
ไ
้
ถ่
ถ
อน
..………...................………...….........................……….......     
๖๐,๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อ เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ด้วยที�ดินโฉนดเลขที� ๒๒ , ๒๓ และ ๒๔ อําเภอ……….……..ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม รวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�…… เดือน…....พ.ศ. .… เป็ นเงิน…………….บาท (………..………)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บั……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายมีความประสงค์แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดเลขที� ๒๒ เป็ นเงิน…….…….บาท (…...…….....…..)
ส่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วนโฉนดเลขที� ๒๓ และโฉนดเลขที� ๒๔ ตําบล………………อําเภอ………….จังหวัด…….……… ยังคงมีการขายฝากอยู่
ตามสั
ญญาขายฝากเดิม เป็ นเงิน……….………บาท (……..………...….…….) เงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ คงเป็ นไปตามสัญญา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขายฝากเดิ
มทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ซ้ �ือฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………….ผูไ้ ถ่ถอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………….……เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

96
ตัวอย่ างบันทึกแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
กรณี การแบ่งไถ่จากขายฝาก ให้พนักงานเจ้าหน้าที�บรรยายหลังสัญญาขายฝากทุกฉบับว่า
ข้าพเจ้าผูซ้ �ื อฝากได้รับเงิ นจากผูข้ ายฝากเป็ นเงิน……………บาท (………………………..) ไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที� ดิน
๒๒
๒๓
๒๔
เลขที�…….…………ส่
วนโฉนดที� ดินเลขที� …………………...และเลขที
�……………………ยั
งคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขาย
ฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม รวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�………เดือน………..พ.ศ. …. เป็ นเงิน…………….บาท (……….…….)
นาย ค.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ซ้ �ือฝาก
นาย ก.
ข้ ายฝาก
ลงชื�อ…………………………………ผู
ลงชื�อ…………………………………พยาน
ลงชื�อ…………………………………พยาน
ลงชื�อ…………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

๑

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที�ดินเลขที� ๒๒
อําเภอ………….…ส่วนโฉนดที�ดินเลขที� ๒๓ และ ๒๔
อําเภอ………...ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม รวม ๓ โฉนด ฉบับลงวันที�……
เดือน……….…พ.ศ……

๑

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
นาย ก.
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. ………… รวม ๓ โฉนด
มี กํ า ห น ด ………ปี
(ตามพระราชบั ญญัติ
คุ ้ ม ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝาก
ที� ดิ นเพื� อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
วันที�…………. แบ่งไถ่จากขายฝาก นาย ค.
เดือน…………
ผูซ้ �ือฝาก
พ.ศ. …………

ไร่

ผูร้ ับสัญญา

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีขายฝากรวมหลายโฉนด)

ตัวอย่ างหมายเลข ๕

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

โฉนดที�ดินเลขที� ๒๒
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ตัวอย่ างหมายเลข ๖

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทโอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ............
โอนสิ
ท
ธิ
ก
ารไถ่
จ
ากขายฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................………………………  นอกเขต
ตําแหน่ งที�ดิน (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….............……….......………………….
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ผูข้ ายฝาก)
โอน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย พ.
รับโอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โ้ อนยอมโอนสิ ทธิการไถ่ทรัพย์สินที�ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม �บับลงวันที�…….
(๓) ผู..................................................................………............................................................................................…...................……
เดื..............................................................................………....................................................................................…...............……
อน…….พ.ศ…..….. ให้แก่ผรู ้ ับโอน โดยเสน่หา (หรื อขายเป็ นเงิน…………………….บาท)
(๔ ) ผู……………………………………………………………………………………………………………………………
ซ้ �ือฝากได้รับทราบการโอนสิ ทธิการไถ่จากขายฝากแล้ว

…………………………………………………………………………………………………………………
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
พ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน

ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………….)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๖
ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาโอนสิทธิการไถ่ จากขายฝาก

(ท.ด. ๖)

ไถ่จากขายฝาก
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการ…..........................

(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ท��ด�� ��นดท��.......…………………………….….เล�ท��ด�น...............………….…….…..หน้าสํารวจ..…….....……..…….…...
ตําบล.......…………..……………….……………...…..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..........…...............…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน……...…………………………พุทธศักราช...…………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..………………………
เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. .…..
นาย ก.
๕๐ ปี
     ผูโ้ อน อายุ .….....…
ระหว่าง ……………………………………..
…………………………………….     
….....….
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................…………….................................…………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……................. เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............…........ ถนน ...............…………..หมู่ที� .….…..….
ตําบล/แขวง ....................… อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………….…................
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
.………
นาย
พ.
๔๐ ปี
กับ
…………………………….…..…...      ผูร้ ับโอน อายุ .………
……………………………...……...     
……….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บ
ิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............….…...………..................……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........…......... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............….……... ถนน ......…………………..หมู่ท�ี .……..…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด .........………..…...........หมายเลขโทรศัพท์ ......…………................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ไถ่จากขายฝาก
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิทธิการ………………….…………..………….………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซ��งผูโ้ อน
ขายฝาก
กั
บ
นาย
ค.
ขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม
ได้ .....…………….......…ไว้….……………..………...............…ตามหนั
งสื อสัญญา…..........……………………………………
ฉบับที�………….ลงวันที�……...เดือน…………….พุทธศักราช…….…..…นั�น แก่ผโู ้ อนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป
โอนให้
ผรู ้ ับโอนโดยเสน่หา (หรื อขายเป็ นเงิน……….………….)
…………………………………………………………………..........……………...
โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้...………
ไถ่จากขายฝาก
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิ ทธิ การ….….….……………………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ขายฝาก
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
� จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหน�� งฉบับ ผูร้ ับโอนถื อไว้ฉบับหน�� ง
เจ้าของที�ดิน ถือไว้ฉบับหน�� ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิทธิการรับ………………………….…………….และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว
จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย พ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ค.
ผู
ซ
้
ื
อ
ฝาก
�
ข้าพเจ้า……………………………….……………………………………………..เจ้าของที� ดินได้รู้ เห็ นในการโอน
ไถ่จากขายฝาก
สิทธิการ……………………….……………………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
….…………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………….……………...ผูเ้ ขียน
……………...………………….………………ผูต้ รวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน
นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

คุม้ ครองประชาชนในการทํา
สั ญญาขายฝากที� ดิ นเพื� อ
เกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�…………. โอนสิ ทธิการไถ่
นาย ก.
จากขายฝาก
เดือน…………
ผูข้ ายฝาก
(ตามพระราชบั ญ ญั ติ
พ.ศ. …………

(ตามพระ ราชบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชน ในการทํา
สั ญญาขายฝากที� ดิ นเพื� อ
เกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�…………. ขายฝาก
เดือน………… ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
มีกาํ หนด…………ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนสิ ทธิการไถ่ จากขายฝาก

นาย พ.
ผูร้ ับโอนสิ ทธิ
การไถ่

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๖

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

100

101

ตัวอย่ างหมายเลข ๗

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทปลดเง��อน�ขการ��่ จากขาย�าก
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�อนไขการไถ่จากขายฝาก  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ปลดเงื
................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๘ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ข้ ายฝากยอมสละสิ ทธิการไถ่คืนทรัพย์ที�ขายฝากตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�…..เดือน…….พ.ศ……
(๓) ผู..................................................................………............................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

ตัวอย่102
างหมายเลข ๗

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องปลดเงือ� นไขการไถ่ จากขายฝาก

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก

ทีด� นิ

(ตามระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัยพ.ศ. ๒๕๖๒)

ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
ผูข้ ายฝาก
๒. นาง ข.
..………...................………...….........................……….......
    
นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก
..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,๔๘,๖๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ..............…..
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….....................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ทาํ หนังสื อสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที�………..เดื อน…………พ.ศ…… ไว้ต่อกัน ซึ� งยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาขายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� ข้าพเจ้าผูข้ ายฝากยินยอมสละสิ ทธิ การไถ่คืนทรัพย์ที�ขายฝากแล้ว และข้าพเจ้าผูซ้ �ื อฝากทราบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความจํานงของผูข้ ายฝากแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ หนึ� ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแล้ว จึ งลงลายมือชื� อหรื อพิมพ์ลายนิ� วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ข้ ายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ…………………………………ผูซ้ �ือฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ..………………………….…….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
พ.ศ. ………… มีกาํ หนด………ปี
(ตามระราชบั ญ ญั ติ
คุ ้มครองประชาชนใน
การทําสั ญญาขายฝาก
ที� ดิ นเพื� อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
วันที�…………. ปลดเงื�อนไขการไถ่
เดือน………… จากขายฝาก
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูข้ ายฝาก

ผูร้ ับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่าง�าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�ลดเง��อน�ข�าร��่ จา�ขาย�า�

-

-

ไร่

๑

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๗

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

103

104

ตัวอย่ างหมายเลข ๘

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนมรดกสิ ทธิการไถ่
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขายฝาก
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
๕๐
ไทย
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง จ.
รับมรดกสิ ทธิการไถ่
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
๓๐
ไทย
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี�อยูร่ ะหว่างขายฝาก ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�…..เดือน…………..พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูร้ ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ับมรดกสิ ทธิการไถ่เป็ นทายาทเพียงผูเ้ ดียวโดยเป็ น……………….ของผูข้ ายฝาก มีสิทธิไถ่คืนตามอายุสญ
ั ญาขายฝาก
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาง
จ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการไถ่
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกการสอบสวนฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่

(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการไถ่
ประเภท……………………………..

(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ที�ดิน

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาง จ.
๓๐
……..………...................…............
     อายุ …….…..
ปี
…………………………………….     
………...

ไทย
นาย ก. – นาง ข.
สัญชาติ...................………...……..
บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ไทย
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูข้ ายฝาก
ตาย
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที
�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
ใบมร�บัตร เลขที�
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลักฐาน……………………………..………ซึ
� งได้ยื�นมาพร้อมนี�แล้ว
นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก ซึ�งได้ทาํ มายื�นพร้อมกับคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้า โดยประกาศเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการไถ่ที�ดินแปลงนี�
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
ต่…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
อไป
นาย ก. เป็ นบิดาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกเพียงผูเ้ ดียว ปรากฏตามบัญชีเครื อญาติ
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
หลั
งคําขอนี�
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………

…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
มรดกนี�ไม่มีพินยั กรรม ที�ดินแปลงนี�ยงั อยูใ่ นระหว่างขายฝาก ซึ�งข้าพเจ้ายังมีสิทธิไถ่คืนตามอายุสัญญาขายฝาก
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
ฉบับลงวันที�…………………..
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาง จ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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ตัวอย่ างประกาศเรื�องจดทะเบียนโอนมรดกสิทธิการไถ่

(ท.ด. ๒๕)

สํานักงานที�ดินจังหวัด
ประกาศ………………………..
จดทะเบี
ยนโอนมรดกสิ ทธิการไถ่
เรื�อง……………………………………

(ตามพระราชบ ญั ญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

นาง จ.
จดทะเบียนโอนมรดกสิ ทธิการไถ่
ด้วย.......…………................……...................…..ได้
ยนื� เรื� องราวขอ…………………..…………….............
…………………….............หนังสื อสําคัญ......………...............เลขที�........................................หน้าสํารวจ.................................
หมู่ที�.......................ตําบล..........................................อําเภอ..............…........……...................จังหวัด...............…….…..................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีอาณาเขตดังนี� คือ:ทิศเหนือ
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศใต้
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันออก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันตก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
เนื�อที�ประมาณ………………………………….......ไร่ .................................................งาน...........................................ตารางวา
ที�ดินแปลงนี� นาย ก. เจ้ามรดกได้จดทะเบียนขายฝากไว้กบั นาย ค. ผูข้ อเป็ นบุตรของเจ้ามรดกมีสิทธิไถ่คืนตาม
โดยอ้างว่า...…………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อายุสญ
ั ญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�…….เดือน…………..พ.ศ……..และเป็ นทายาทเพียงผูเ้ ดียวของเจ้ามรดก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึ งขอประกาศให้ทราบทั�วกัน ถ้าผูใ้ ดจะคัดค้านประการใด ให้ยื�นคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้า หน้าที�
สามสิ
บ
ภายใน…………………………วั
น นับแต่วนั ประกาศนี�เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที�..................เดือน..............................................พ.ศ............................
ลงชื�อ................................................................
พนักงานเจ้าหน้าที�
ตํ///////////
าแหน่ง................................................................
ประทับตราประจําตําแหน่ง
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บัญชีเครือญาติ
นาย พ.
ตายเมื�อ………………….

นาง ม.
ตายเมื�อ………………….

นาย ก.
เจ้ามรดกผูข้ ายฝาก

นาง ข.
ตายเมื�อ…………………

ตายเมื�อ………………….

นาง จ.
ผูข้ อ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติถูกต้องครบถ้วนตรงกับความจริ งแล้ว
นาง จ.
ลงชื�อ……………………………………ผู
ข้ อรับมรดกสิ ทธิการไถ่
ลงชื�อ……………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

๑

๑

นาย ค
ผูซ้ �ือฝาก

นาง จ.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
การไถ่

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
นาย ก.
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. ………… มีกาํ หนด……..ปี
(ตามพระราชบั ญญัติ
คุม้ ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝาก
ที� ดิ นเพื� อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิการไถ่ นาย ก. (ตาย)
เดือน………… (ตามพระราชบั ญญัติ
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. ………… คุม้ ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝาก
ที� ดิ นเพื� อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ไร่

ผูร้ ับสัญญา

ประเภทการ
จดทะเบียน

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทโอนมรดกสิ ทธิการไถ่

ตัวอย่ างหมายเลข ๘

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับสิทธิการไถ่ (หนีเ� กล��อนกล�นกัน)
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
ระงับสิ ทธิการไถ่
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
 ในเขต
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ส.
รับมรดกสิ ทธิการไถ่
     ผู้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ส.
ซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก.
�ดินแปลงนี�มีชื�อผูข้ อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยรับซื�อฝากที�ดินจาก……………………..
และรับมรดกสิ ทธิการไถ่จาก
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย
ก.
…………………… ผูข้ ายฝาก
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ที�ดินแปลงนี� ตกมาเป็ นกรรมสิ ทธิ� และสิ ทธิการไถ่รวมอยูแ่ ก่ผขู ้ อแต่ผเู ้ ดียว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ส.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการไถ่
นาย ส.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื�อฝาก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๙
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับสิทธิการไถ่ (หนีเ� กลือ� นกลืนกัน)

(ท.ด. ๙)

ระงับสิ ทธิการไถ่ (หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
คําขอ...................................................................

ฉบับที.� ................................................
ทีด� นิ

ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:นาย ก.
ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�โดยซื�อฝากที�ดินจาก…………………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาย ก.
และรับมรดกสิ ทธิการไถ่จาก………………..ผู
ข้ ายฝาก ที�ดินแปลงนี�ตกมาเป็ นกรรมสิทธิ�และสิ ทธิการไถ่รวมอยูแ่ ก่ขา้ พเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
แต่ผเู ้ ดียว
..........................................................................…………………………........................................................................................

..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจดทะเบียนระงับสิ ทธิ การไถ่ (หนี�เกลื�อนกลืนกัน) ให้ปรากฏในโฉนดที�ดิน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ส.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�………….
เดือน…………
พ.ศ. …………
การไถ่

ขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระงับสิ ทธิ การไถ่
นาย ส.
(หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ

วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิการไถ่
นาย ก. (ตาย)
(ตามพระราชบั
ญ
ญั
ต
ิ
ค
ุ
้
ม
ครอง
เดือน…………
ผูข้ ายฝาก
ประชาชนในการทํา สั ญ ญา
พ.ศ. …………

(ตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
ประชาชนในการทํา สั ญ ญา
ขายฝากที� ดิ นเพื� อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
มีกาํ หนด………..ปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทระงับสิ ทธิการไถ่ (หนีเ� กลือ� นกลืนกัน)

นาย ส.
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ส.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
การไถ่

นาย ส.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

๕

ไร่

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๙

-

-

ตาราง
วา
-

-

-

-

ไร่

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย น.

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดินโฉนด
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

111

112
ตัวอย่ างหมายเลข ๑๐

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
าหนดเวลาไถ่จากขายฝาก  ที� ............
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ขยายกํ
................……………….........
ครั�งที�…… (กําหนด………)  นอกเขต
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที…
� … (กําหนด………)

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
๑. นาย ก.
เลขประจําตัวประชาชน
๒. นาง ข.
ขายฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
,
๔๘
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ผขู ้ ายฝากได้ทาํ สัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม พร้อมสิ� งปลูกสร้าง(..........)แก่ผซู ้ �ือฝาก มีกาํ หนด.....ปี ตามสัญญาขายฝากที�ดิน
(๓) ตามที
..................................................................………............................................................................................…...................……
เพื
�อเก�ตรกรรม �บับลงวันที�……เดือน……………พ.ศ. …… กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน..................... ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�.....
..............................................................................………....................................................................................…...............……
เดื..............................................................................………........................................................................…..........…...............….
อน....พ.ศ. .... บัดนี�ขา้ ฯ ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไปมีกาํ หนด…… (กําหนดเวลาไถ่รวมกันทั�งหมดต้องไม่เกิน
สิ บปี นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝากเดิม) ครบกําหนดไถ่คืนวันที�... เดือน....พ.ศ. ....
(๔) การขยายกําหนดเวลาไถ่น� ี ….…….(มีหนังสื อ
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
หรื อหลัก�านเป็ นหนังสื อลงลายมือชื�อผูร้ ับซื� อฝาก ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขายฝาก
นาย ค.
ลงวันที�….เดื อน……….พ.ศ…. หรื อไม่มีหนังสื อ ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื�อฝาก
หรื อหลัก�านเป็ นหนังสื อลงลายมือชื�อผูซ้ �ื อฝาก) ลงชื�อ ............................................................. ผูส้ อบสวน
(………………………………………)
(๕) เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น � เป็ นไปตาม
สัญญาขายฝากเดิม
สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……........หน้าสํารวจ.......................…………….............…
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................…....เล่ม.................………….......................……หน้า…………………………….……………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………...................งาน...............……......…........….........…ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………................งาน.........……............…..…..............….ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๐

(ท.ด. ๔๙ ข)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที�……….(กําหนด……………)
4

ที�ดนิ

หนังสื อสั ญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก ครั�งที�…….. (กําหนด……….)
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

โฉนดที�.......……………..…………….เลขที�ดิน...............…..….…….……..หน้าสํารวจ...........………………….
ตําบล.......……………………………..………...….....…อําเภอ..........…..……….…………...จังหวัด.......................................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..………………………พุทธศักราช…………..…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….…….     
….….
๑.
นาย
ก.
๕๐ ปี
…………………………………..      ผูข้ ายฝาก อายุ ……...
๔๘
๒. นาง ข.
……………………………….….
    
……..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................……….......................……….........………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..…..หมู่ที� .....……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…………............หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
……...
นาย
ค.
๖๐ ปี
…………………………………...      ผูซ้ �ือฝาก อายุ …….…
…………………………………...     
……..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .................................………..………..................…….…………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…………………..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................……............หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ่ดงั ต่อไปนี�
ข้อ ๑. ตามที�ผขู ้ ายฝากได้ทาํ สัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม พร้อมสิ� งปลูกสร้าง(..........) แก่ผซู ้ �ื อฝาก มีกาํ หนด...ปี
ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�……เดือน……………พ.ศ. …… กําหนดเวลาไถ่คืนภายใน........ครบกําหนดไถ่คืน
ในวันที�... เดือน....พ.ศ. .... บัดนี� ขา้ ฯ ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกัน ขยายกําหนดเวลาไถ่ออกไปมีกาํ หนด…… (กําหนดเวลาไถ่รวมกันทั�งหมด
ต้องไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั ทําสัญญาขายฝากเดิม) ครบกําหนดไถ่คืนในวันที�... เดือน...........พ.ศ. ....
ข้อ ๒. การขยายกําหนดเวลาไถ่น� ี
( ) มี
หนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก
ลงวันที�………เดือน……………………. พ.ศ. …………..
( ) ไม่มี
หนังสื อหรื อหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก
ข้อ ๓. เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ เป็ นไปตามสัญญาขายฝากเดิม
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ คู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาฉบับนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ ายฝาก)………..……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือฝาก).……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………. เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………………………ผูเ้ ขียน
.
………………………………………………ผูต้ รวจ

(กําหนด………..)
(ตาม พระ ราช บั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากที� ดินเพื� อ
เกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�…………. ขยายกําหนดเวลาไถ่
เดือน………… จากขายฝาก
ครั�งที�…………..
พ.ศ. …………

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูข้ ายฝาก

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูข้ ายฝาก

วันที�…………. ขายฝากที�ดิน
เดือน………… เพื�อเกษตรกรรม
มีกาํ หนด...............ปี
พ.ศ. …………

(ตาม พระ ราช บั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากที� ดิน เพื�อ
เกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ประเภทการ
จดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทขยายกําหนดเวลาไถ่ จากขายฝาก
ครั�งที�…………..(กําหนด………..)

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๐

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…………..

(ลงชื�อ)…………..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๑ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๑)
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝากฯ)

(ท.ด. ๙)

แบ่งแยกในนามเดิม
คําขอ..........................................................

(ระหว่างขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๕
๓๖
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๗๓๖
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จั
งหวัด...………….................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ
..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ซ� ึ งเป็ นผูซ้ �ื อฝาก ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แบ่
งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกันดังนี� แบ่งทางทิศเหนื อ ๑ แปลง แบ่งทางทิศตะวันออก ๑ แปลง รวม ๒ แปลง
..........................................................................………………........................................................................................................
โดยที
�ดินทุกแปลงยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซึ..........................................................................…………………………........................................................................................
� งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการรังวัด ปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป และผูข้ ายฝากได้ยินยอมให้แบ่งแยกในนามเดิม
(ระหว่
างขายฝาก) ตามหนังสื อฉบับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๒ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๒)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ระหว่างขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต แยก ๑

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝากตามพระราชบัญญัติฯ)
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

๗๓๖
๘
๓๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๑๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ (ผูซ้ �ือฝาก)
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒) �บับลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ…..

ตําแหน่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ (ผูซ้ �ือฝาก)
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิมระหว่างขายฝาก ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ…………..
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
ผู
ข
้
ายฝากได้
ยินยอมให้แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) ตามหนังสื อ�บับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๖
๑๒
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๗๓๗
๘
๓๗
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๕
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑๐
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

ตัวอย่ างหมายเลข 117
๑๒ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๒)

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ระหว่างขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต แยก ๒
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ระหว่ างขายฝากตามพระราชบัญญัติฯ)

และคงเหลือ

ตําแหน่ งที�ดิน

��นดที�ดิน

๗๓๖
๘
๓๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ (ผูซ้ �ือฝาก)
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ (ผูซ้ �ือฝาก)
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือ ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒) �บับลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ…..
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๖
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิมระหว่างขายฝาก ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ…………..
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
ผู
ข
้
ายฝากได้
ยินยอมให้แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) ตามหนังสื อ�บับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
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๗
๑๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๗๓๘
๘
๓๘
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
๕
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๕
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดื
อน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

(ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสั ญญาขายฝากที� ดิ น
เพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
วันที� …………. แบ่งแยกในนามเดิม
นาย ค
(ระหว่
า
งขายฝาก
เดือน………….
ผูซ้ �ือฝาก
ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. ………….
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสัญญาขายฝากที�ดิน
เพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�………….. ขายฝาก
เดือน…………. ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
มีกาํ หนด……….ปี
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก)

-

ตาราง
วา
-

๑๐

-

ไร่

-

-

งาน

-

-

๕

-

-

-

ตาราง
วา
-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยูต่ าม
สัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ…….

๕

ขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ฉบับลงวันที�…..เดือน………....พ.ศ…….

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่
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๗
๗๓๘

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๗๓๖)
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ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดิน
๖
เพื�อเกษตรกรรม (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญา
๗๓๗

๕

๑๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๒ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๒)
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ผูร้ ับสัญญา
นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที�………….. ขายฝาก
นาย ก.
เดือน…………. ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. …………. มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
(ระหว่างขายฝาก)

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยก (ระหว่างขายฝาก)

-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดิน
เพื�อเกษตรกรรม (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับลงวันที�….เดือน………..พ.ศ……..

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๓ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๓)

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�……………..
เดือน…………….
พ.ศ. …………….
(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๗๓๗)
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ผูร้ ับสัญญา
นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที�………….. ขายฝาก
นาย ก.
เดือน…………. ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
ผูข้ ายฝาก
พ.ศ. …………. มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
(ระหว่างขายฝาก)

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยก (ระหว่างขายฝาก)

-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดิน
เพื�อเกษตรกรรม (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชน
ในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับลงวันที�….เดือน………..พ.ศ……..

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๓ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๓)

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�……………..
เดือน…………….
พ.ศ. …………….
(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๗๓๘)

120

121

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๔ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๔)

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติฯ)

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม

ทีด� นิ

(ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๑๙
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๒๓
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
�
๒.
นาง
ข.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
..………...................………...….........................……….......     
๖๐,๔๘
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ร่ วมกันโดยบันทึกข้อตกลงนี� ข้าพเจ้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีความประสงค์จะแบ่งแยกที�ดินแปลงนี� ออกจากกันดังนี� แบ่งทางทิศตะวันออก ๑ แปลง เป็ นของ นาย ค. (ระหว่างขายฝาก)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ส่ วนแปลงคงเหลือทิศตะวันตกเป็ นของ นาง ข. โดยผูข้ ายฝากได้ยนิ ยอมให้แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามหนังสื อ ฉบับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ. …
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแล้วจดทะเบียนแบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม (ระหว่าง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขายฝาก) ตามที�ขา้ พเจ้าตกลงกันนี�ดว้ ย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นหนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื�อ……………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาง
ข.
ลงชื�อ……………………………………ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามบันทึกข้อตกลง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
หลัง ท.ด. ๑๖ และให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ�ทุกคนลงชื�อ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
รับรองรู ปแผนที�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๔ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๔)

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
 ที�นา
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติฯ)
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒) แยก ๑

ตําแหน่ งที�ดิน

�ฉนดที�ดิน

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๖๐,๔๘
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรม เฉพาะส่วน
(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับลงวันที�…..เดือน…………..พ.ศ……

5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งกรรมสิ ทธิ� รวมระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน ตามคําขอลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ…….
(๓) แบ่
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้ ายฝากได้ยินยอมให้แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วน) ตามหนังสื อฉบับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
(๔) ผู..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228 - 1
๑๐
๒๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๔
๒
๒๔
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๕
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๕
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๔ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๔)

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ.๒๕๖๒)  ในเขต แปลงคงเหลือ

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วนตามพระราชบัญญัติฯ)

ตําแหน่ งที�ดิน

5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๖๐,๔๘
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
๔๘
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน ตามคําขอลงวันที�……….เดือน……………….พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้ ายฝากได้ยินยอมให้แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่ วน) ตามหนังสื อฉบับลงวันที�…….เดือน……...…...พ.ศ……
(๔) ผู..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสั ญญาขายฝากที� ดิ น
เพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที� …………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ระหว่างขายฝาก
เฉพาะส่ วน
พ.ศ. ………….

มีกาํ หนด………ปี
(ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองประชาชนในการ
ทําสั ญญาขายฝากที� ดิ น
เพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�………….. ขายฝากที�ดิน
เดือน…………. เพื�อเกษตรกรรม
เฉพาะส่ วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก
๒. นาง ข.

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาง ข.

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

๑. นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดิน ประเภทแบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม (ระหว่างขายฝากเฉพาะส่วนฯ)

-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

๕

-

๕

-

-

-

-

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดที� ๑๒๓)

-

-

-

(ลงชื�อ)…………….

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๐
๑๒๔

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย น.

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ยงั คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรมเฉพาะส่ วน (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒) ฉบับลงวันที�……เดือน.……พ.ศ…..

๕

นาย ก. ขายฝากเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ค.
เท่านั�น ส่วนของ นาง ข. คงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๔ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๔)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

มีกาํ หนด……..ปี
(ระหว่างขายฝาก
เฉพาะส่ วน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ ้ ม ครองประชาชนใน
การทํ า สั ญ ญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อ
ที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�………….. ขายฝากที�ดิน
เดือน…………. เพื�อเกษตรกรรม
เฉพาะส่ วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยก (ระหว่ างขายฝากเฉพาะส่ วนฯ)

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๑๒๔)

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๕
(ลงชื�อ) นาย น.
วันที�………………
การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
เดือน……………...
เฉพาะส่วน (ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญา
พ.ศ. ………………
ขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ฉบับลงวันที�…….เดือน………….พ.ศ……
(ลงชื�อ)……………

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๔ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๔)
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๕ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๕)
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทแบ่งแยกในนามเดิม
(ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝากฯ)

(ท.ด. ๙)

แบ่งแยกในนามเดิม
คําขอ.......................................................…………….....

(ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทีด� นิ

ฉบับที.� .................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๑
๓๒๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๕๖๔
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จั
งหวัด...………….................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยเป็ นผูซ้ �ือฝากตามสัญญาขายฝากที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เพื
�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที� …..เดือน …………..พ.ศ…..ข้าพเจ้ามีความประสงค์ แบ่งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกัน
..........................................................................………………........................................................................................................
ด้..........................................................................…………………………........................................................................................
านทิศเหนื อ ๑ แปลง โดยผูข้ ายฝากยินยอมให้ที�ดินที�แบ่งแยกออกไปพ้นจากสิ ทธิ การไถ่จากขายฝาก ตามบันทึ กข้อตกลง
ปลดเงื
�อนไขการไถ่จากขายฝาก ฉบับลงวันที� …..เดือน ………….พ.ศ….. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซึ..........................................................................………………........................................................................................................
� งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการรังวัด ปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแบบแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๕ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๕)

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝากฯ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝาก

(ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

ทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๑
๓๒๔
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๕๖๔
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ผูข้ ายฝาก
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๒. นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก
..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,๖๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ................
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ทาํ หนังสื อสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที�…....เดือน…………..พ.ศ……. ไว้ต่อกัน ซึ� งยังไม่ถึงกําหนดเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากดังกล่าว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัด นี� ข้า พเจ้า ผู ้ซ�ื อ ฝากมี ค วามประสงค์แ บ่ ง แยกที� ดิ น ในนามเดิ ม ของข้า พเจ้า ออกจากกัน ๑ แปลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยผู
ข้ ายฝากยินยอมให้ท�ีดินแปลงที�แบ่งแยกออกไปพ้นจากสิ ทธิ การไถ่จากขายฝาก และแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อยู
ต่ ามสัญญาขายฝากเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นหนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ……………………………………ผู
ข้ ายฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ……………………………………ผูซ้ �ือฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๕ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๕)

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
 ที�สวน/ไร่
(ปลดเงื�อน�ขการ��่ จากขาย�ากฯ)
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๑ และ
(ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝากตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเก�ตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)

แปลงคงเหลือ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๑
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๒๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

๕๖๔
๖
๖๔
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� พ น้ จากสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก ตามบันท�กข้อตกลงปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก �บับลงวันที�…..
เดือน………..พ.ศ….. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝาก �บับลงวันที� …..เดือน……..พ.ศ…..

ตําแหน่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู ้ .............……….....….....…..

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
งแยกในนามเดิม (ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก) ตามคําขอลงวันที�……เดือน……………..พ.ศ ……
(๓) แบ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………….………….……….)
สําหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๑๒
๓๒๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๕๖๕
๖
๖๕
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ........…...................................................... )
เจ้ า�นักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ค
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากสิ ทธิการไถ่จากขายฝาก
ตามบันทึกข้อตกลงปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก ฉบับวันที�…...
เดือน………....พ.ศ……. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการขายฝากอยู่
ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�…..เดือน………
พ.ศ……..

๑

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๕๖๕ ปลดเงื�อนไขการไถ่จากขายฝาก ไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

(ตามระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
วันที� …………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน ………… (ปลดเงื�อนไขการไถ่
จากขายฝาก
พ.ศ. ………….
ตามระราชบัญญัติ
คุม้ ครองประชาชนใน
การทําสัญญาขายฝาก
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)

วันที�………….. ขายฝากที�ดิน
เดือน…………. เพื�อเกษตรกรรม
มีกาํ หนด……….ปี
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ปลดเงื�อนไขการไถ่ จากขายฝากฯ)

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๕ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๕)

5136 IV 7228 -1
๑๒
๕๖๕

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๕๖๔)
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ตัวอย่ างหมายเลข ๑๖ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๖)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
แบ่งไถ่จากขายฝาก  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................…………...
(ตามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม �บับลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ……)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและมีการขายฝากครอบติดอยู่)

ตําแหน่ งที�ดิน

��นดที�ดิน

๙๗๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อฝาก
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเ�พาะโ�นดที�ดินเลขที…
� ๙๗๖
….…..อําเภอ……….ส่วนโ�นดที�ดินเลขที…
� ๙๗๕
…………....
อําเภอ………..ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพือ� เกษตรกรรม �บับลงวันที�…….เดือน………..พ.ศ……

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน��งแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
จากขายฝากเ�พาะที�ดินโ�นดเลขที� ๙๗๖ อําเภอ……….……เท่านั�น ส่วนที�ดินโ�นดเลขที� ๙๗๕ อําเภอ ……………..
(๓) ไถ่
..................................................................………............................................................................................…...................……
ยั
ง
คงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม �บับลงวันที�.. เดือน…………พ.ศ. …. เป็ นเงิน …………บาท
..................................................................………............................................................................................…...................……
(…………………)
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื�อฝาก
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………………………………..)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( .............................................................. )
เจ้ า�นักงานที�ดนิ
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ตัวอย่างหมายเลข ๑๖ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๖)

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและการขายฝากครอบติดอยู่)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๙๗๖
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. ผูซ้ �ือฝาก
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ก.
ผู
ไ
้
ถ่
ถ
อน
..………...................………...….........................……….......     
๖๐,๕๐ ปี เชื�อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ................
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อ เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินโฉนดเลขที� ๙๗๕ อําเภอ……….……..ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ขายฝากไว้กบั นาย ค. ตามสัญญาขายฝาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ฉบับลงวันที�.. เดือน……….…พ.ศ. . … เป็ นเงินจํานวน…………………บาท (………..………….…….)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ซึ�งภายหลังนาย ค. ผูซ้ �ือฝาก ได้แบ่งแยกในนามเดิม (ระหว่างขายฝาก) ออกจากกัน ๑ แปลง คือ โฉนดเลขที� ๙๗๖ อําเภอ ………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายมีความประสงค์แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดเลขที� ๙๗๖ เป็ นเงิน………….บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(………………………….)
ส่วนโฉนดเลขที� ๙๗๕ ตําบล…………………อําเภอ……………………จังหวัด…….…………
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากเดิม เป็ นเงิน……….………บาท (……..………...….…….) เงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
คงเป็ นไปตามสัญญาขายฝากเดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ซ้ �ือฝาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………….ผูไ้ ถ่ถอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………….……เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

วันที� ………… แบ่งไถ่จากขายฝาก
เดือน…………
พ.ศ…………..

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ก.
ผูข้ ายฝาก

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ขายฝากที�ดิน
เดือน…………. เพื�อเกษตรกรรม
พ.ศ. …………. มีกาํ หนด….ปี
(ตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ ้ ม ค ร อ ง ป ร ะ ช า ช น
ในการทําสัญญาขายฝาก
ที� ดิ น เพื� อ เกษตรกรรม
หรื อที�อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒)
(ระหว่างขายฝาก)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งไถ่ จากขายฝาก
(กรณีมีการแบ่ งแยกและการขายฝากครอบติดอยู่)

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

นาย ค.
ผูซ้ �ือฝาก

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

-

-

-

-

-

นาย ก. แบ่งไถ่จากขายฝากเฉพาะโฉนดที�ดินเลขที� ๙๗๖
อําเภอ………ส่วนโฉนดที�ดินเลขที� ๙๗๕ อําเภอ……….
ยังคงมีการขายฝากอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
ฉบับลงวันที�.. เดือน…………..พ.ศ. ….

๑

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)………….

(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที� …………….
เดือน…………….
พ.ศ. …………….
(ลงชื�อ) ………….

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งทีด� นิ แปลงแยกโฉนดที� ๙๗๖)

การขายฝากยังคงมีอยูต่ ามสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
ฉบับลงวันที�..เดือน…………. พ.ศ. ....

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอย่ างหมายเลข ๑๖ ตามระเบียบฯ ข้ อ ๑๗ (๖)
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ตัวอย่ างคําขอวางทรัพย์ อนั เป็ นสินไถ่

ทีด� นิ

(ท.ด. ๙)

คําขอวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่
ฉบับที.� ........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.......................................................………................ตําบล.......……….…..…............................................................
เลขที�..........................................หน้าสํารวจ.........................…………........อําเภอ.……......…......…….........................…..
โฉนดหมายเลขที�.......................................…………………......จังหวัด.................................…………………...…………
วันที�.......…….......เดือน..............……….................พ.ศ...................…...
(ระบุชื�อผูฝ้ าก / ทายาท / ผูร้ ับโอนสิ ทธิการไถ่)
ข้าพเจ้า..............................................…………........……….....…..…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ.......……...............สัญชาติ.........……............บิดา/มารดาชื�อ...............................………............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น..................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……….…………ถนน……......…………....หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...….….....................หมายเลขโทรศัพท์..............……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….............................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้อ ๑. เนื�องจากผูข้ ายฝากได้จดทะเบียนขายฝากที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�ไว้กบั ........................................................
ณ สํานักงานที�ดิน............................................ตามหนังสื อสัญญาขายฝาก มีกาํ หนด.................ฉบับลงวันที�......................................
เป็ นเงินจํานวน............................บาท (...................................................) ซึ�งครบกําหนดเวลาไถ่คืนตามหนังสื อสัญญาขายฝากหรื อ
หนังสื อสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ในวันที�........................................ประสงค์จะชําระสินไถ่และขอไถ่ถอนจากขายฝาก
(ระบุเหตุที�ขอวางทรัพย์)
ที�ดินแปลงดังกล่าวนี� แต่เนื�องจากการชําระสิ นไถ่ไม่อาจกระทําได้เพราะ.............................................................................................

จึงขอวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่เพื�อขอไถ่ถอนจากขายฝากที�ดิน จํานวน..............................บาท (..........................................................)
ต่อสํานักงานที�ดิน.....................................................เพื�อให้ผซู ้ �ือฝากมารับเอาเงินค่าสิ นไถ่ดงั กล่าว และขอสละสิ ทธิถอนทรัพย์ที�ได้วางไว้
โดยมีเงื�อนไขการรับทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ ว่าผูซ้ �ือฝากต้องส่งมอบเอกสาร คือ ( ) โฉนดที�ดิน / หนังสื อรับรองการทําประโยชน์
เลขที�..............เลขที�ดิน.............แขวง/ตําบล......................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.......................................( ) ต้นฉบับ
ระบุ
สัญญาขายฝากที�ดินฉบับผูซ้ �ือฝากฉบับลงวันที�.................................( ) อื�น ๆ.......................................ส่
งมอบต่อเจ้าหน้าที�ก่อนจะรับ
สิ นไถ่ที�ได้วางไว้
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ โดยเป็ น ( ) ผูข้ ายฝาก / ( ) ทายาทของผูข้ ายฝาก / ( ) ผูร้ ับโอนสิ ทธิการไถ่
และได้วางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่
( ) ภายในระยะเวลาที�กาํ หนดไว้ในสัญญาขายฝากหรื อหนังสื อสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ่จากขายฝากตามข้อ ๑.
( ) ภายในหกเดือนนับแต่วนั ครบกําหนดไถ่ที�ระบุไว้ในสัญญาขายฝากหรื อสัญญาขยายกําหนดเวลาไถ่จากขายฝาก
(ในกรณี ผซู ้ �ือฝากไม่ได้ดาํ เนินการแจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูข้ ายฝากภายในระยะเวลาที�กาํ หนดหรื อมิได้ส่งสําเนาสัญญาขายฝากไปด้วย
ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
( ) ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ถึงกําหนดเวลาไถ่หรื อนับแต่วนั ที� เหตุท�ี ทาํ ให้ไม่อาจใช้สิทธิ ไถ่ได้สิ�นสุ ดลง
(ในกรณี ที�ผขู ้ ายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กบั ผูซ้ �ือฝากได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็ นความผิดของผูข้ ายฝาก ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที�ดินเพื�อเกษตรกรรมหรื อที�อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๖๒)
ข้อ ๓. ฉะนั�นขอให้สาํ นักงานที�ดิน..................................รับวางทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่ของข้าพเจ้าไว้ และดําเนินการต่อไปด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ
ลงชื�อ…................…….................................ผูข้ อวางทรัพย์
ลงชื�อ…................…….................................พนักงานเจ้าหน้าที�
หมายยเหตุ : ให้ทาํ เครื� องหมาย  ใน ( ) หน้าข้อความที�ท่านต้องการเลือก
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอรับสินไถ่

คําขอรับสิ นไถ่

ท��ดิน

�บับท�.� ..........................
(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุชื�อผูซ้ �ือฝาก / ทายาท / ผูร้ ับโอนทรัพย์สินที�ขายฝาก)     
ข้าพเจ้า........................................................................................……..…
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................มีขอ้ ความดังต่อไปนี�:ข้อ ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับสิ นไถ่ที�ผวู ้ างทรัพย์ได้วางไว้ เพื�อเป็ นค่าไถ่ถอนจากขายฝากที�ดินแปลงเครื� องหมาย
ข้างบนนี� ที�ได้จดทะเบียนไว้แก่ผซู ้ �ือฝาก ตามสัญญาขายฝาก มีกาํ หนด........................... ฉบับลงวันที..............................................
�
เป็ นเงินจํานวน.............................................บาท (......................................................)
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ป�ิบตั ิตามเงื�อนไขการรับทรัพย์อนั เป็ นสิ นไถ่แล้ว โดยได้ส่งมอบเอกสารไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที�ดงั นี�
( ) โฉนดที�ดิน / หนังสื อรับรองการทําประโยชน์ เลขที�............... เลขที�ดิน................. แขวง/ตําบล ................ เขต/อําเภอ...............
จังหวัด .............................. ( ) หนังสื อสัญญาขายฝากฉบับผูซ้ �ือฝาก ( ) อื�น � ระบุ .........................
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิรับสิ นไถ่ โดยเป็ น ( ) ผูซ้ �ือฝาก / ( ) ทายาทผูซ้ �ือเดิม / ( ) ผูร้ ับโอนทรัพย์สินที�ขายฝาก
ข้อ ๔. ฉะนั�น ขอได้โปรดอนุญาตให้ขา้ พเจ้ารับสิ นไถ่ที�ผวู ้ างทรัพย์ได้วางไว้ และหากมีค่าใช้จ่ายข้าพเจ้ายอมเสี ยให้

คําสัง� เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงชื�อ……................……...........................ผูข้ อรับสิ นไถ่
ลงชื�อ...............…….....….…........…..........พนักงานเจ้าหน้าที�
(............................................................)
เจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด/สาขา/หัวหน้าส่วนแยก....................................
รับทราบคําสัง�
(..............................................)
ผูข้ อรับสิ นไถ่
หมายเหตุ : ให้ทาํ เครื� องหมาย  ใน ( ) หน้าข้อความที�ท่านต้องการเลือก
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- ๘๑ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทให้

ตําแหน่ งที�ดิน

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ให้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๕๐
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ให้พร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที� ……ขนาด ๗ x ๑๐ เมตร ปลูกสร้าง……ปี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย………………เป็ นเวลา……..ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………ของผูใ้ ห้
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( .....…....................................................... )
เจ้ า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๔)

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทให้

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาให้ ทดี� ิน

โฉนดที�.......……………………...….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........…………………….
ตําบล.......…………..……..…......….อําเภอ..........…..…….…….…...จังหวัด..........…...........................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน…………...…………………พุทธศักราช…………….……
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………..……………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑.
นาย
ก.
๕๐..
…………………………….…….     
.….
๒. นาง ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………………..
     ผูใ้ ห้ อายุ ….….

……………………………….….     

…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ......…….............……….................................…………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย …............................ ถนน ...............…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….........หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
นาย ค.
…………………………………...
     ผูร้ ับให้ อายุ
…………………………………...     

….…
๓๐ ปี
…..…
…..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..…..............…….…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......…........…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมยกที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงให้แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�ไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
�ดินรายนี�ท� งั สองฝ่ ายตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๓. ที…………………………………………………………………….……………………………………….
ข้อ ๔. ให้ที�ดินพร้อมบ้านไม้ ๒ ชั�น เลขที�……..ขนาด ขนาด ๗ x ๑๐ เมตร ปลูกสร้างมา……ปี
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
ข้อ ๕. ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย………………เป็ นเวลา……..ปี
……………………………………………………………………………………..………………………………………..
ข้อ ๖. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………ของผูใ้ ห้
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
.
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..…..…..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)…………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………………ผู้เขียน
…………………………………………ผู้ตรวจ

วันที�…………. ให้
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ประเภทการ
จดทะเบียน

�ั��ย� า��าร��้ทะเบียนที�ด�น ประเภทให้

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทให้ เฉพาะส่ วน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ให้เฉพาะส่วน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ที�ดินเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ค. เท่านั�น ส่ วนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๑. นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ให้เฉพาะที�ดิน ส่วนสิ� งปลูกสร้างในที�ดินเป็ นของผูร้ ับให้อยูก่ ่อนแล้ว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย……………..เป็ นเวลา……….ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับเป็ น…………………….ของผูใ้ ห้
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อรับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทให้ เฉพาะส่ วน

(ท.ด. ๑๔ ข)

หนังสื อสั ญญาให้ ทดี� ินเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ
โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน..........…....……….……..หน้าสํารวจ...........…………………...
ตําบล
.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………….……………
เลขประจําตัวประชาชน
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….……………..      ผูใ้ ห้ อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย ค.
๓๐ ปี
…………………………….……………..
     ผูร้ ับให้ อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ .................................…….………................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมู่ที� .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…….………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมยกให้ที�ดินแปลงที� กล่าวข้างบนนี� เพียงเฉพาะของตนให้แก่ผูร้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�
และในการให้เฉพาะส่วนนี�ไม่เกี�ยวถึงส่วนกรรมสิ ทธิ�ของคนอื�น
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินเพียงเฉพาะส่ วนกรรมสิ ทธิ� ของผูใ้ ห้ตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าไม่ทราบเขตที�ดินและเนื� อที� วา่ มีเพียงใด
ให้เฉพาะที�ดิน ส่วนสิ� งปลูกสร้างในที�ดินเป็ นของผูร้ ับให้อยูก่ ่อนแล้ว
ข้อ ๔. …………………………………………………..……………………….………………………………….
ข้อ ๕. ผูร้ ับให้ได้ที�ดินมาโดย…………….เป็ นเวลา……….ปี
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
ข้อ ๖. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………………..ของผูใ้ ห้
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที�ดินรายนี� ท� งั สองฝ่ ายขอตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิน………………..……….……..…………………………บาท)
(ห้าแสนบาทถ้วน)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญารายนี� และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื� อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..……..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
............………………………………ผู้เขียน
.......……………………………….…ผู้ตรวจ
กับ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ให้เฉพาะส่วน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทให้ เฉพาะส่ วน

๑. นาย ค.
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. ให้ที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ค. เท่านั�น
ส่วนของนาง ข. คงเดิม

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

- ๘๖-
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทให้ (ระหว่างจํานอง)
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
ให้ (ระหว่างจํานอง)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………เป็ นเวลา……ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูร้ ับให้ยอมรับภาระการจํานองและหรื อภาระหนี� (แล้วแต่กรณี) ที�ผใู ้ ห้จาํ นองเป็ นประกันตามสัญญาจํานอง�บับลงวันที�…….
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
เดือน…………พ.ศ. …. เป็ นจํานวนเงิน…………..บาท
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๕) ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
นาย ก. นาง ข.
ลงชื
�
อ
...........................................................
ผูข้ อ ให้
เนื� องจากผูร้ ับให้เป็ น………..ของผูใ้ ห้
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ า�นักงานที�ดิน
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- ๘๘ -

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทให้ (ระหว่างจํานอง)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๔)

หนังสื อสั ญญาให้ ทดี� ิน (ระหว่างจํานอง)

โฉนดที�.......……………………...….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........…………………….
ตําบล.......…………..……..…......….อําเภอ..........…..…….…….…...จังหวัด..........…...........................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน…………...…………………พุทธศักราช…………….……
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………..……………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….…….     
๑. นาย ก.
…………………………………..
    
๒.
นาง
ข.
……………………………….….     

.…. ..
๕๐ ปี
ผูใ้ ห้ อายุ ….….
๕๐
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ......…….............……….................................…………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย …............................ ถนน ...............…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….........หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย ค.
๓๐ ปี
…………………………………...
     ผูร้ ับให้ อายุ …..…
…………………………………...     
…..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..…..............…….…………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......…........…………..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………............….
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมยกที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงให้แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�ไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที�ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
�ดินรายนี�ท� งั สองฝ่ ายตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท)
ข้อ ๓. ที…………………………………………………………………….……………………………………………
ข้…………………………………………………………..……………………..………………….
อ ๔ ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………………….เป็ นเวลา………….ปี
ข้……………………………………………………………………………………..…………………………………..
อ ๕ ผูร้ ับให้ยอมรับภาระการจํานองและหรื อภาระหนี� (แล้วแต่กรณี ) ที�ผใู ้ ห้จาํ นองเป็ นประกัน ตามสัญญาจํานองฉบับ
ลงวั
น
ที
�
.
…เดื
อน…….…พ.ศ….. เป็ นจํานวนเงิน …………………….บาท
………….…………………………………………………………………………………..…………………………………..
ข้………………………………………………………………………………………………………………
อ ๖ ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับเป็ น…………………..ของผูใ้ ห้
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..…..…..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)…………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………………ผู้เขียน
…………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ให้
เดือน………… (ระหว่างจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทให้ (ระหว่างจํานอง)

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๘๙ -
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- ๙๐ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทให้ เฉพาะส่ วน (ระหว่างจํานอง)
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ให้เฉพาะส่วน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ระหว่
า
งจํ
า
นอง)
ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………….......…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาง จ.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ที�ดินเฉพาะส่วน (ระหว่างจํานอง) ของตนแก่ นาง จ. เท่านั�น ส่ วนของนาง ข. คงเดิม

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………………………..เป็ นเวลา………. ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ไม่..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ร
้ ับให้ยอมรับภาระการจํานองและหรื อภาระหนี� (แล้วแต่กรณี ) ที�ผใู ้ ห้จาํ นองเป็ นประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
เดือน…..…………พ.ศ…….เป็ นจํานวนเงิน…………………บาท
(๕) ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
เนื� องจากผูร้ ับให้เป็ น………………..ของผูใ้ ห้
นาง จ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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- ๙๑ -

(ท.ด. ๑๔ ข)

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทให้ เฉพาะส่ วน(ระหว่างจํานอง)

หนังสื อสั ญญาให้ ทดี� ินเฉพาะส่ วน (ระหว่างจํานอง)

ทีด� นิ
โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน..........…....……….……..หน้าสํารวจ...........…………………...
ตําบล
.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………….……………
เลขประจําตัวประชาชน
………………………………….….…….     
…. .…
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….……………..
     ผูใ้ ห้ อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาง
จ.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….……………..      ผูร้ ับให้ อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .................................…….………................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมู่ที� .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…….………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมยกให้ที�ดินแปลงที� กล่าวข้างบนนี� เพียงเฉพาะของตนให้แก่ผูร้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�
และในการให้เฉพาะส่วนนี�ไม่เกี�ยวถึงส่วนกรรมสิ ทธิ�ของคนอื�น
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินเพียงเฉพาะส่ วนกรรมสิ ทธิ� ของผูใ้ ห้ตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าไม่ทราบเขตที�ดินและเนื� อที� วา่ มีเพียงใด
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย……………เป็ นเวลา……ปี
ข้อ ๔. ไม่
…………………………………………………..……………………….………………………………….
ข้
อ
๕.
ผู
ร
้
ับให้ยอมรับภาระการจํานองและหรื อภาระหนี� (แล้วแต่กรณี ) ที�ผใู ้ ห้จาํ นองเป็ นประกันตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
ฉบับวันที�…….เดือน………………..พ.ศ…… เป็ นจํานวนเงิน ………………..บาท
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที�ดินรายนี� ท� งั สองฝ่ ายขอตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิ น………………..……….……..…………………………บาท)
(ห้าแสนบาทถ้วน)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญารายนี� และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื� อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..……..………………………………..
นาง จ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
............………………………………ผู้เขียน
.......……………………………….…ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ให้เฉพาะส่วน
เดือน………… (ระหว่างจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ัวอย่าง�าร��้ ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทให้ เฉพาะส่ วน (ระหว่างจํานอง)

๑. นาง จ.
๒. นาง ข.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. ให้ที�ดินเฉพาะส่วน (ระหว่างจํานอง) ของตน
แก่ นาง จ. เท่านั�น ส่วนของนาง ข. คงเดิม

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

- ๙๒-
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ให้
(สิ
น
สมรส)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทให้ (สิ นสมรส)

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาง จ.
๓๐,๒๘
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คูส่ มรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เ�พาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ให้
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย……………..เป็ นเวลา……….ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูใ้ ห้ยกทรัพย์สินรายนี� ให้เป็ นสิ นสมรส
(๕) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๖) ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก.
เนื� องจากผูร้ ับให้เป็ นบุตรชายและลูกสะใภ้
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
นาย
ค.
นาง
จ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๔)

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทให้ ที�ดนิ (สินสมรส)

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาให้ ทดี� ิน (สินสมรส)

โฉนดที�.......……………………...….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........…………………….
ตําบล.......…………..……..…......….อําเภอ..........…..…….…….…...จังหวัด..........…...........................….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………………เดือน…………...…………………พุทธศักราช…………….……
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………..……………………
ระหว่าง

…………………………….…….     
นาย ก.
…………………………………..
    
……………………………….….     

.…. ..
๕๐ ปี
ผูใ้ ห้ อายุ ….….
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ......…….............……….................................…………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย …............................ ถนน ...............…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….........หมายเลขโทรศัพท์ ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

๑. นาย ค.
…………………………….……..
    
๒. นาง จ.
…………………………………...
     ผูร้ ับให้ อายุ
…………………………………...     

๓๐
….…
๒๘ ปี
…..…
…..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………..…..............…….…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......…........…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…..………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมยกที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงให้แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�ไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
�ดินรายนี�ท� งั สองฝ่ ายตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ข้อ ๓. ที…………………………………………………………………….……………………………………….
ข้อ ๔. ให้เฉพาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
ข้อ ๕. ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย……………..เป็ นเวลา……….ปี
……………………………………………………………………………………..………………………………………..
ข้อ ๖. ผูใ้ ห้ยกทรัพย์สินรายนี�ให้เป็ นสิ นสมรส
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
ข้อ ๗. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ นบุตรชายและลูกสะใภ้
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..

หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ น
สําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..…..…..………………………………..
นาย ค. นาง จ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)…………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………………ผู้เขียน
…………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ให้
เดือน………… (สิ นสมรส)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทให้ (สิ นสมรส)

๑. นาย ค.
๒. นาย จ.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๙๕ -
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- ๙๖ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งให้

ตําแหน่ งที�ดิน

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ให้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๓๒
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๕๘
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๑๕
๑
๑๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
�
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย………………เป็ นเวลา……..ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………ของผูใ้ ห้
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๔๐
๗๑
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๓
๒
๒๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๔
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ า�นักงานที�ดิน

151
- ๙๗ -

(ท.ด. ๑๔ ก)

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทแบ่ งให้

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งให้ ทดี� ิน

๑๕
๓๒
๕๘
โฉนดที�.......…………………..…….เลขที
�ดิน..........…....……….……..หน้
าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………….……………
เลขประจําตัวประชาชน
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….……………..      ผูใ้ ห้ อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย ค.
๓๐ ปี
…………………………….……………..
     ผูร้ ับให้ อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ .................................…….………................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมู่ที� .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…….………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
๔๐
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมแบ่งให้ที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะตอนเลขที�ดิน……………………….…………………
ซึ�งได้หมายสี เขียวไว้ในแผนที�ในสารบบกับแผนที�หลังโฉนดที�ดินรายนี�แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย………………เป็ นเวลา……..ปี
ข้อ ๓. ……………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๔. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น………..……ของผูใ้ ห้
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที�ดินรายนี� ท� งั สองฝ่ ายขอตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิ น…………………..………………………………………บาท)
(ห้าแสนบาทถ้วน)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งให้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..……..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………………ผู้เขียน
…………………………………………ผู้ตรวจ
กับ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งให้
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งให้

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
๔

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………
๔๐
๑๒๓
- ๙๘ -
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153

- ๙๙ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทคํามั�นจะให้
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
คํามัน� จะให้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้คาํ มัน�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้คาํ มัน� ว่าจะให้ที�ดินแปลงนี�แก่ นาย ง. ภายในวันที�……..เดือน………..พ.ศ…….
ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ…………

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับคํามัน�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
จะให้เฉพาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้คาํ มัน�
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับคํามัน�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๑๐๐ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องคํามั�นจะให้

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องคํามั�นจะให้
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูใ้ ห้คาํ มัน�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ง. ผูร้ ับคํามัน�
    
..………...................………...….........................……….......
๕๐,๔๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
///////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� นาย ก. ได้ตกลงให้คาํ มัน� จะให้ที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แปลงดังกล่าวแก่ นาย ง. ภายในวันที�……เดือน…………..พ.ศ………. และนาย ง. ตกลงยอมรับคํามัน� ของ นาย ก. ทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้หนึ�งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………………….ผู
ใ้ ห้คาํ มัน�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ง.
ลงชื�อ………………………………………….ผูร้ ับคํามัน�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. คํามัน� จะให้
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทคํามั�นจะให้

นาย ง.
ผูร้ ับคํามัน�

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. ให้คาํ มัน� จะให้ที�ดินแปลงนี�แก่ นาย ง. ภายใน
วันที�……เดือน…………พ.ศ……ตามบันทึกข้อตกลง
ลงวันที�……เดือน…………พ.ศ……

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๑๐๑ -
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- ๑๐๓ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทถอนคืนการให้
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ถอนคื
น
การให้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตามคํ
า
พิ
พ
ากษาศาล……ที
�
…
ลงวั
น
ที
�
…
..เดื
อ
น……….พ.ศ…...)
(
ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให้
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินแปลงนี� ศาลได้มีคาํ สัง� พิพากษาให้ถอนคืนการให้ตามสัญญาให้ ลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ…….
(๓) ที..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
�.................. เดื�…
อน…..ลงวั
...............................…........
พ.ศ. ...........…….......
ตามคําวัพินพทีากษาศาล…..ที
นที�……เดือน………พ.ศ…...
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ า�นักงานที�ดิน
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- ๑๐๒ -

ตัวอย่ างคําขอจดทะเบียนถอนคืนการให้

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนถอนคืนการให้
คําขอ.........................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ........................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................………………………….…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ค. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้มาโดยการรับให้จาก นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสั
ญญาให้ลงวันที�……เดือน……………...พ.ศ…… บัดนี�ศาล………………………....ได้มีคาํ พิพากษาที�……………………
..........................................................................………………........................................................................................................
ลงวั
นที�…..เดือน………..พ.ศ………… สัง� ให้ถอนคืนการให้ดงั กล่าวเนื�องจาก………………………..
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการจดทะเบียนถอนคืนการให้ปรากฏในที�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ถอนคืนการให้
นาย ค.
เดือน………… (ตามคําพิพากษา
พ.ศ. ………… ศาล………ที�……..
ลงวันที�…….…
เดือน…………….
พ.ศ………)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั�อย�า�การ�ก้ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทถอนคืนการให้

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๑๐๔ -
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- ๑๐๕ -

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนคืนให้ แก่ผู้ยกให้
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนคื
น
ให้
แ
ก่
ผ
ย
ู
้
กให้
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินคืนให้แก่ผยู้ กให้แก่ทางราชการ เนื�องจากทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที�ดินตามวัตถุประสงค์ของผูย้ กให้
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และคณะรั
ฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิให้โอนที�ดินคืนให้แก่ นาย ก. ผูย้ กให้แล้ว
..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
กระทรวงการคลั
ง
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน

ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๑๐๖ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องโอนคืนให้ แก่ผ้ยู กให้

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องโอนคืนให้ แก่ผู้ยกให้
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูร้ ับโอน
    
..………...................………...….........................……….......
,
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�กระทรวงการคลังได้รับให้ท�ี ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� จาก นาย ก. ซึ� งได้จดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื�อวันที�……เดือน………………พ.ศ…….โดยผูใ้ ห้มีความประสงค์ให้ใช้ในราชการ……………………………..แต่เนื� องจาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ทางราชการมิได้ใช้ประโยชน์ในที�ดินตามความประสงค์ของผูใ้ ห้ และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื�อวันที�………...เดือน……….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
พ.ศ…… อนุมตั ิให้โอนกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงนี�คืนให้แก่ นาย ก. ผูใ้ ห้ ตามนัยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงฉบับที� ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ออกตามความในพระราชบัญญัติที�ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั�น กระทรวงการคลังจึงขอโอนที�ดินแปลงนี�คืนให้แก่ นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้เป็ นการเสร็ จสิ�นไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. นาย ก. ยินยอมรับโอนที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างต้นจากกระทรวงการคลังตาม ข้อ ๑
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นหนึ�งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
กระทรวงการคลัง
ลงชื�อ……………………..……………….ผู
โ้ อน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ……………………..……………….ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………..……………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………..……………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ..…………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนคืนให้แก่
เดือน………… ผูย้ กให้
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

กระทรวงการคลัง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนคืนให้ แก่ผ้ยู กให้

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๑๐๗ -
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจํานอง

ตําแหน่ งที�ดิน

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
จํานอง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๓๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สามแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี� ที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีข� นในภายหน้าจํานองด้วยทั�งสิ�น
..................................................................……….........................................................................................…...................……
จํานองเพื�อเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินซ��งผูจ้ าํ นองได้กูจ้ ากผูร้ ับจํานอง
..............................................................................……….................................................................................…...............……
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และนําส่ งดอกเบี�ยปี ละหน��งครั�ง
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
ธนาคาร เอ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๕)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาจํานองที�ดนิ

หนังสื อสั ญญาจํานองที�ดิน

ทีด� นิ

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………
ระหว่าง

…………………………….…….     
…. …
นาย
ก.
…………………………………..      ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

ไทย
สัญชาติ ..………...................………...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
ธนาคาร เอ
…………………………………...
     ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
การกูย้ มื เงินซึ�ง
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผรู ้ ับจํานอง เพื�อเป็ นประกัน…………..………….
้
ผู….…
จ้ าํ นองได้
ก
จ
ู
ากผู
ร
้
ั
บ
จํ
า
นอง
.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
๓๐๐,๐๐๐
สามแสนบาท
เป็ นจํานวนเงิน…………………...……..บาท
(เงิน…………………..…………..…………..……………บาท)
โดยให้ดอกเบี�ย
ร้
อ
ย
๑๕
ต่
อ
ปี
///////////
ปี
ละหนึ
�
ง
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………….…..………………ครั�งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
ข้อ ๓. ผูจ้ าํ นองได้รับเงินเป็ นการเสร็ จแล้ว
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�ที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีข� ึนในภายหน้าจํานองด้วยทั�งสิ�น
ข้อ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
ฝ่ ายละหนึ� ง ฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………..…………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..………....……………………………..
ธนาคาร เอ
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……….………………………………

หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า

.

(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..

…………………………….…………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………………ผู้เขียน
………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทจํานอง

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ธนาคาร เอ
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจํานองเฉพาะส่ วน
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
จํานองเฉพาะส่วน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. จํานองเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ง. ส่ วนของคนอื�น คงเดิม

๑. นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

นาย ง.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๓๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สามแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�ที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีข� นในภายหน้าจํานองด้วยทั�งสิ� น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จํานองเพื�อเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินซ��งผูจ้ าํ นองได้กูจ้ ากผูร้ ับจํานองตามสัญญากูย้ ืมเงิน ลงวันที�……เดือน……………พ.ศ……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และนําส่งดอกเบี�ยปี ละหน��งครั�ง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� าพนักงานที�ดิน

166
(ท.ด. ๑๕ ก)

ตัวอย่ างหนังสื อสัญญาจํานองที�ดนิ เฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาจํานองทีด� ินเฉพาะส่ วน

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………

ระหว่าง

…………………………….…….     
…. …
นาย ก.
…………………………………..
     ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

ไทย
สัญชาติ ..………...................………...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย
ง.
…………………………………...      ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะส่ วนกรรมสิ ทธิ� ของตนแก่ผรู ้ ับจํานองเป็ นประกัน
การกูย้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองได้กจู้ ากผูร้ ับจํานอง ตามสัญญากูย้ มื เงิน ฉบับลงวันที�………เดือน…………….พ.ศ………
..……..……………………………………………………………………………………………………………………..………
๓๐๐,๐๐๐
สามแสน
ร้อย
๑๕ ต่อปี //////////
เป็ นจํานวนเงิน……..……..…..บาท
(เงิน……….………………บาท)
โดยให้ดอกเบี�ย….….……ละ…..…………….…ต่
อเดือน
ปี
ละหนึ
�
ง
และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………………ครั�งเสมอไป และในการจํานองนี�ไม่เกี�ยวถึงส่วนกรรมสิ ทธิ�ของคนอื�น
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�เพียงเฉพาะส่วนกรรมสิ ทธิ� ของผูจ้ าํ นอง ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
และผูจ้ าํ นองได้รับเงินจากผูร้ ับจํานองเป็ นการเสร็ จแล้ว
ข้อ ๓. ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองรับรองว่าไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่ามีเพียงใด
ข้อ ๔. ……………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันยอมให้ผรู ้ ับจํานอง เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………….………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองรายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..……..……………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………………ผู้เขียน
…………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานองเฉพาะส่วน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ัวอย่ าง�าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทจํานองเฉพาะส่ วน

นาย ง.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. จํานองเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ง. ส่ วนของ
คนอื�นคงเดิม
เจ้าพนักงานที�ดิน

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

การจํานองนี�เป็ นการจํานองเพิ�มหลักทรัพย์เพื�อเป็ นประกันหนี�ซ� งได้จดทะเบียนจํานองที�ดินโ�นดที�ดิน เลขที…
� ………อําเภอ…………….
จังหวัด…………………เป็ นประกันไว้แล้วตามสัญญาจํานอง�บับลงวันที�……..เดือน…………….พ.ศ………..

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจํานองเ�ิม� �ลักทรั�ย�
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
จํ
า
นองเพิ
ม
หลั
ก
ทรั
พ
ย์
�
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
จํานองเพื�อเป็ นประกันหนี� ซ� งได้จดทะเบียนจํานองที�ดินโ�นดที�ดินเลขที�………..อําเภอ…………………จังหวัด……………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เป็ นประกันไว้แล้วตามสัญญาจํานอง�บับลงวันที�….เดือน………..พ.ศ…..
(๔) การจํานองนี� เป็ นการจํานองเพิ�มหลักทรัพย์
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
จํานวนเงินที�จาํ นองและข้อตกลงอื�น � คงเป็ น
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ข.
ไปตามสัญญาจํานองที�กล่าวใน (๔) ทุกประการ ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๕)

ตัวอย� างหนังสื อสั ญญาจํานองที�ดินเพิ��ห�ักทรัพย�

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาจํานองที�ดิน เพิ�มหลักทรัพย์

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….…….     
…. …
นาย
ก.
…………………………………..      ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

ไทย
สัญชาติ ..………...................………...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย ข.
…………………………………...
     ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
หนี�ซ� ึงได้จดทะเบียน
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผรู ้ ับจํานอง เพื�อเป็ นประกัน…………..………….
จํานองที
�ดินโฉนดที�ดินเลขที�…………อําเภอ……………..จังหวัด………………….เป็ นประกันไว้แล้วตามสัญญาจํานองฉบับ
….…
.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
ลงวันที.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
�……….เดือน………………..พ.ศ…………..
….…
เป็ นจํานวนเงิน…………………...……..บาท
(เงิน…………………..…………..…………..……………บาท)
โดยให้ดอกเบี�ย
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………….…..………………ครั�งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
านองนี�เป็ นการจํานองเพิ�มหลักทรัพย์ จํานวนเงินที�จาํ นองและเงื�อนไขข้อตกลงอื�น ๆ คงเป็ นไปตามสัญญา
ข้ อ ๓. การจํ
……………………………………………………..…….….……………………………………………..
จํ………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
านองที�กล่าวในข้อ ๑ ทุกประการ
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
ฝ่ ายละหนึ� ง ฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………..…………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..………....……………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………………ผู้เขียน
.
………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

หมายเหตุ

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื�อ)……………
การจํานองนี�เป็ นการจํานองเพิ�มหลักทรัพย์ เพื�อเป็ น
ประกันหนี�ซ� ึงได้จดทะเบียนจํานองที�ดินโฉนดที�ดิน
เลขที�……….อําเภอ…….………..จังหวัด…….………
เป็ นประกันไว้แล้วตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�……
เดือน…………….พ.ศ….
เจ้าพนักงานที�ดิน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ถ้าตามสัญญาจํานองเดิมได้จดทะเบียนจํานองที�ดินเป็ นประกันไว้รวมหลายโฉนดให้ระบุโฉนดที�ดินที�ได้จดทะเบียนจํานองไว้น� นั
เพียงโฉนดเดียว เช่น การจํานองนี�เป็ นการจํานองเพิม� หลักทรัพย์ เพื�อเป็ นประกันหนี�ซ� ึงได้จดทะเบียนจํานองที�ดินโฉนดที�ดิน
เลขที�……………ฯลฯ อําเภอ………………จังหวัด ……………..รวม ……………โฉนด เป็ นประกันไว้แล้วตามสัญญาจํานอง
ลงวันที�…… เดือน………………..พ.ศ……

วันที�…………. จํานองเพิ�ม
เดือน………… หลักทรัพย์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย�า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทจ�าน��เ������ั�ทรั�ย�
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ไถ่
ถ
อนจากจํ
า
นอง
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... ในเขต

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทไถ่ถอนจากจํานอง

ตําแหน่ งทีด� นิ

(ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ…..)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................      ผู้ ...........……….....….....…..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
ไถ่ถอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................      ผู้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
รับจํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ไถ่ถอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างการบรรยายไถ่ ถอนจากจํานองที�ดนิ
ในสั ญญาจํานองที�ดนิ (ฉบับเจ้ าของที�ดิน)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๕)

หนังสื อสั ญญาจํานองที�ดิน

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………

…………………………….…….     
…. …
…………………………………..      ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

สัญชาติ ..………...................………...............บิดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ
เจ้าพนักงานที�ดิน

คู่สัญญาได้เลิกสัญญาโดยได้ไถ่ถอนแล้ว ตั�งแต่วนั ที�……เดือน………..พ.ศ…..

ระหว่าง

…………………………….……..     
….…
…………………………………...      ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผรู ้ ับจํานอง เพื�อเป็ นประกัน…………..………….
….… .……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
เป็ นจํานวนเงิน…………………...……..บาท (เงิน…………………..…………..…………..……………บาท) โดยให้ดอกเบี�ย
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………….…..………………ครั�งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
ข้อ ๓. ผูจ้ าํ นองได้รับเงินเป็ นการเสร็ จแล้ว
ข้อ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
ผูร้ ับจํานอง / ผูจ้ าํ นอง
ฝ่ ายละหนึ� ง ฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………..…………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..………....……………………………..
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………ผู้เขียน
………………………………………ผู้ตรวจ
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(ท.ด. ๑๕)

ตัวอย่ างการบรรยายไถ่ ถอนจากจํานองที�ดนิ
ในสั ญญาจํานองที�ดนิ (ฉบับสํานักงานที�ดนิ )

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาจํานองที�ดิน

คู่สญ
ั ญาเลิกสัญญาโดยได้ไถ่ถอนแล้ว
ตั�งแต่วนั ที�…..เดือน…………..พ.ศ……
เจ้าพนักงานที�ดิน

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………
ระหว่าง

…………………………….…….     
…. …
…………………………………..      ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

สัญชาติ ..………...................………...............บิดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
…………………………………...      ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผรู ้ ับจํานอง เพื�อเป็ นประกัน…………..………….
….… .……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
เป็ นจํานวนเงิน…………………...……..บาท (เงิน…………………..…………..…………..……………บาท) โดยให้ดอกเบี�ย
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………….…..………………ครั�งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
ข้อ ๓. ผูจ้ าํ นองได้รับเงินเป็ นการเสร็ จแล้ว
ข้อ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
สํานักงานที�ดิน
ฝ่ ายละหนึ� ง ฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………..…………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..………....……………………………..
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………ผู้เขียน
………………………………………ผู้ตรวจ
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บันทึกสลักหลังสัญญาจํานองฉบับผูร้ ับจํานอง
วันที�………เดือน…………………….พ.ศ………
ข้าพเจ้า………………………………………………………..…….…….ผูร้ ับจํานองได้รับต้นเงินและดอกเบี�ย
เป็ นจํานวนเงิน…………………………..บาท (……………………………………….) จาก………………...……………..ผูจ้ าํ นอง
เป็ นการไถ่ถอนจากจํานองกันถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว

ลงชื�อ……………………………………………ผูร้ ับจํานอง
ลงชื�อ……………………………………………ผูจ้ าํ นอง
ลงชื�อ……………………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………………พยาน
ลงชื�อ……………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ไถ่ถอนจากจํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย่ างการ�ก� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทไถ่ ถอนจากจํานอง

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งไถ่ ถอนจากจํานอง
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ไถ่
ถ
อนจากจํ
า
นอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งไถ่ถอนจากจํานองตามสัญญาจํานองลงวันที�……เดือน………………พ.ศ…….….เฉพาะโฉนดที�ดินเลขที�……….……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เป็ นจํานวนเงิน…………..บาท ส่วนโฉนดที�ดินเลขที�………….ยังคงจํานองเป็ นประกันหนี�ที�เหลืออยูจ่ าํ นวน…………..บาท
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ ให้เป็ นไปตาม
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สัญญาจํานองเดิมทุกประการ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ จํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)
ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ ถอนจากจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแบ่ งไถ่ ถอนจากจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
จ
้
า
ํ
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นอง ได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานอง โดยได้จาํ นองรวมไว้กบั
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โฉนดที�ดินเลขที�………รวม…….…โฉนด ตามสัญญาจํานองลงวันที�……เดือน………….พ.ศ……เพื�อเป็ นประกันหนี�กยู้ มื เงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ซึ�งผูจ้ าํ นองกูย้ มื ไปจากผูร้ ับจํานอง เป็ นจํานวน……………………..บาท (………...….……….) บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ าย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตกลงกันแบ่งไถ่ถอนจากจํานอง โดยได้ชาํ ระหนี�ที�จาํ นองเป็ นประกันแล้วบางส่วนเป็ นจํานวนเงิน…………………..…….บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(…………………….) และยินยอมให้ที�ดินโฉนดที�ดินเลขที�………………พ้นจากจํานองไป ส่วนโฉนดที�ดินเลขที�……………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
คงจํานองเป็ นประกันหนี�ที�เหลืออยูจ่ าํ นวน………...…..บาท (………..……..……..) เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ ให้เป็ นไปตาม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สัญญาจํานองเดิมทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………ผูจ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งไถ่ถอนจาก
เดือน………… จํานอง
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งไถ่ ถอนจากจํานอง

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทไถ่ถอนจากจํานองบางราย
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ถอนจากจํานองบางราย  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ไถ่
................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�จาํ นองไว้ตามสัญญา จํานอง ฉบับลงวันที�…….……เพื�อเป็ นประกันหนี�หลายรายในลําดับเดียวกัน
บัดนี� นาย ก. ได้ไถ่ถอนจากจํานองที�มีต่อ นาย ข. ส่วนการจํานองที�มีต่อผูร้ ับจํานองคนอื�น คงมีอยูต่ ามเดิม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ง.
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกถ้ อยคํา ไถ่ ถอนจากจํานองบางราย

ทีด� นิ

บันทึกถ้ อยคํา
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
ั
บ
จํ
า
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ตามที� นาย ก. ได้จดทะเบี ยนจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างต้นไว้ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน…………….…..พ.ศ…… เพื�อเป็ นประกันหนี�ที�มีต่อ นาย ข. นาย ค. และนาย ง. บัดนี� นาย ก. ได้ไถ่ถอนจากจํานองที�มีต่อ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข. เป็ นการเสร็ จสิ�นแล้ว ส่วนการจํานองที�มีต่อผูร้ ับจํานองคนอื�นคงมีอยูต่ ามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….บันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ ถ้าผูจ้ าํ นองนําหลักฐานที� นาย ข. ผูร้ ับจํานองทําเป็ นหนังสื อว่าได้มีการไถ่ถอนในส่วนของตนแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
มาขอจดทะเบียน ตามมาตรา ๘๐ แห่งประมวลกฎหมายที�ดิน ให้บนั ทึกถ้อยคําผูจ้ าํ นองไว้แต่เพียง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฝ่ ายเดียว (คําขอ ท.ด. ๑ ให้ผจู ้ าํ นองยืน� ฝ่ ายเดียวเช่นกัน)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

จํานอง

ไถ่ถอนจากจํานอง
บางราย

วันที�………..
เดือน……….
พ.ศ………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………..
เดือน……….
พ.ศ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทไถ่ ถอนจากจํานองบางราย

๑. นาย ค.
๒. นาย ง.
ผูร้ ับจํานอง

๑. นาย ข.
๒.นาย ค.
๓. นาย ง.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

ที�ดินแปลงนี�จาํ นองไว้ตามสัญญา จํานอง ฉบับ
ลงวันที�…….….…เพื�อเป็ นประกันหนี�หลายรายใน
ลําดับเดียวกัน บัดนี� นาย ก. ได้ไถ่ถอนจากจํานองที�มี
ต่อ นาย ข. ส่วนการจํานองที�มีต่อผูร้ ับจํานองคนอื�น
คงมีอยูต่ ามเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ขึ
น
เงิ
น
จากจํ
า
นอง
�
 นอกเขต
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................……………….........
 ในเขต

ต��อย� า�คําขอ� �ระเ�ทข�น� เ�ินจากจํานอ�

ตําแ�น� �ที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๓๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สามแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เดิมจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�……….เดือน…………….พ.ศ………เป็ นเงิน………….บาท ขึ�นเงินจากจํานองครั�งนี�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เป็ นเงิน………………..บาท รวมเป็ นเงินที�จาํ นอง ทั�งสิ�น…………..….บาท
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๔) เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น � เป็ นไปตาม
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
สัญญาจํานองเดิม
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�ร�บ�น�ก�านเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�น�ก�านที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงขึน� เงินจากจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงขึน� เงินจากจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
ั
บ
จํ
า
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ……..เพื�อเป็ นประกันการกูย้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองกูย้ มื เงินจากผูร้ ับจํานองเป็ นจํานวน…..……...บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(……………………) บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงขึ�นเงินจํานองอีกเป็ นจํานวน……………….บาท (…………..……….)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
รวมเป็ นเงินที�จาํ นองทั�งสิ�น…………...บาท (…………………..) และในการนี�ผจู ้ าํ นองได้รับเงินที�ข� ึนนั�นไปเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ส่วนเงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ คงเป็ นไปตามสัญญาจํานองเดิมทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขึ�นเงินจากจํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท��น� เ��นจา�จ�าน��

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ผ่อนต้นเงินจากจํานอง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทผ่อนต้ นเงินจากจํานอง

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เติมจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�……..เดือน…………พ.ศ………….เป็ นเงิน…………บาท ผ่อนต้นเงินจากจํานองครั�งนี�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เป็
นเงิน……………..บาท คงเหลือจํานวนเงินที�จาํ นอง………………..บาท
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ า�นักงานที�ดิน

186
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงผ่อนต้ นเงินจากจํานอง

ท��ดิน

บันทึกข้ อตกลงผ่ อนต้ นเงินจากจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที�……..เดื อน……….…………….พ.ศ……..… เพื�อเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินซึ� งผูจ้ าํ นองกูย้ ืมไปจากผูร้ ับจํานองเป็ น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานวน………..……….บาท (……………………..) บัดนี� นาย ก. ได้ชาํ ระหนี�เงินกูย้ ืมดังกล่าวแล้วจํานวน……………….บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(…………………..) ยังคงเหลือหนี�เงินกูย้ ืมอีกจํานวน…………………บาท (……………………) ซึ�งยังคงให้มีการจํานองเป็ น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประกั
นอยูต่ ่อไปตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ผ่อนต้นเงิน
เดือน………… จากจํานอง
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทผ่ อนต้ นเงินจากจํานอง

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทลดเงินจากจํานอง
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ลดเงินจากจํานอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
.
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เดิมจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�………เดือน……………พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
คู่กรณี ได้ตกลงลดจํานวนเงินที�ได้จาํ นองเป็ นประกันไว้ลงเหลือ เป็ นจํานวน…………………บาท
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ เป็ นไปตามสัญญาจํานองเดิม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงลดเงินจากจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงลดเงินจากจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นอง ได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที�………..เดื อน………………….…พ.ศ……. เพื�อเป็ นประกันหนี� ทุกชนิ ดที�มีอยู่แล้วหรื อที�จะเกิ ดมีข� ึนในภายหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เป็
นจํานวน…………….…….บาท (……………………………..) บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงลดจํานวนเงิน ที�ได้จาํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เป็
นประกันลงเหลือเป็ นจํานวน……….………..บาท (………………………..) ส่วนเงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ คงเป็ นไปตาม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สั……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ญญาจํานองเดิมทุกประการ
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………..ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………..ผูร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ลดเงินจากจํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทลดเงินจากจํานอง

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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191
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทปลอดจํานอง
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ปลอดจํานอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� พน้ จากจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�….เดือน…….…พ.ศ…...ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ……

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๑๔๔ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงปลอดจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
จ
้
า
ํ
นอง
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานองโดยได้จาํ นองรวมไว้กบั
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โฉนดที�ดินเลขที�……...…….. รวม ………………….โฉนด ตามสัญญาจํานองลงวันที�……เดือน……………พ.ศ…….เพื�อเป็ น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประกันหนี�กยู้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองกูย้ มื ไปจากผูร้ ับจํานองเป็ นจํานวน………….………บาท (………..………………) บัดนี�ขา้ พเจ้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ทั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
� งสองฝ่ ายตกลงกันให้ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� พน้ จากการจํานองไปโดยที�ยงั มิได้มีการชําระหนี� ที�จาํ นองเป็ นประกัน
แต่
อย่างใด ส่วนโฉนดที�ดินเลขที�………….…..….คงจํานองเป็ นประกันหนี�ในวงเงินเดิมอยูต่ ามเดิม เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้
เป็ นไปตามสัญญาจํานองเดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ปลอดจํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

�ั�อย� าง�าร��� ทะเบียนที�ด�น ประเ�ทปลอดจํานอง

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ที�ดินแปลงนี�พน้ จากการจํานองตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที�………เดือน………..พ.ศ………
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานอง ลงวันที�….
เดือน……….พ.ศ……

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนชําระหนีจ� ํานอง
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนชํ
า
ระหนี
จ
า
ํ
นอง
�
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี� ไม่มี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การโอนรายนี� โอนเพื�อชําระหนี� จาํ นองตามสัญญาจํานองลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ…….โดยผูร้ ับโอนซ��งเป็ น
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูร้ ับจํานองยอมเพิ�มเงินให้แก่ผโู ้ อนซ��งเป็ นผูจ้ าํ นอง
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
เป็ นเงิน…………..บาท
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนชําระหนีจ� ํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนชําระหนี�จํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นอง ได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที�………….เดือน………….…….…..พ.ศ………. เพื�อเป็ นประกันการกูย้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองได้กยู้ มื ไปจากผูร้ ับจํานองเป็ น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานวน……………….…..บาท (…………….……..……) บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงโอนที�ดินรายนี�ชาํ ระหนี�จาํ นองแก่กนั
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้เสร็จสิ�นไป โดยในการโอนชําระหนี�จาํ นองนี� ผูร้ ับจํานองยอมเพิ�มเงินให้ผจู ้ าํ นองเป็ นเงิน………………..……………..บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(…………………………….) และผูจ้ าํ นองได้รับเงินไว้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนชําระหนี�
เดือน………… จํานอง
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย� า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท��น��าระ�นีจ� �าน��

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนชําระหนี�
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนชําระหนี�
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�ไม่มี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การโอนรายนี�เป็ นการโอนเพื�อชําระหนี� จาํ นองตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ…….
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
โดยผูร้ ับโอนซึ� งเป็ นเจ้าหนี� ยอมเพิ�มเงินให้แก่ผโู ้ อน
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ซึ�งเป็ นลูกหนี�เป็ นเงิน………………..บาท
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
(………………………)
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนชําระหนี�

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนชําระหนี�
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ลูกหนี�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ข. เจ้าหนี�
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑ ตามที�ขา้ พเจ้า นาย ก. ได้กูย้ ืมเงินจาก นาย ข. ไปเป็ นจํานวน…………….บาท (………………………….)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที�…….เดื อน………………พ.ศ. … ซึ� งได้แนบมาพร้อมนี�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมโอนที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� เป็ นการชําระหนี� ตามสัญญาเงินกู้ ฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที�……เดือน…………….….พ.ศ. … ให้เสร็ จสิ� นไป โดยในการโอนชําระหนี� น� ี เจ้าหนี� ยอมเพิ�มเงินให้แก่ลูกหนี�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เป็ นเงิ น……………..บาท (…………………………..) และลูกหนี� ได้รับเงินไว้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ลู
กหนี�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………เจ้าหนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ การจดทะเบียนโอนชําระหนี� ตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที� ๑๘๐๙๕/๒๕๐๑ ลงวันที� ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๑
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
กําหนดให้ผขู ้ อยืน� คําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแห่งหนี�ที�มีอยูต่ ่อกัน เช่น สัญญากูย้ มื เงิน หรื อสัญญาที�ผกู พันหนี�ระหว่างกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เป็ นต้น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนชําระหนี�
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท��น��าระ�นี�

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทหลุดเป็ นสิทธิจากจํานอง
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
หลุดเป็ นสิ ทธิจากจํานอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคําพิพากษาศาล………….คดีหมายเลขแดงที�.......ลงวันที.......)
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
หลุดเป็ นสิ ทธิจากจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�………เดือน………………..พ.ศ………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
าพิพากษาศาล…….คดีหมายเลขแดงที
�...ลงวันที�......)
ลงชื�อ โอนตามคํ
...........................................................
ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( .............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

201
(ท.ด. ๙)
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทหลุดเป็ นสิทธิจากจํานอง

หลุดเป็ นสิ ทธิจากจํานอง
คําขอ.........................................
(ตามคําพิพากษาศาล………….คดีหมายเลขแดงที�.......ลงวันที�..........)
ทีด� นิ

ฉบับที.� .......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� นาย ก. ได้จาํ นองไว้กบั ข้าพเจ้าตาม
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
สั..........................................................................………………........................................................................................................
ญญาจํานอง ลงวันที�………เดือน………………….พ.ศ………….. บัดนี� ศาลได้มีคาํ พิพากษาให้ที�ดินแปลงนี�หลุดเป็ นสิ ทธิ
แก่
ขา้ พเจ้าตามนัยมาตรา ๗๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ตามคําพิพากษาศาล……..คดีหมายเลขแดงที�...................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ลงวั
นที�....เดือน.......พ.ศ. ...... ที�แนบมาพร้อมนี�
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนิ นการจดทะเบี ยนหลุดเป็ นสิ ทธิ จากจํานองแก่ขา้ พเจ้าให้ปรากฏใน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที
�ดินแปลงนี�ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. หลุดเป็ นสิ ทธิจาก
เดือน………… จํานอง (ตาม
พ.ศ. ………… คําพิพากษาศาล.…
คดีหมายเลขแดงที�
.............................
ลงวันที�.................
เดือน....................
พ.ศ. ....................)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย� างการ�ก�ทะเบียนที�ดิน ประเ�ทหลุดเป็ นสิทธิจากจํานอง

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

202

203

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนสิ ทธิการรับจํานอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานอง

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

รับจํานอง
นาย ข.
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนสิ ทธิการรับจํานอง ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�…….เดือน…………..พ.ศ……..โดยที�เหตุผโู้ อนได้………………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

204
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนสิทธิการรับจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนสิ ทธิการรับจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ค. ผูร้ ับโอน
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้////////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ตามที�ขา้ พเจ้า นาย ข. ได้รับจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�จากนาย ก. ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน…..……พ.ศ…… บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ข. ผูร้ ับจํานอง กับ นาย ค. ผูร้ ับโอน ได้ตกลงยินยอมกันโอนสิ ทธิการรับจํานองตาม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สั……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ญญาจํานองดังกล่าวให้แก่กนั เป็ นเด็ดขาดแต่วนั นี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…..………………. และในการโอนนี�ขา้ พเจ้า
ทั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
� งสองฝ่ ายจะได้บอกกล่าวการโอนนี�ให้ผจู ้ าํ นองทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนสิ ทธิการรับ
เดือน………… จํานอง
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานอง

นาย ค.
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานองบางส่ วน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนสิ
ท
ธิ
ก
ารรั
บ
จํ
า
นองบางส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร ก.
โอนสิ ทธิการรับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองบางส่ วนเฉพาะมูลหนี�ก่อสร้างโครงการให้แก่…………..(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)
ส่ วนการรับจํานองเป็ นประกันในมูลหนี�อื�นคงเดิม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

๑. (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)      ผู้ ..........…............…..……..
รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. ธนาคาร ก.

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองบางส่วนเฉพาะมูลหนี�ก่อสร้างโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิ บล้านบาทถ้วน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามสั
ญญาจํานองเป็ นประกัน ลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……ให้แก่………(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) โดยเหตุ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
ที..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
�ธนาคาร ก. ผูโ้ อน ได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี�ก่อสร้างโครงการให้แก่…….…….…(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)
ไปแล้ว ส่วนการรับจํานองเป็ นประกันมูลหนี�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ธนาคาร ก.
เงินเบิกเกินบัญชี และซื�อวัตถุดิบที�มีต่อธนาคาร ก. ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอนสิ ทธิการรับจํานอง
ยังคงมีอยูต่ ามเดิม
(นิ
ต
ิ
บ
ค
ุ
คลเฉพาะกิ
จ
)
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
(๔) ในการโอนนี� ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าว ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
การโอนไปยังลูกหนี� ทั�งนี� ตามนัย มาตรา ๑๕
(………………………………………)
แห่ งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการ
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)
ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง โอนสิทธิการรับจํานองบางส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนสิ ทธิการรับจํานองบางส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร ก.
ผูโ้ อนสิ ทธิการรับจํานอง     
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ) ผูร้ ับโอนสิทธิการรับจํานอง    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�ธนาคาร ก. ได้จดทะเบียนรับจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�จาก บริ ษทั เอ. ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที�..….เดือน……..…….….พ.ศ….. เพื�อเป็ นประกันมูลหนี� ก่อสร้างโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนี�เงินเบิกเกินบัญชี
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงินจํานอง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัดนี� ธนาคาร ก. ผูโ้ อน กับ…………. (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
…………………...……..ผูร้ ับโอน ได้ตกลงยินยอมโอนและรับโอนสิ ทธิการรับจํานองบางส่วนเฉพาะมูลหนี�ก่อสร้างโครงการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ กันเป็ นเด็ดขาดแต่วนั นี� เป็ นต้น ไป โดยเหตุที�ผูโ้ อนได้โ อนสิ ท ธิ เรี ยกร้ อ งในมูลหนี� ดัง กล่ าว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้แก่………………… (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)………...…………ไปแล้ว ส่วนการรับจํานองเป็ นประกันมูลหนี�เงินเบิกเกิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บัญชีและซื�อวัตถุดิบที�มีต่อธนาคาร ก. ยังคงมีอยูต่ ามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ในการโอนนี�ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี� ทั�งนี� ตามนัยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ธนาคาร ก.
ลงชื�อ…………………………………….ผู
โ้ อนสิ ทธิการรับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นิ
ต
ิ
บ
ค
ุ
คลเฉพาะกิ
จ
ลงชื�อ…………………………………….ผูร้ ับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

จํานองเป็ นประกัน

วันที�………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

วันที�…………. โอนสิ ทธิการรับ
เดือน………… จํานองบางส่วน
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ธนาคาร ก.
ผูร้ ับจํานอง

บริ ษทั เอ.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานองบางส่ วน

๑. (ลงชื�อนิติบุคคล
เฉพาะกิจที�รับโอน)
ผูร้ ับโอน
๒. ธนาคาร ก.
ผูร้ ับจํานอง

ธนาคาร ก.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

เจ้าพนักงานที�ดิน

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองบางส่วนเฉพาะ
มูลหนี�ก่อสร้างโครงการ ให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ที�รับโอน) ส่ วนการรับจํานองเป็ นประกันในมูลหนี� อื�น
คงเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วน
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ทธิ การรับจํานองเฉพาะส่ วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทโอนสิ
................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. ธนาคาร ก.
โอนสิ ทธิการรับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่วนของตนให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) การรับจํานองในส่วนของผูอ้ ื�นคงเดิม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

๑. (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)      ผู้ ..........…............…..……..
รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วนของธนาคาร ก. ในมูลหนี�จาํ นวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจํานอง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�……เดือน…………พ.ศ…..ให้แก่…………..(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) โดยเหตุที�ผโู้ อนสิ ทธิเรี ยกร้องเฉพาะส่ วนของตนในมูลหนี�
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่……..(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ไปแล้ว สําหรับการรับจํานองในส่วนของผูอ้ ื�นคงเดิมลงชื�อ ...........................................................
ธนาคาร ก.
ผูข้ อ โอนสิ ทธิการรับจํานอง
(๔) ในการโอนนี� ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าว ลงชื�อ ...........................................................
(นิติบุคคลเฉพาะกิจ)
ผูข้ อ รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
การโอนไปยังลูกหนี� ทั�งนี� ตามนัยมาตรา ๑๕
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
แห่ งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(………………………………………)
เพื�อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง โอนสิทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร ก.
ผูโ้ อนสิ ทธิการรับจํานอง     
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ) ผูร้ ับโอนสิ ทธิการรับจํานอง     
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�ธนาคาร ก. ธนาคาร ข. และธนาคาร ค. ได้จดทะเบียนรับจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�จาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริ ษทั เอ. ตามสัญญาจํานองลงวันที�…..เดือน………พ.ศ……เพื�อเป็ นประกันหนี�ที�มีต่อธนาคาร ก. จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ธนาคาร
ข. จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคาร ค. จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวนเงินที�จาํ นอง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
� น ธนาคาร ก. ผูร้ ับจํานองกับ…….………(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)………….….ผูร้ ับโอน ได้ตกลงยินยอมและรับโอนสิ ทธิ
การรั
บจํานองเฉพาะส่วนของธนาคาร ก. ในมูลหนี� ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กนั เป็ นเด็ดขาดแต่วนั นี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ได้
โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี�ดงั กล่าวให้แก่………………(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)………………….ไปแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ในการโอนนี�ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี� ทั�งนี� ตามนัยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นิ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ธนาคาร ก.
ลงชื�อ…………………………………….ผู
โ้ อนสิ ทธิการรับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นิ
ต
ิ
บ
ค
ุ
คลเฉพาะกิ
จ
ลงชื�อ…………………………………….ผูร้ ับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

๑. ธนาคาร ก.
๒. ธนาคาร ข.
๓. ธนาคาร ค.
ผูร้ ับจํานอง

วันที�…………. โอนสิ ทธิการรับ
เดือน………… จํานองเฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

บริ ษทั เอ.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานองเป็ นประกัน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ัวอย่ างการ�ก�ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ทโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วน

๑. (ลงชื�อนิติบุคคล
เฉพาะกิจที�รับโอน)
ผูร้ ับโอน
๒. ธนาคาร ข.
๓. ธนาคาร ค.
ผูร้ ับจํานอง

๑. ธนาคาร ก.
๒. ธนาคาร ข.
๓. ธนาคาร ค.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่วน
ของตนให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)
การรับจํานองในส่วนของผูอ้ ื�นคงเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ทธิ การรับจํานองเฉพาะส่ วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภทโอนสิ
................……………….........
 ในเขต
เพียงบางส่วน

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิ ทธิการรั บจํานองเฉพาะส่ วน
เพียงบางส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. ธนาคาร ก.
โอนสิ ทธิการรับจํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)     ผู ้ ..........…............…..……..
รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. ธนาคาร ก.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วนของธนาคาร ก. เพียงบางส่วน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลหนี�ที�รับจํานองไว้
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�.…เดือน………พ.ศ……ให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) โดยเหตุที�
..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู..............................................................................……….................................................................................…...............……
โ้ อนได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี� เฉพาะส่ วนของตนเพียงบางส่ วนดังกล่าวให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน)ไปแล้ว
ธนาคาร ก. ยังคงเป็ นเจ้าหนี� ในมูลหนี� ที�รับจํานองอยูอ่ ีก
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ธนาคาร ก.
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท การรับจํานองในส่วนของ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอนสิ ทธิการรับจํานอง
(นิติบุคคลเฉพาะกิจ)
ผูอ้ ื�นคงเดิม
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
(๔) ในการโอนนี� ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าว ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
การโอนไปยังลูกหนี� ทั�งนี� ตามนัยมาตรา ๑๕
(………………………………………)
แห่ งพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลง
สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

เจ้าพนักงานที�ดิน

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่วนของตนเพียงบางส่ วน จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลหนี�รับจํานองไว้
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) การรับจํานองในส่ วนของผูอ้ ื�นคงเดิม

โฉนดที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนสิทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วน
เพียงบางส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร ก.
ผูโ้ อนสิ ทธิการรับจํานอง     
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ) ผูร้ ับโอนสิ ทธิการรับจํานอง     
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�ธนาคาร ก. ธนาคาร ข. และธนาคาร ค. ได้จดทะเบียนรับจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�จาก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื
�อนิติบุคคลเฉพาะกิจที�รับโอน) ตามสัญญาจํานองลงวันที�…..เดือน……….…พ.ศ…..เพื�อเป็ นประกันหนี�ที�มีต่อธนาคาร ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ธนาคาร ข. จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และธนาคาร ค. จํานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็ นเงิน
จํ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
านอง ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั�น บัดนี� ธนาคาร ก. ผูร้ ับจํานองกับ ….(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)……..ผูร้ ับโอน ได้ตกลงยินยอม
โอนและรั
บโอนสิ ทธิ การรับจํานองเฉพาะส่ วนของธนาคาร ก. เพียงบางส่ วน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลหนี�ที�รับจํานองไว้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ให้แก่กนั เป็ นเด็ดขาดแต่วนั นี� เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ธนาคาร ก. ได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี� ดงั กล่าว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ให้
แก่ ….(ลงชื�อนิติบุคคลเฉพาะกิจ)……..ไปแล้ว และธนาคาร ก. ยังคงเป็ นเจ้าหนี�ในมูลหนี�ที�จาํ นองอยูอ่ ีก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ในการโอนนี�ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี� ตามนัยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกําหนดนิติบุคคล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เฉพาะกิจเพื�อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………..ผูโ้ อนสิ ทธิการจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………..ผูร้ ับโอนสิ ทธิการรับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนสิ ทธิการรับ
เดือน………… จํานองเฉพาะส่วน
พ.ศ. ………… เพียงบางส่วน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. ธนาคาร ก.
๒. ธนาคาร ข.
๓. ธนาคาร ค.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑. (ลงชื�อนิติบุคคล
เฉพาะกิจที�รับโอน)
๒. ธนาคาร ก.
๓. ธนาคาร ข.
๔. ธนาคาร ค.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

ธนาคาร ก. โอนสิ ทธิการรับจํานองเฉพาะส่วนของตน
เพียงบางส่วน จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลหนี�
ที�รับจํานอง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ (ลงชื�อนิติบุคคล
เฉพาะกิจที�รับโอน) การรับจํานองในส่วนของผูอ้ ื�นคงเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานองตามกฎหมาย
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ทธิการรับจํานองตามกฎหมาย  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนสิ
................……………….........
(ตามข้อ ๓๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที� ๒๑๗ ลงวันที� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕)  ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

กรมสหกรณ์พาณิ ชย์และธนกิจ
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

กรมส่งเสริ มสหกรณ์
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนสิ ทธิการรับจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�……………………..ให้แก่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ตามข้อ ๓๒
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
แห่
งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที� ๒๑๗ ลงวันที� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนสิทธิการรับจํานองตามกฎหมาย

โอนสิ ทธิการรับจํานองตามกฎหมาย (ตามข้อ ๓๒
คําขอ.........................................................

แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที� ๒๑๗ ลงวันที� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕)

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

กรมส่งเสริ มสหกรณ์
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:กรมสหกรณ์พาณิ ชย์และธนกิ จได้รับจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างต้นไว้ตามสัญญาจํานอง ฉบับ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ลงวันที�……………………บัดนี�ได้มีการปรับปรุ งส่วนราชการโดยยกเลิกกรมสหกรณ์พาณิ ชย์และธนกิจและจัดตั�งกรมส่งเสริ ม
..........................................................................………………........................................................................................................
สหกรณ์ข� ึนตามประกาศของคณะปฏิ วตั ิฉบับที� ๒๑๖ ลงวันที� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ และตามประกาศของคณะปฏิ วตั ิ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ฉบับที� ๒๑๗ ลงวันที� ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ข้อ ๓๒ ให้โอนทรัพย์สินซึ�งหมายความรวมถึงสิ ทธิการรับจํานองของกรมสหกรณ์
..........................................................................…………………………........................................................................................
พาณิ ชย์และธนกิจ มาเป็ นของกรมส่งเสริ มสหกรณ์
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนโอนสิ ทธิ การรับจํานองให้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ตามกฎหมาย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ดังกล่าวให้ปรากฏทางทะเบียนด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
กรมส่งเสริ มสหกรณ์
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนสิ ทธิการรับ
กรมสหกรณ์
เดือน………… จํานองตามกฎหมาย พาณิ ชย์และธนกิจ
พ.ศ. ………… (ตามข้อ ๓๒ แห่ง
ผูร้ ับจํานอง
ประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที� ๒๑๗
ลงวันที� ๒๙ กันยายน
๒๕๑๕)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตั�อย�างการ�ก� ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ทโอนสิทธิการรับจํานองตามกฎหมาย

กรมส่งเสริ มสหกรณ์
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับจํานอง (ปลดจํานอง)
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ระงับจํานอง (ปลดจํานอง)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการปลดจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�………เดือน………………พ.ศ…….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
เจาพนั
้ กงานที่ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ระงับจํานอง (ปลดจํานอง)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงระงับจํานอง (ปลดจํานอง)
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
จ
้
า
ํ
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ข. ผูร้ ับจํานอง ได้รับจํานองไว้จาก นาย ก. ผูจ้ าํ นอง เพื�อเป็ นประกันหนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
กูย้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองได้กยู้ มื ไปจากผูร้ ับจํานองเป็ นจํานวน…………………….บาท (……………………..) บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ข.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ผูร้ ับจํานองยินยอมให้ที�ดินแปลงนี� พน้ จากการจํานองตามสัญญาจํานองดังกล่าว โดยปลดจํานองให้แก่ผจู ้ าํ นองตั�งแต่บดั นี�เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ต้นไป ส่วนหนี�ที�จาํ นองเป็ นประกันยังคงมีอยูต่ ่อไปตามเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………ผูจ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ระงับจํานอง
เดือน………… (ปลดจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทระงับจํานอง (ปลดจํานอง)

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ระงับจํานอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ศาลขายบังคับจํานอง)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง)

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี�ศาลได้ขายทอดตลาดอันเนื�องมาแต่การบังคับจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�……เดือน…………….พ.ศ…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การจํ
านองจึงระงับสิ�นไปตามมาตรา ๗๔๔ (๕) แห่ง ป.พ.พ.
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ข้าพเจ้า นาย ค. เป็ นผูซ้ �ื อได้จากการขายทอดตลาด
ของศาลตามหนังสื อศาล………..ลงวันที�…….
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
เดือน……………..พ.ศ…….
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน

222
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง)

ระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง)
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� นาย ก. ได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ตามสัญญา
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จํานอง ลงวันที�……เดือน…….….……….พ.ศ……. บัดนี� ศาลได้ขายทอดตลาดอันเนื�องมาแต่การบังคับจํานองรายนี� การจํานอง
..........................................................................………………........................................................................................................
จึงระงับสิ�นไปตามมาตรา ๗๔๔ (๕) แห่ง ป.พ.พ. และข้าพเจ้าเป็ นผูซ้ �ือได้จากการขายทอดตลาดตามหนังสื อสํานักงานบังคับคดี
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที�...............ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ……..
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนิ นการจดทะเบียนระงับจํานอง (ศาลขายระงับจํานอง) ให้ปรากฏในโฉนด
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ที�ดินแปลงนี�ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ระงับจํานอง
เดือน………… (ศาลขายบังคับ
พ.ศ. ………… จํานอง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย� าง�าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทระงับจํานอง (ศาลขายบังคับจํานอง)

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ระงั
บ
จํ
า
นอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(หนี�เกลื�อนกลืนกัน)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับจํานอง (หนีเ� กลื�อนกลืนกัน)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ข้าพเจ้าผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�……….เดือน……………พ.ศ………..ซื�อที�ดินแปลงนี�ได้จากการขายทอดตลาด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ของศาลตามหนังสื อศาล……………..….ที�…………………..ลงวันที�………เดือน…………………พ.ศ………
..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .....................................................................
( ................................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

225
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทระงับจํานอง (หนีเ� กลื�อนกลืนกัน)

ระงับจํานอง (หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
คําขอ................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ข. ได้รับจํานองไว้จาก นาย ก . ตามสัญญาจํานอง……………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ลงวั
นที�………เดือน….………….พ.ศ………..บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ข. ผูร้ ับจํานองได้ซ�ือที�ดินแปลงนี�ได้จากการขายทอดตลาดของ
..........................................................................………………........................................................................................................
ศาล..........คดี
หมายเลขแดงที�.............ตามหนังสื อสํานักงานบังคับคดี……...........ที�……..ลงวันที�……..เดือน………พ.ศ…….….
..........................................................................…………………………........................................................................................
การจํ
านองตามสัญญาจํานอง ดังกล่าวจึงระงับสิ�นไปด้วยเหตุหนี�เกลื�อนกลืนกัน
..........................................................................…………………………........................................................................................

..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการจดทะเบียนระงับจํานอง (หนี�เกลื�อนกลืนกัน) ให้ปรากฏในโฉนดที�ดิน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี
� ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ผูร้ ับสัญญา
นาย ข.
ผูร้ ับโอน

วันที�…………. ระงับจํานอง
นาย ข.
เดือน………… (หนี�เกลื�อนกลืนกัน)
ผูร้ ับจํานอง
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทระงับจํานอง (หนีเ� กลื�อนกลืนกัน)

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ไขหนี�อนั จํานองเป็ นประกัน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท แก้
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก��ข�นีอ� ันจํานองเป� นประกัน
(กร�ีแก� �ขอัตราดอกเบีย� )

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาจํานอง ลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……ซ��งกําหนดไว้ในอัตรา…………..บัดนี� คู่สัญญาได้
ตกลงกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่เป็ นอัตรา……….ตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที…
� ….เดือน………พ.ศ……

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง �ก้�ข�น�อ� ัน��านอง��� น���กัน
(ก����ก้ �ขอัต�าดอก�บ�ย� )

ท��ด�น

บันทึกข้ อตกลง�ก้ �ข�น�อ� นั ��านอง��� น���กัน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
บ
ั
จํ
า
นอง
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้ก ับ นาย ข. ผูร้ ั บจํานอง ตามหนังสื อ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สัญญาจํานอง ลงวันที�……..เดือน………….…….พ.ศ…….… เพื�อเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินซึ�งผูจ้ าํ นองกูย้ ืมไปจากผูร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เป็ นจํานวนเงิน……….…..บาท (………………..) โดยกําหนดอัตราดอกเบี�ยไว้ในอัตรา………….นั�น บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่าย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตกลงกํ
าหนดอัตราดอกเบี�ยตามสัญญาดังกล่าวใหม่ เป็ นอัตรา…………………..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อกตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

วันที�…………. แก้ไขหนี�อนั จํานอง อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาจํานอง ลงวันที�……เดือน…….….พ.ศ……ซึ�งกําหนดไว้ในอัตรา………….นั�น
บัดนี� คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่เป็ น……………………………..…..…ตามข้อตกลง
เดือน………… เป็ นประกัน
ลงวันที�…....เดือน………….…พ.ศ……
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
(กรณีแก้ ไขอัตราดอกเบีย� )

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แก้
ไ
ขหนี
อ
น
ั
จํ
า
นองเป็
นประกั
น
�
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก��ข�นีอ� ันจํานองเป� นประกัน
(กร�ีเลิกประกัน�นี�บางราย)

ตําแ�น่ งที�ดนิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ค.
นาย ง. ดนี�คู่กรณี ตกลงกันเลิกประกันหนี�
การจํานองลงวันที�……..เดือน……….พ.ศ…..เป็ นประกันหนี� ของ………..และ…………..บั
นาย
ง.
นาย
ค.
ของ………….คงจํานองเป็ นประกันหนี�ของ……………..ต่อไป ตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที�……เดือน………….พ.ศ………

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง �ก้�ข�น�อ� ัน��านอง��� น���กัน
(ก����ล�ก���กัน�น��บาง�าย)

ท��ด�น

บันทึกข้ อตกลง�ก้ �ข�น�อ� นั ��านอง��� น���กัน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
บ
ั
จํ
า
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้บนั ทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้ก ับ นาย ข. ผูร้ ั บจํานอง ตามหนัง สื อสัญญา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
นาย ง.
จํานอง ลงวันที�……..เดือน……………….พ.ศ…….… เพื�อเป็ นประกันหนี�ของ……………………..และ………………
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
นาย ง.
บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ายตกลงกันเลิกประกันหนี�ของ……………………คงจํ
านองเป็ นประกันหนี�ของ…………………..ต่
อไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ส่วนเงื�อนไขและข้อตกลงอื�น � คงเป็ นไปตามสัญญาจํานองเดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

นาย ค.
นาย ง. ดนี�
วันที�…………. แก้ไขหนี�อนั จํานอง การจํานองลงวันที�……เดือน………….พ.ศ……เป็ นประกันหนี�ของ……………และ……………บั
นาย ค.
นาย ง. อไป
คู่กรณี ตกลงกันเลิกประกันหนี�ของ………………….คงจํ
านองเป็ นประกันหนี�ของ……………….ต่
เดือน………… เป็ นประกัน
ตามบันทึกข้อตกลงลงวันที�..…เดือน…………..พ.ศ…….
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย� างการ�ก�ทะเบียนที�ดิน ประเ�ท�ก���หนี�� ันจ�าน�งเป� นประกัน
(กรณีเลิกประกันหนีบ� างราย)

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ไขหนี�อนั จํานองเป็ นประกัน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทแก้
................……………….........
(สัญญาจํานองลงวันที�……เดือน……..พ.ศ……)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
(กรณีปลอดจํานองบางส่ วน)

ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
จํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาย ข.

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ตามที�ที�ดินแปลงนี�ท�งั แปลงได้จาํ นองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�.…….เดือน……….พ.ศ…….ไว้น� นั บัดนี� คู่กรณี ตกลงให้ที�ดินเฉพาะส่วน
นาย ข.
นาย ก. นจากการจํานอง คงจํานองอยูเ่ พียงเฉพาะส่ วนของ………………ตามบั
ของ…………..พ้
นทึกข้อตกลง ลงวันที�………..เดือน……….พ.ศ……..

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

นาย ค.
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง แก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
(กรณีปลอดจํานองบางส่ วน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. และ นาย ข. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ค.
ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : นาย ข.
นาย ก.
๑. ตามที�ขา้ พเจ้า………………………………….และ.………….…………….……………….……..ได้
จาํ นองที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
แปลงนี�ไว้แก่………………………………..……….……...ตามหนั
งสื อสัญญาจํานองลงวันที�……..เดือน…….…….พ.ศ…….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เพื�อเป็ นประกันหนี�เงินกูข้ อง…………………….……..และ…………………………..ร่ วมกันเป็ นเงิน……...…………….บาท
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(……………………………..) โดยมิได้มีขอ้ ตกลงว่าจะแบ่งกันชําระหนี�ตามส่วนอย่างไรนั�น บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองตกลงแบ่งกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ชําระหนี�ดงั นี� คือ ส่วนของ…………………………….จะต้
องชําระเป็ นเงิน……………………บาท (……..………………….)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก.
นาย ก.
และให้………………………….พ้นจากความรับผิดในหนี�ส่วนที�เหลือ พร้อมทั�งให้ที�ดินเฉพาะส่วนของ……………….……..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
พ้นจากการจํานองเป็ นประกันหนี�ตามสัญญาจํานองดังกล่าว ส่วนที�ดินเฉพาะส่วนของ…...………….คงจํ
านองเป็ นประกันหนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ส่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วนของตนต่อไปตามเดิม
นาย ค.
๒. ข้าพเจ้า………………………………….ผู
ร้ ับจํานอง ยินยอมรับข้อตกลงตามที�กล่าวในข้อ ๑. และได้รับชําระหนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ส่วนที�……………………………จะต้
องชําระไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก. นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แก้ไขหนี�อนั จํานอง
เดือน………… เป็ นประกัน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

ตามที�ที�ดินแปลงนี�ท� งั แปลง ได้จาํ นองตามสัญญาจํานอง ลงวันที�…….เดือน……..…….พ.ศ…….ไว้น� นั
นาย ก.
บัดนี� คู่กรณี ตกลงกันให้ที�ดินเฉพาะส่วนของ……….…………..…พ้
นจากการจํานอง คงจํานองอยูเ่ พียง
นาย ข.
เฉพาะส่วนของ……………….ตามบั
นทึกข้อตกลง ลงวันที�…….เดือน……………..พ.ศ……….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ัวอย่างการ�ก� ทะเบียนที�ด�น ประเ�ท�ก� ���นีอ� ันจํานองเป� นประกัน
(กรณีปลอดจํานองบางส่ วน)

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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236
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ไขหนี�อนั จํานองเป็ นประกัน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท แก้
................……………….........
(สัญญาจํานองลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ….. )  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก��ขหนีอ� ันจํานองเป� นประกัน
(กรณีหนีเ� บิกเงินเกินบั��ี)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

บริ ษทั เอ.
ผูจ้ าํ นอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� ได้จาํ นองตามสัญญา ลงวันที�….เดือน……..พ.ศ……เป็ นประกันหนี�เงินกูก้ ่อสร้างโครงการ หนี�เบิกเงินเกินบัญชี หนี�ค่าซื�อวัตถุดิบ รวมเป็ นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บัดนี� คู่สัญญาตกลงกันให้การจํานองที�ดินแปลงนี�เป็ นประกันหนี� เงินกูก้ ่อสร้างโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนี�เงินเบิกเกินบัญชี ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหนี�ค่าซื�อวัตถุดิบ
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ…..

ตําแหน่ งที�ดิน

ธนาคาร ก.
ผูร้ ับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
บริ ษทั เอ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
ธนาคาร
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง แก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
(กร�ีหนีเ� บิกเงินเกินบั��ี)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแก้ไขหนีอ� นั จํานองเป็ นประกัน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

บริ ษทั เอ. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
ธนาคาร
ก.
ผู
ร
้
ั
บ
จํ
า
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ตามที�ขา้ พเจ้า บริ ษทั เอ. ได้จดทะเบียนจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ไว้แก่ ธนาคาร ก. ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที�……เดือน……………พ.ศ………เพื�อเป็ นประกันหนี�เงินกูก้ ่อสร้างโครงการ หนี�เงินเบิกเกินบัญชีและหนี�ค่าซื�อวัตถุดิบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
รวมเป็
นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิ บล้านบาทถ้วน) นั�น บัดนี� คู่สัญญาตกลงกันให้การจํานองที�ดินแปลงดังกล่าวเป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประกั
นหนี�เงินกูก้ ่อสร้างโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิ บล้านบาทถ้วน) หนี� เงินเบิกเกินบัญชี ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ยี
ส� ิ บห้าล้านบาทถ้วน) และหนี�คา่ ซื�อวัตถุดิบ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยีส� ิ บห้าล้านบาทถ้วน)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริ ษทั เอ.
ลงชื�อ…………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ธนาคาร ก.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

วันที�…………. แก้ไขหนี�อนั จํานอง ที�ดินแปลงนี�ได้จาํ นองตามสัญญา ลงวันที�……เดือน………....พ.ศ……เป็ นหนี�เงินก่อสร้างโครงการ
เดือน………… เป็ นประกัน
หนี�เงินเบิกเกินบัญชี หนี�ค่าซื� อวัตถุดิบ รวมเป็ นเงิน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท บัดนี� คู่สัญญาตกลงกันให้
พ.ศ. ………….
การจํานองที�ดินแปลงนี�เป็ นประกันหนี�เงินกูก้ ่อสร้างโครงการ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หนี�เงินเบิกเกินบัญชี
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหนี� ค่าซื� อวัตถุดิบ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึ กข้อตกลง
ลงวันที�…..เดือน……….……พ.ศ…..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย� างการ�ก�ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ท�ก���หนี�� ันจ�าน�งเ�� น�ระกัน
(กรณีหนีเ� บิกเงินเกินบัญชี)

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

238

239
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แก้ไขเปลี�ยนแปลงจํานอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(แปลงหนี�ใหม่)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก��ขเปลี�ยนแปลงจํานอง
(แปลง�นี�� �ม่ )

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพ ท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ตามสัญญาจํานอง ลงวันที…
� …….เดือน…………พ.ศ…….เป็ นประกันหนี� ของ……………นั�น บัดนี�คู่กรณี ได้ตกลงโอนการจํานองไป
ประกันหนี� ของ……………….ตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที�……..เดือน……….พ.ศ……….

ตําแ�น่ งทีด� ิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับจํานอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
(.................................................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ ���ั�ท����� �������ย���������อ� (��������� ��่ )

ท��ด��

�ั�ท����� �������ย���������อ� (��������� ��่ )
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โ�นดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..

ด้///////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ตามที�ขา้ พเจ้า นาย ก. ได้จาํ นองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�ไว้แก่ นาย ข. เพื�อประกันหนี�ของ…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�…….เดือน…………………พ.ศ………นั�น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บัดนี�ได้มีการแปลงหนี�ใหม่โดย………..……………..ได้เข้าเป็ นลูกหนี�แทน……………………ตามสัญญาแปลงหนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที�………เดือน……………………พ.ศ……ซึ�งได้ส่งมาพร้อมบันทึกนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ายจึงตกลงโอนการจํานองรายนี�ไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประกันหนี�ของ…………...…….เป็ นจํานวนเงิน………………บาท (…………………..) โดยถือตามข้อความในสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดิมทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ………………………………ผูร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แก้ไขเปลี�ยนแปลง
เดือน………… จํานอง
พ.ศ. …………. (แปลงหนี�ใหม่)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

ตามสัญญาจํานอง ลงวันที�………เดือน…………....พ.ศ……เป็ นประกันหนี�ของ………………….บัดนี�
คู่กรณี ได้ตกลงโอนการจํานองไปประกันหนี�ของ……………………………..…….ตามบันทึกข้อตกลง
ลงวันที�………เดือน…………..พ.ศ…….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแก้ ไขเปลีย� นแปลงจํานอง (แปลงหนีใ� หม่ )

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ระหว่างกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทเปลี�ยน���อ�ู้รับจํานอง
(คู่กรณีมาขอจดทะเบียนเพียงฝ่ ายเดียว)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจ –      ผู้ ...........……….....….....…..
รับจํานอง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
สาขากรุ งเทพฯ
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองจาก ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ ตามสัญญาจํานอง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ. …. ไปเป็ นชื�อ ธนาคาร เอ ซ��งเป็ นกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกันตามก�หมาย โดยเหตุที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจ สาขา กรุ งเทพฯ ได้รับอนุญาตจากระทรวงการคลังให้ปิดกิจการและได้ดาํ เนินการโอนสิ นทรัพย์
............................................................................………....................................................................…..........…...............……
และหนี� สินของกิจการวิเทศธนกิจไปยังกิจการ
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ธนาคาร เอ
ของธนาคาร เอ แล้วตามหนังสื อกระทรวงการคลังที�…
…�อ ...........................................................
ลงชื
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงวันที�……เดือน……….พ.ศ. ….
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเปลีย� นชื�อผู้รับจํานอง
(คู่กรณีมาขอจดทะเบียนเพียงฝ่ ายเดียว)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๙)
เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานอง (ระหว่างกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน)
คําขอ.........................................................

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

ธนาคาร เอ
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า ธนาคาร เอ ผูจ้ ดั ตั�งกิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองที�ดินแปลงข้างต้น ตามสัญญาจํานองลงวันที�……เดือน……..…พ.ศ. …. จากธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจ
..........................................................................………………........................................................................................................
สาขากรุ งเทพฯ เป็ นธนาคาร เอ โดยเหตุที�ขา้ พเจ้า ธนาคาร เอ กับ ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ มีฐานะเป็ น
..........................................................................…………………………........................................................................................
นิ..........................................................................…………………………........................................................................................
ติบุคคลเดียวกัน และบัดนี� ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ปิดกิจการ
พร้
อมทั�งได้ดาํ เนินการโอนสิ นทรัพย์และหนี�สินของธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ ไปยังกิจการของธนาคาร เอ
..........................................................................………………........................................................................................................
แล้
ว ปรากฏตามหนังสื อกระทรวงการคลัง ที�…….ลงวันที�……เดือน………….พ.ศ. …..ที�แนบมาพร้อมนี�
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองให้เป็ นชื�อธนาคาร เอ ตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ในการนี
� ได้บอกกล่าวการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองให้ลูกหนี�และผูจ้ าํ นองทราบแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ธนาคาร เอ
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ระหว่างกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเปลีย� นชื�อผู้รับจํานอง
(คู่กร�ีมาขอจดทะเบียนทั�งสอง�่ าย)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจ –      ผู้ ...........……….....….....…..
รับจํานอง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
สาขากรุ งเทพฯ
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ
รับจํานอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองจาก ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ ตามสัญญาจํานอง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ. …. ไปเป็ นชื�อ ธนาคาร เอ ซึ�งเป็ นกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย โดยเหตุที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจ สาขา กรุ งเทพฯ ได้ดาํ เนินการโอนสิ นทรัพย์และหนี�สินของกิจการวิเทศธนกิจไปยังกิจการของ
............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ธนาคาร เอ แล้ว
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับจํานอง
ธนาคาร เอ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเปลีย� นชื�อผู้รับจํานอง
(คู่�ร�ี�าขอจดทะเบียนทั�ง�อง�่ าย)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๙)

เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานอง (ระหว่างกิจการที�เป็ นนิติบุคคลเดียวกัน)
คําขอ........................................

ฉบับที.� ......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

ที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุวังนเทพฯ
ธนาคาร เอ
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า ธนาคาร เอ กิจการวิเทศกิจสาขากรุ งเทพฯ และธนาคาร เอ ผูจ้ ดั ตั�งกิจการวิเทศธนกิจดังกล่าว ซึ�ง
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั..........................................................................………………........................................................................................................
� งสองฝ่ ายมีฐานะเป็ นนิติบุคคลเดียวกันตามกฎหมาย มีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�เปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองที�ดินแปลง
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
างต้น ตามสัญญาจํานองลงวันที�……เดือน…….…..พ.ศ. ….. จากธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ เป็ นธนาคาร เอ
โดยเหตุ
ที� ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ ได้ดาํ เนินการโอนสิ นทรัพย์และหนี�สินของกิจการวิเทศธนกิจไปยัง
..........................................................................…………………………........................................................................................
กิ..........................................................................………………........................................................................................................
จการของธนาคาร เอ แล้ว ปรากฎตามหนังสื อกระทรวงการคลังที� ......................... ลงวันที� .........เดือน ................พ.ศ. ...............
ที..........................................................................…………………………........................................................................................
�แนบมาพร้อมหนังสื อนี�
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานองดังกล่าวให้เป็ นชื�อ ธนาคาร เอ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามความประสงค์
ดว้ ย ในการนี�ได้บอกกล่าวการเปลี�ยนชื�อผูร้ ับจํานองให้ลูกหนี�และผูจ้ าํ นองทราบแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ธนาคาร เอ กิจการวิเทศธนกิจสาขากรุ งเทพฯ
ธนาคาร
เอ
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ธนาคาร เอ กิจการ
วิเทศธนกิจสาขา
กรุ งเทพฯ

วันที�…………. เปลี�ยนชื�อผูร้ ับ
เดือน………… จํานอง (ระหว่าง
พ.ศ. ………… กิจการที�เป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานองเป็ นประกัน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเปลีย� นชื�อผู้รับจํานอง

ธนาคาร เอ

ธนาคาร เอ กิจการ
วิเทศธนกิจสาขา
กรุ งเทพฯ

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ขาย
(ครอบจํ
า
นอง)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งขาย (ครอบจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒๑
๒
๒๔
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� และแปลงคงเหลือ การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�………..เดือน…………พ.ศ……..
ส่ วนแปลงคงเหลือยังคงมีการจํานองตามเดิม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
ซื�อ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้ที�ดินมาโดย..............เป็ นเวลา............ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูข้ ายได้ชาํ ระราคาที�ดินครบถ้วนแล้ว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........
พ.ศ. ...........…….......
ขาย
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ซื�อ
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136IV7228-1
๑๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
๒
๒๔
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒๐
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( .............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

จํานอง

แบ่งขาย

วันที�…………
เดือน………..
พ.ศ…………

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที�…………
เดือน………..
พ.ศ…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย� างการแก� ทะเบียนที�ดิน ประเ�ทแบ� ง�าย (ครอบจํานอง)

นาย ง.
(ครอบจํานอง)

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

๒

๒

งาน

๒๔

ตาราง
วา
๒๔

๒๐

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�…..เดือน……..
พ.ศ…….

(รายการจดทะเบียนที�ดนิ แปลงคงเหลือ)

5316 IV 7228-1 (ลงชื�อ)…………….
๑๐
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการจํานองยังคงมีอยู่
๖๒๓๓
ตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที� …..เดือน………พ.ศ…..
ส่วนแปลงคงเหลือคงมีการจํานองตามเดิม

๑

๒๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน………… (ครอบการจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ง.

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจํานอง (ครอบการจํานอง)

นาย ข.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๖๒๓๓)

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๑
๒
๒๔
(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�…..เดือน……..
พ.ศ……
การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานอง
(ลงชื�อ)……………
ฉบับลงวันที�…….เดือน…………..พ.ศ……..

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๑๙๖ -
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(ท.ด. ๑)

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
จํานอง (ระหว่างภาระจํายอม)  ที� ..............
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
ตําแหน่ งที�ดิน
 ในเขต
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจํานอง(ระหว่ างภาระจํายอม)

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
จํานอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร เอ
รับจํานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๓๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สามแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�ที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีข� ึนในภายหน้าจํานองด้วยทั�งสิ�น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จํานองเพื�อเป็ นประกันการกูย้ ืมเงินซึ�งผูจ้ าํ นองได้กูจ้ ากผูร้ ับจํานอง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และนําส่ งดอกเบี�ยปี ละหนึ�งครั�ง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ผูร้ ับจํานองรับทราบว่าที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมตามบันทึกข้อตกลง�บับลงวันที�.........เดือน..........พ.ศ. .........
(๖) ........................................................................................................................................................................................
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ จํานอง
ธนาคาร เอ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาจํานองที�ดนิ (ระหว่างภาระจํายอม)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๕)

หนังสื อสั ญญาจํานองที�ดิน (ระหว่างภาระจํายอม)

โฉนดที�.......…………..……………….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด…………………………..………
ระหว่าง

…………………………….…….     
…. …
นาย ก.
…………………………………..
     ผูจ้ าํ นอง อายุ ….….. ปี
……………………………….….     
….….

ไทย
สัญชาติ ..………...................………...............บิ
ดา / มารดาชื�อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที� .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
ธนาคาร
เอ
…………………………………...      ผูร้ ับจํานอง อายุ ...…. ปี
…………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที� ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
การกูย้ มื เงินซึ�ง
ข้อ ๑. ผูจ้ าํ นองตกลงจํานองที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผรู ้ ับจํานอง เพื�อเป็ นประกัน…………..………….
ผูจ้ าํ นองได้
กจู้ ากผูร้ ับจํานอง
….…
.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
๓๐๐,๐๐๐
สามแสนบาท
เป็ นจํานวนเงิน…………………...……..บาท
(เงิน…………………..…………..…………..……………บาท)
โดยให้ดอกเบี�ย
ร้
อ
ย
๑๕
ต่
อ
ปี
///////////
ปี
ละหนึ
�
ง
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนําส่งดอกเบี�ย………….…..………………ครั�งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจํานองตกลงรับจํานองที�ดินแปลงนี�ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
ข้อ ๓. ผูจ้ าํ นองได้รับเงินเป็ นการเสร็ จแล้ว
สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�ที�มีอยูแ่ ล้วและที�จะมีข� ึนในภายหน้าจํานองด้วยทั�งสิ�น
ข้อ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
ผูร้ ับจํานองรับทราบว่าที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที� ..เดือน.... พ.ศ. ..
ข้อ ๕ ……………..………….………………………………………..…………………………………………………
ทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที�ดินรายนี�ในระหว่างเวลาที�ใช้สญ
ั ญาจํานองนี�
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูจ้ าํ นองและผูร้ ับจํานองถือไว้
ฝ่ ายละหนึ� ง ฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………..…………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจํานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูจ้ าํ นอง)…..………....……………………………..
ธนาคาร เอ
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับจํานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………….………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
…………………………….…………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………ผู้เขียน
………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน………… (ระหว่าง
พ.ศ. ………… ภาระจํายอม)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทจํานอง(ระหว่ างภาระจํายอม)

ธนาคาร เอ
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ขาย
(ปลอดจํ
า
นอง)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งขาย (ปลอดจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
�
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พ น้ จากการจํานองตามสัญญาจํานอง ฉลัลลงวันที�……เดือน………….พ.ศ……
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานอง ลงวันที�.……..เดือน………พ.ศ…….

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5316 IV 7228-1
๑๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงปลอดจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูร้ ับจํานอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
จ
้
า
ํ
นอง
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นองได้จาํ นองไว้กบั นาย ข. ผูร้ ับจํานองโดยได้จาํ นองตาม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สัญญาจํานองลงวันที�……….เดือน……..…………พ.ศ……..….เพื�อเป็ นประกันหนี�กยู้ มื เงินซึ�งผูจ้ าํ นองกูย้ มื ไปจากผูร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เป็ นจํานวน………….………บาท (………..…………...….……) บัดนี� นาย ก. ได้แบ่งขายที�ดินแปลงนี�ให้แก่ นาย ค. โดยที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ส่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วนแบ่งแยกไปเป็ นโฉนดที�ดินใหม่เลขที�……………………..ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงกันให้ที�ดินโฉนดที�ดินแปลงแยกใหม่
เลขที
�………………..พ้นจากการจํานองไป โดยที�ยงั มิได้มีการชําระหนี� ที�จาํ นองเป็ นประกันแต่อย่างใด ส่วนโฉนดที�ดินแปลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
คงเหลื
อยังคงจํานองเป็ นประกันหนี� ในวงเงิ นเดิ มอยู่ตามเดิ ม เงื�อนไขและข้อตกลงอื�น ๆ ให้เป็ นไปตามสัญญาจํานองเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ทุ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
กประการ
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………ผู
ร้ ับจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………ผู
จ้ าํ นอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๑
๑
5316 IV 7228-1 (ลงชื�อ)…………
๑๐
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการจํานองตามสัญญา
๖๒๓๓
จํานอง ฉบับลงวันที�……..เดือน…………พ.ศ…….
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานอง ลงวันที�…….
เดือน……………พ.ศ…..

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๖๒๓๓ ปลอดจํานอง ไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

วันที�…………. แบ่งขาย
เดือน………… (ปลอดจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งขาย (ปลอดจํานอง)
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 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
่
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท โอนมรดก
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
โอนมรดก
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดก
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูร้ ับมรดกเป็ นทายาทโดยธรรมโดยเป็ นบุตรของเจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้
ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที่………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี
้ ไม่มีพินยั กรรม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกเฉพาะที่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................…..............................
( .............................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกฯ ประเภท โอนมรดก

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดก
ประเภท……………………

ที่ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตาบล...........…………………………………..............…..
เลขที่ดิน.......……………… หน้าสารวจ............……...…......…อาเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที่..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที่ ...…..….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคาต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี้ : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
์
ถื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ่งเป็ น……………………………………...ที่ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี้ ได้…………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที่……………… ่ งได้ยนื่ มาพร้อมนี้แล้ว
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ่งได้นามายืน่ พร้อมคาขอนี้แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ โดยโอนมรดกเฉพาะที่ดิน
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………….…………….
ไม่
เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ก. เจ้ามรดก ดังปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังแบบบันทึกนี้ และมรดกรายนี้เจ้ามรดก
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
มิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู ้ ด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่ขอรับมรดก ตั้งอยู่ หมู่ที่.....ตาบล.....อาเภอ.....จังหวัด..... จริ ง
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคานี้เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
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- ๒๐๔ -

บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ
๑ เม.ย. ๔๕

นาง ม.
ตายเมื่อ
๒ มี.ค. ๔๖
นาง อ.
ตายเมื่อ
๑ ก.พ. ๔๗

นาย ก.
เจ้ามรดก ตายเมื่อ
๑ ธ.ค. ๔๘

นาย ค.
ตาย (โสด)
เมื่อ ๑ เม.ย. ๔๕

นาย ข.
ผูข้ อ

นาย ง.
ตาย (โสด)
เมื่อ ๑ ก.พ. ๔๖

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน

หมายเหตุ กรณี มีทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกหลายคน ต้องแสดงบัญชีรายชื่อและที่อยูข่ องทายาท
ซึ่งผูข้ อแสดงประกอบการขอรับมรดกด้วย

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท โอนมรดก

นาย ก. (ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนมรดกเฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกเฉพาะส่ วน

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย จ. รับมรดกเฉพาะส่วนของนาย ก. เท่านั�น ส่ วนของนาย ข. และนาย ค. คงอยูต่ ามเดิม

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
รับมรดก
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูร้ ับมรดกเป็ นทายาทโดยธรรมโดยเป็ นบุตรของเจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื�อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี�ไม่มีพินยั กรรม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกเฉพาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
จ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกฯ ประเภท โอนมรดกเฉพาะส่ วน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกเฉพาะส่วน
ประเภท……………………………..

ที่ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตาบล...........…………………………………..............…..
เลขที่ดิน.......……………… หน้าสารวจ............……...…......…อาเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที่..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย
จ.
……..………...................…............      อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที่ ...…..….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคาต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี้ : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์เฉพาะส่วน
งแก่กรรม
ซึ่งเป็ น……………………………………...ที
่ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี้ ได้…ถึ………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที่…………….. ่ งได้ยนื่ มาพร้อมนี้แล้ว
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ่งได้นามายืน่ พร้อมคาขอนี้แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์เฉพาะส่ วนของผูต้ าย โดยโอนมรดก
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อข้………………………………………………….…………….
เฉพาะที
่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย ก. เจ้ามรดก ดังปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังแบบบันทึกนี้และมรดกรายนี้
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
เจ้ามรดกมิได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู ้ ด
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคาว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่ขอรับมรดกตั้งอยู่ หมู่.....ตาบล.....อาเภอ.....จังหวัด..... จริ ง
ข้อ ๔.ข้………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคานี้เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย จ.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
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บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ
๑ เม.ย. ๔๕

นาง ม.
ตายเมื่อ
๒ มี.ค. ๔๖

นาย ก.
เจ้ามรดก ตายเมื่อ
๑ ธ.ค. ๔๘

นาย ง.
ตาย (โสด)
เมื่อ ๒ เม.ย. ๔๗

นาง อ.
ตายเมื่อ
๑ ก.พ. ๔๗

นาย จ.
ผูข้ อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
นาย จ.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน

หมายเหตุ กรณี มีทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกและจดทะเบียน ต้องแสดงบัญชีรายชื่อและที่ อยูข่ องทายาท
ซึ่งผูข้ อแสดงประกอบการขอรับมรดกด้วย

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดก
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก. (ผูต้ าย)
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทโอนมรดกเฉพาะส่ วน

๑. นาย จ.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

นาย จ. รับมรดกเฉพาะส่วนของนาย ก. เท่านั้น
ส่วนของนาย ข. และ นาย ค. คงอยูต่ ามเดิม

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

263

264
 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดกบำงส่ วน
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนมรดกบางส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........……………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย จ. รับมรดกบางส่ วนของนาย ก.

นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..

เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย จ.
รับมรดก
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๒. นาย ก.

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
นาย จ. ผูข้ อรับมรดกเป็ นทายาทโดยธรรม โดยเป็ นบุตรของเจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที่………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี
้ ไม่มีพินยั กรรม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกเฉพาะที่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกบางส่ วน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกบางส่วน
ประเภท……………………………..

ที่ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตาบล...........…………………………………..............…..
เลขที่ดิน.......……………… หน้าสารวจ............……...…......…อาเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที่..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย จ.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที่ ...…..….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคาต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี้ : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
์
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ่งเป็ น……………………………………...ที่ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี้ ได้…………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที่……………… ่ งได้ยนื่ มาพร้อมนี้แล้ว
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ่งได้นามายืน่ พร้อมคาขอนี้แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์บางส่วนของ นาย ก. โดยโอนมรดก
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………….…………….
เฉพาะที
่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ก. เจ้ามรดก ดังปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังแบบบันทึกนี้ และมรดกรายนี้เจ้ามรดก
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
มิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู ้ ด
าพเจ้าขอรับรองว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่ขอรับมรดกตั้งอยู่ หมูท่ ี่.....ตาบล.....อาเภอ.....จังหวัด..... จริ ง
ข้อ ๔.ข้………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคานี้เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย จ.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
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บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ
๑ เม.ย. ๔๕

นาย ก.
เจ้ามรดก ตายเมื่อ
๑ ธ.ค. ๔๘

นาย ข.

นาย ค.

นาง ม.
ตายเมื่อ
๒ มี.ค. ๔๖
นาง อ.
ตายเมื่อ
๑ ก.พ. ๔๗

นาย ง.

นาย จ.
ผูข้ อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่วนภูมิลาเนาของทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกตามที่กล่าวข้างต้น
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายบันทึกนี้

นาย จ.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน
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บัญชีรายชื่อและที่อยูข่ องทายาทซึ่งผูข้ อแสดงประกอบการขอรับมรดก
เลขที่

ชื่อทายาท

๑.

ที่อยู่

ข.

เลขที่
๙

หมู่ที่
-

ถนน
จรัลสนิทวงศ์

ตาบล
บางเสาธง

อาเภอ
บางกอกน้อย

๒.

ค.

๑๐

๕

-

คงพระราม

๓.

ง.

๑

-

ราชินี

พระบรมมหารา
ชวัง

เมือง
พระนคร

จังหวัด
กรุ งเทพ
มหานคร
ปราจีนบุรี
กรุ งเทพ
มหานคร

(ลงชื่อ)………………………………………ทายาทผูข้ อ

หมายเหตุ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดกบางส่วน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.
(ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทโอนมรดกบางส่ วน

๑. นาย จ.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

นาย จ. รับมรดกบางส่วนของ นาย ก.

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดกเฉพำะส่ วนเพียงบำงส่ วน
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนมรดกเฉพาะส่
ว
นเพี
ย
งบางส่
ว
น
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย จ. รับมรดกเฉพาะส่วนของนาย ก. เพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนของนาย ข. และนาย ค. คงอยูต่ ามเดิม

โฉนดทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย จ.
รับมรดก
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๒. นาย ก.

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูข้ อรับมรดกเป็ นทายาท โดยเป็ นบุตรของเจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที่………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี้ ไม่มีพินยั กรรม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกเฉพาะที่ดิน ไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
จ.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกเฉพาะส่วนเพียงบางส่วน
ประเภท……………………………..

ที่ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตาบล...........…………………………………..............…..
เลขที่ดิน.......……………… หน้าสารวจ............……...…......…อาเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที่..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย จ.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที่ ...…..….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคาต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี้ : นาย ก.
ไทย
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์เฉพาะส่วน
ถึงแก่กรรม
ซึ่งเป็ น……………………………………...ที
่ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี้ ได้…………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที่………….
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
่ งได้ยนื่ มาพร้อมนี้แล้ว
่
นาย
ค.
อยู
บ
า
้
นเลขที
่
…
……..ถนน……………….แขวง/
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
ต…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
าบล…………..เขต/อาเภอ……………...จังหวัด…….………เนื่องจากนาย ค. ซึ่งมีชื่อถือกรรมสิ ทธิ์ร่วมกับ นาย ก. ได้ยดึ ถือ
โฉนดไว้ และข้าพเจ้าจะนามามอบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบี ยน ถ้าไม่สามารถนามาจาก นาย ค. ได้ จะได้ขอให้
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
พนั
กงานเจ้าหน้าที่มีหนังสื อเรี ยกให้ นาย ค. ส่งหนังสื อแสดงสิทธิในที่ดินแปลงนี้ต่อไป
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกเฉพาะส่วนเพียงบางส่วนของ ก.
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………….…………….
โดยโอนมรดกเฉพาะที่ดินไม่เกี่ยวกับสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของเจ้ามรดก ดังปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังแบบบันทึกนี้ และมรดกรายนี้เจ้ามรดก
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
มิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู ้ ด
าพเจ้าขอรับรองว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่ขอรับมรดกตั้งอยู่ หมู่ที่.....ตาบล.....อาเภอ.....จังหวัด.....จริ ง
ข้อ ๔. ข้………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคานี้เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย จ.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที่
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- ๒๑๗ บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ ๑๕ ก.ย. ๔๔

นาง ม.

นาย ก.
เจ้ามรดก
ตายเมื่อ ๑ ธ.ค. ๔๘

นาย จ.
ผูข้ อ

นาง ญ.

นาย ซ.

ข้าพเจ้าขอรับรอง บัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่วนภูมิลาเนาของทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกตามที่กล่าวข้างต้น
ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายบันทึกนี้

นาย จ.
ลงชื่อ…………………………………….ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………….พนักงานเจ้าหน้าที่
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- ๒๑๘ -

บัญชีรายชื่อและที่อยูข่ องทายาทซึ่งผูข้ อแสดงประกอบการขอรับมรดก
เลขที่

ชื่อทายาท

๑.

ที่อยู่

ม.

เลขที่
๙

หมู่ที่
-

ถนน
จรัลสนิทวงศ์

ตาบล
บางเสาธง

อาเภอ
บางกอกน้อย

๒.

ญ.

๑๐

๕

-

คงพระราม

๓.

ซ.

๑

-

ราชินี

พระบรมมหารา
ชวัง

เมือง
พระนคร

จังหวัด
กรุ งเทพ
มหานคร
ปราจีนบุรี
กรุ งเทพ
มหานคร

(ลงชื่อ)………………………………………ทายาทผูข้ อ

หมายเหตุ

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก. (ผูต้ าย)
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดก
เดือน………… เฉพาะส่วนเพียง
พ.ศ. ………… บางส่วน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทโอนมรดกเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน

๑. นาย จ.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.
๔. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

นาย จ. รับมรดกเฉพาะส่วนของนาย ก. เพียงบางส่วน
เท่านั้น ส่วนของนาย ข. และนาย ค. คงอยูต่ ามเดิม

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๒๓๕ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทจดลง���อผู้จัดการมรดก
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ผู
จ
้
ด
ั
การมรดก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
(ตามคําสัง� ศาล………คดีแดงที�…………….ลงวันที�……….)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก. ถึงแก่กรรมเมื�อวันที�……………และศาล…………….ได้มีคาํ สัง� คดีแดงที�……………… ลงวันที�……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
แต่งตั�งให้นาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................…..........................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๓๖ -

(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทจดลงชื�อผู้จัดการมรดก

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก

ที�ดนิ

ผูจ้ ดั การมรดก
ประเภท…………………
(ตามคําสัง� ศาล………..คดีแดงที�…………ลงวันที�……………...)
ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.
๓๕
ปี
……..………...................…............
     อายุ …….…..
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�…………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามคําสัง� ศาล…………………
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
ลงวันที�………………..ซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามคําสัง� ศาล…………………..
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
ต่อไปนี�
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ศาล…………………….ได้มีคาํ สัง� คดีหมายเลขแดงที�……………………..ลงวันที�………………..
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
มรดกรายนี�……………………………..พินยั กรรม
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ผูจ้ ดั การมรดก
เดือน………… (ตามคําสัง�
พ.ศ. ………… ศาล……………..
คดีแดงที�………
ลงวันที�………….)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย�างการ�ก้ ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทจดลง����ผู้จัดการมรดก

นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๓๗ -
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- ๒๔๑ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
เปลี
�
ย
นผู
จ
้
ด
ั
การมรดก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล…………คดีแดงที�…………..ลงวันที�………..)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเปลีย� นผู้จัดการมรดก

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ศาล…………………มีคาํ สัง� แต่งตั�งนาย ง. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. แทน นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกเดิม
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................………..................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๔๒ (ท.ด. ๙)

�ั�อ�� า�คําขอ� �ร���ท���ี��น�ู้จัดการมรดก

เปลี�ยนผูจ้ ดั การมรดก
คําขอ...................................

(ตามคําสัง� ศาล…….คดีแดงที�……….ลงวันที�……….)
ทีด� นิ

ฉบับที.� .................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อนาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก บัดนี� นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ได้ขอ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ถอนการเป็
นผูจ้ ดั การมรดกและศาลได้มีคาํ สัง� แต่งตั�งให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกรายนี�ข� นึ ใหม่ ปรากฏตามคําสัง� ศาล……….…..
..........................................................................………………........................................................................................................
คดี
แดงที�………………….ลงวันที�……………………..ซึ�งข้าพเจ้าได้ยนื� มาพร้อมคําขอนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การจดทะเบียนเปลี�ยนผูจ้ ดั การมรดก ลงนามข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดก
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ที..........................................................................…………………………........................................................................................
�ดินรายนี�ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ง.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เปลี�ยนผูจ้ ดั การ
เดือน………… มรดก
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง�
ศาล…………….
คดีแดงที�…………
ลงวันที�…………)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเปลีย� นผู้จัดการมรดก

นาย ง.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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- ๒๔๓ -

280

- ๒๔๔ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทโอนเปลีย� นนาม�ู้จัดการมรดก
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
�ยนนามผูจ้ ดั การมรดก  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทโอนเปลี
................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล…………..คดีแดงที�…………….ลงวันที�………….)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง. (ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก. ถึงแก่กรรม ศาลตั�งนาย ง. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ตามคําสัง� ศาล….…….คดีแดงที�………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�…………………ที�แนบมาพร้อมคําขอนี�
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๔๕ -

�ั�อ�� า�คําขอ� �ร���ท�อน���ี�� นนาม�ู้จัดการมรดก

(ท.ด. ๙)

โอนเปลี�ยนนามผูจ้ ดั การมรดก
คําขอ.................................................

(ตามคําสัง� ศาล………คดีแดงที�………….ลงวันที�…………………..)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก. บัดนี� นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ของนาย ก. ได้ถึงแก่กรรม และศาลได้แต่งตั�งให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก. ตามคําสัง� ศาล…….…….คดีแดงที�………
..........................................................................………………........................................................................................................
ลงวันที�……………………..ซึ�งข้าพเจ้าได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การโอนเปลี�ยนนามให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก. ต่อไปด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ง.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ผูร้ ับสัญญา
นาย ง.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

วันที�…………. โอนเปลี�ยนนาม
นาย ข.
เดือน………… ผูจ้ ดั การมรดก
ผูจ้ ดั การมรดก
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล…… นาย ก.
คดีแดงที�………….
ลงวันที�………….)

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนเปลีย� นนามผู้จัดการมรดก

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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- ๒๔๖ -

283

- ๒๔๗ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกผู้จัดการมรดก
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
เลิ
ก
ผู
จ
้
ด
ั
การมรดก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื�อวันที�……..เดือน………….พ.ศ…….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ อเป็ นทายาทโดยธรรม/ผูร้ ับพินยั กรรมของเจ้ามรดก ไม่มีการตั�งผูจ้ ดั การมรดกใหม่จึงขอถอนชื�อผูจ้ ดั การมรดก
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๔๘ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกผู้จัดการมรดก

(ท.ด. ๙)

เลิกผูจ้ ดั การมรดก
คําขอ..................................

ท��ดิ�

��ั�ท�.� .................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� เดิมมีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เมื�อ นาย ก. ถึงแก่กรรม นาย ข. ได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จดทะเบี
ยนลงชื�อเป็ นผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ตามคําสัง� ศาล………………(หรื อ พินยั กรรม………….……) ไว้แล้ว เมื�อวันที�……
..........................................................................………………........................................................................................................
เดื
อน……………..พ.ศ…………
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้อ ๒. นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก. ได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื�อวันที�…….……เดือน……….…………….พ.ศ…….…..
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามหลั
กฐาน………………….(เช่น สําเนามรณบัตร) ที�แนบมาประกอบการพิจารณาพร้อมคําขอนี�
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าเป็ นทายาทโดยธรรม / ผูร้ ับพินยั กรรมของ นาย ก. เจ้ามรดก ไม่มีความประสงค์จะตั�งผูจ้ ดั การมรดกแทน
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย
ข. ผูต้ ายจึงประสงค์จะขอถอนชื�อนาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกออกจากโฉนดที�ดินแปลงดังกล่าว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกผูจ้ ดั การมรดกให้ปราก�ในโฉนดที�ดินต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอม
ข้อ ๔. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
เสี
ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เลิกผูจ้ ดั การมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเลิกผู้จัดการมรดก

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๔๙ -
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- ๒๓๘ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดก (กรณีมีผ้จู ัดการมรดก)
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนมรดก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.      ผู้ ...........……….....….....…..
ถือกรรมสิ ทธิ�
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับมรดก
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของ นาย ก. ขอโอนมรดกให้แก่นาย ค. ผูเ้ ป็ นทายาทตามพินยั กรรมของ นาย ก. เจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
โอนมรดกเฉพาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๓๙ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดก (กรณีมีผ้จู ัดการมรดก)

โอนมรดก
คําขอ......................

ทีด� นิ

ฉบับที.� .......................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.
นาย ค. ผูร้ ับมรดก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การของนาย ก. บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
มรดกที
�ดินรายนี�ให้แก่นาย ค. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดก ตามพินยั กรรมของเจ้ามรดกต่อไป โดยโอนมรดกเฉพาะที�ดินไม่เกี�ยวกับ
..........................................................................………………........................................................................................................
สิ..........................................................................…………………………........................................................................................
� งปลูกสร้างในที�ดิน
ข้อ ๒. ข้าพเจ้านาย ค. ขอให้ถอ้ ยคําว่า ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย ก. นาย ก. เจ้ามรดก ได้ทาํ พินยั กรรมยกกรรมสิ ทธิ�ที�ดิน
..........................................................................…………………………........................................................................................
แปลงนี
� ให้แก่ขา้ พเจ้า ปรากฏตามพินยั กรรมลงวันที�…….………บัดนี� นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกจะโอนมรดกให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
ไม่
มีขอ้ ขัดข้องแต่อย่างใด
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดั การโอนที�ดินรายนี�ให้แก่นาย ค. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดกต่อไปด้วย ข้าพเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้
.........................…......................................................................................……..…
ยอมเสี
ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดก
นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดก (กรณีมีผ้จู ัดการมรดก)

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๔๐ -
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนมรดก
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนมรดก
กรณีผ้ จู ัดการมรดกกับทายาท
มายืน� คําขอ ณ สํ านักงานที�ดนิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ค.
รับมรดก
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒.นาง ง.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ค. และ นาง ง. เป็ นผูร้ ับมรดกตามพินยั กรรมของ นาย ก. เจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื�อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี� มีนาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก ตามพินยั กรรมฉบับลงวันที� .........แต่ผจู้ ดั การมรดกไม่มีความประสงค์จะให้จดทะเบียน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ลงชื�อผูจ้ ดั การมรดกและจัดการทรัพย์มรดกที�ดินแปลงนี� โดยยินยอมให้จดทะเบียนมรดกลงชื�อ นาย. ค. และ นาง ง. ทายาท
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
เป็ นผูร้ ับมรดกโดยตรง
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกที�ดินไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค.
นาง ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................…..............................
( .............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภท โอนมรดก
กรณ๊ ผ้ จู ัดการมรดกกับทายาท
มายืน� คําขอ ณ สํ านักงานที�ดนิ

ที�ดนิ

(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดก
ประเภท……………………

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

นาย ค.
…………………………………….
    
………...
นาง ง.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
�
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
ใบมรณบัตรเลขที�……………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลักฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
นาย ค. และ นาง ง. ซึ�งเป็ นทายาทตามพินยั กรรม และ เป็ นบุตร
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
และภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดก เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยโอนมรดกที�ดินไม่มีสิ�งปลูกสร้าง เนื�องจาก ข้าพเจ้านาย ค.
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
และนาง
ง. เป็ นผูร้ ับมรดกตามพินยั กรรมของนาย ก. ซึ�งมีนาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที�..........................
.............................………………………………………………….…………………………………………….………………
โดยการขอรั
บมรดกรายนี� ผจู ้ ดั การมรดกยินยอมให้จดทะเบี ยนมรดกลงชื�อข้าพเจ้า นาย ค. และ นาง ง.รับมรดกโดยตรง
…………………………………………………………….……………………………………………………..……………....
ตามคํ
ายินยอมและคํ
ารับรองของผูจ้ ดั การมรดกหลังบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดกนี�
.........................
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ค.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาง ง.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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-

บันทึกคํายินยอมและคํารับรองของผูจ้ ดั การมรดก
ข้าพเจ้า

นาย ข.
นาย ก.
……..………...................…..............................ผู
จ้ ดั การมรดกของ..............................................
.................

ตามพินยั กรรมฉบับลงวันที�............เดือน........................................พ.ศ.................. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าพนักงานที�ดินโอนที�ดิน
โฉนดที�ดินเลขที� ........................... หน้าสํารวจ ....……................. ตําบล ................….............. อําเภอ ........... ...........…………..
นาย ค. และ นาง ...................
ง.
จังหวัด .....……............….......................................ให้แก่...................................….…
ซึ�งเป็ นทายาทตามพินยั กรรม
นาย ก.
นาย ก.
ของ…………………………………...........……
รับมรดกของ……...............……
โดยตรง โดยข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์
นาย ก.
ให้จดทะเบียนโอนมรดกลงชื�อผูจ้ ดั การมรดก และจัดการทรัพย์มรดกที�ดินแปลงนี�ตามพินยั กรรมของ .........................................
แต่อย่างใด และหากมีความเสี ยหายใดๆ เกินขึ�น ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองในฐานะผูจ้ ดั การมรดก
นาย ข.
(ลงชื�อ).................................................ผู
จ้ ดั การมรดก
(ลงชื�อ).................................................พยาน
(ลงชื�อ).................................................พยาน
หมายเหตุ ต้องทําไว้หลังบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก (ท.ด.๘) เท่านั�น

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท โอนมรดก
กรณีผู้จัดการมรดกกับทายาท
มาย�น� ��า�อ ณ ส�านักงานที�ดิน

นาย ก. (ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑.นาย ค
๒.นาง ง..

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนมรดก
กรณีผ้ จู ัดการมรดกตามพินัยกรรม
ไม่ ได้ มายืน� คําขอ ณ สํานักงานที�ดนิ
มีหนังสื อยินยอมและคํารับรอง
ของผู้จัดการมรดก

ตําแหน่ งทีด� นิ
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนมรดก
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ผูต้ าย)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ค.
รับมรดก
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒.นาง ง.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ค. และ นาง ง. เป็ นผูร้ ับมรดกตามพินยั กรรมของ นาย ก. เจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื�อวันที�...... เดือน....... พ.ศ. .......... ตามใบมรณบัตรเลขที�………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี
� มีนาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที� .......แต่ผจู้ ดั การมรดกไม่มีความประสงค์จะให้จดทะเบียน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ลงชื
�
อ
ผู
จ
้
ด
ั
การมรดกและจั
ดการทรัพย์มรดกที�ดินแปลงนี� โดยยินยอมให้จดทะเบียนมรดกลงชื�อ นาย. ค. และ นาง ง. ทายาท
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
เป็
นผู
ร
้
ั
บ
มรดกโดยตรง
ตามหนั
งสื อคํายินยอมและคํารับรองของผูจ้ ดั การมรดก ฉบับลงวันที�...............................
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) โอนมรดกที�ดินไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ค
นาง
ง..
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................…..............................
( .............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนมรดก
กรณีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
�ม่ �ด้ มายื�นคําขอ ณ สํานักงานที�ดิน
มีหนังสื อยินยอมและคํารับรอง
ของผู้จัดการมรดก
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(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดก
ประเภท……………………

ที�ดิน

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

นาย ค.
…………………………………….
    
………...
นาง
ง.
……..………...................…............      อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
�
ผู
ถ
้
อ
ื
กรรมสิ
ท
ธิ
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ใบมร�บัตรเลขที�……………… � งได้ยื�นมาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ�งได้นาํ มายื�นพร้อมคําขอนี�แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
นาย ค. และ นาง ง. ซึ�งเป็ นทายาทตามพินยั กรรม และ เป็ นบุตร
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
และภรรยาถู
กต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดก เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยโอนมรดกที�ดินไม่มีส�ิ งปลูกสร้าง โดยเหตุผลดังนี� คือ
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้.............................………………………………………………….…………………………………………….………………
า พเจ้า นาย ค. และนาง ง. เป็ นผู ้รับ มรดกตามพิ นัย กรรมของนาย ก. ซึ� ง มี น าย ข. เป็ นผูจ้ ัด การมรดกตามพิ นัย กรรม
ฉบั
บลงวันที�..................โดยการขอรับมรดกรายนี�ผจู ้ ดั การมรดกยินยอมให้จดทะเบียนมรดกลงชื�อข้าพเจ้า นาย ค. และ นาง ง.
…………………………………………………………….……………………………………………………..……………....
รั.........................
บมรดกโดยตรง
โดยไม่ประสงค์จ ะจัดการทรั พย์มรดกที� ดินแปลงนี� ตามคํายิน ยอมและคํารั บ รองของผูจ้ ัดการมรดก
………………………………………………………………………………………………………………….
ฉบั
บลงวันที�................ที�ได้แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี�
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ค.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาง ง.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
่
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดก
 ที่นา
กรณีลงชื่อผู้ตำยรั บมรดก
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
โอนมรดก
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ค. (ตาย)
รับมรดก
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๒. นาง ง.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
นาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของ นาย ก ตามคาสัง่ ศาล......คดีหมายเลขแดงที่........ลงวันที่......... ขอโอนมรดกลงชื่อนาย ค. (ตาย)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และ นาง ง. ซึ่งเป็ นทายาทโดยธรรมโดยเป็ นบุตร และภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดก ซึ่งนาย ค ได้ถึงแก่กรรม
..............................................................................……….................................................................................…...............……
เมื่อวันที่..............ก่อนผูจ้ ดั การมรดกของเจ้ามรดกขอจดทะเบียนโอนมรดก
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่.....................ตามใบมรณบัตรเลขที่..................
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๕) โอนมรดกที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ผูข้ อ
ลงชื่อ ...........................................................
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
รับมรดก
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................…..............................
( .............................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดก
กรณีลงชื่อผู้ตำยรั บมรดก

โอนมรดก
คำขอ.................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
นาย ค. (ตาย)
ผูข้ อรับมรดก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย ง.

ผูข้ อรับมรดก

อายุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก. ตามคาสัง่ ศาล......................
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………........................................................................................................
คดี
หมายเลขแดงที่...........ลงวันที่............... บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอนมรดกที่ดินรายนี้ให้แก่นาย ค และนาง ง ผูเ้ ป็ น
..........................................................................………………..........................................................................................................
ทายาทโดยธรรมของเจ้
ามรดก ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีเครื อญาติทา้ ยคาขอนี้ โดยโอนมรดกที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง นาย ก.
..........................................................................…………………………..........................................................................................
เจ้
ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่..........................ตามใบมรณบัตรเลขที่..................................และมิได้ทาพินยั กรรมไว้ ทั้งนี้ นาย ค
..........................................................................…………………………..........................................................................................
เป็
นทายาทโดยธรรม (บุตร) ที่มีสิทธิรับมรดกได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่..............ตามใบมรณบัตรเลขที่..................โดยถึงแก่กรรม
..........................................................................………………..........................................................................................................
หลั
งเจ้ามรดก แต่ก่อนจดทะเบียนรับโอนมรดก และนาย ค. ไม่มีผจู ้ ดั การมรดกแต่อย่างใด
..........................................................................…………………………..........................................................................................
ข้าพเจ้า นาง ง. ขอให้ถอ้ ยคาว่า ข้าพเจ้าเป็ นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย ก. เจ้ามรดกตามทะเบียน
ข้อ ๒. .............................................................................................................…………………………...........................
สมรสเลขที
่.........................ลงวันที่......................... บัดนี้ นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกจะโอนมรดกให้แก่ขา้ พเจ้า และ นาย ค. (บุตรซึ่ง
..........................................................................………………………….........................................................................….............
ถึ..........................................................................………………………….........................................................................….............
งแก่กรรมแล้ว) ข้าพเจ้าไม่มีขอ้ ขัดข้องแต่อย่างใด
จัดการโอนที่ดินรายนี้ลงชื่อนาย ค. (ตาย) และนาง ง. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดก
ข้อ ๓. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..….
ต่..........................................................................…………………………..........................................................................................
อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………..........................................................................................................
..........................................................................…………………………..........................................................................................
..........................................................................…………………………..........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................….............
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาง
ง.
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ
๑ เม.ย. ๔๕

นาย ก.
เจ้ามรดก ตายเมื่อ
๑ ธ.ค. ๕๒

นาง ม.
ตายเมื่อ
๒ มี.ค. ๔๖
นาง ง. (ภรรยาชอบด้วยกฎหมาย)
ผูข้ อ

นาย ค.
ตายเมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๓

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………..ผู
นาง ง.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคา
ลงชื่อ…………………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน

หมายเหตุ กรณี มีทายาทผูม้ ีสิทธิรับมรดกหลายคน ต้องแสดงบัญชีรายชื่อและที่อยูข่ องทายาทซึ่งผูข้ อแสดง
ประกอบการขอรับมรดกด้วย

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

วันที่…………. ผูจ้ ดั การมรดก
เดือน………… (ตามคาสัง่
พ.ศ. ………… ศาล........................
คดีแดงที่................
ลงวันที่..................)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

.

นาย ข
๑. นาย ค. (ตาย)
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก ๒. นาง ง.

นาย ก. (ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท โอนมรดกกรณีลงชื่อผู้ตายรับมรดก

๑

๑

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ลงชื่อ..................

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
ลงชื่อ นาย ส.
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 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
โอนมรดก
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดก
กรณีลงชื่อผู้จัดกำรมรดกของทำยำทที่ถึงแก่กรรม

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย จ. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ค.      ผู้ ..........…............…..……..
รับมรดก
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาง ง.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
นาย ข. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของ นาย ก ตามคาสัง่ ศาล.........คดีหมายเลขแดงที่...........ลงวันที่........... ขอโอนมรดกลงชื่อนาย จ.
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูจ้ ดั การมรดกของนาย ค. ซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนรับโอนมรดก โดยนาย ค. เป็ นบุตรของเจ้ามรดก และลงชื่อ นาง ง. ทายาท
..............................................................................……….................................................................................…...............……
โดยธรรม โดยเป็ นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่.....................ตามใบมรณบัตรเลขที่..................
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๕) โอนมรดกที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก. ผูข้ อ
ลงชื่อ ...........................................................
๑. นาย จ. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ค.ผูข้ อ
ลงชื่อ ...........................................................
๒. นาง ง.
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
รับมรดก
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................…..............................
( .............................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทโอนมรดก
กรณีลงชื่อผู้จัดกำรมรดกของทำยำทที่ถึงแก่กรรม

โอนมรดก
คำขอ.................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
นาย จ. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ค. ผูข้ อรับมรดก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย ง.

ผูข้ อรับมรดก

อายุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก. ตามคาสัง่ ศาล......................
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………........................................................................................................
คดี
หมายเลขแดงที่......................ลงวันที่.................... บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอนมรดกที่ดินแปลงนี้ โดยลงชื่อนาย จ
..........................................................................………………..........................................................................................................
ผู..........................................................................…………………………..........................................................................................
จ้ ดั การมรดกของนาย ค. ซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนรับโอนมรดก โดยนาย ค. เป็ นบุตรของเจ้ามรดก และลงชื่อ นาง ง. ภรรยา
ชอบด้
วยกฎหมายของเจ้ามรดก โดยโอนมรดกที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง นาย ก. เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื่อวันที่.............................
..........................................................................…………………………..........................................................................................
ตามใบมรณบั
ตรเลขที่.......................และมิได้ทาพินยั กรรมไว้
..........................................................................………………..........................................................................................................
ข้าพเจ้านาย จ. ขอให้ถอ้ ยคาว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ค. ซึ่งเป็ นบุตรของนาย ก. บัดนี้ นาย ข.
ข้อ ๒. .............................................................................................................…………………………...........................
ผู..........................................................................………………………….........................................................................….............
จ้ ดั การมรดกของเจ้ามรดกจะโอนมรดกให้แก่ นาย ค. และ นาง ง. แต่ นาย ค. ซึ่งเป็ นทายาทเจ้ามรดกได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
....................
ตามใบมรณบัตรเลขที่........................โดยได้ถึงแก่กรรมหลังเจ้ามรดก แต่ก่อนรับโอนมรดก และมีขา้ พเจ้า นาย จ.
..........................................................................………………………….........................................................................….............
เป็
นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ค.
..........................................................................………………..........................................................................................................
ข้าพเจ้านาง ง. ขอให้ถอ้ ยคาว่า ข้าพเจ้าเป็ นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ก. เจ้ามรดก ตามทะเบียน
ข้อ ๓. .............................................................................................................…………………………...........................
สมรสเลขที
่.....................ลงวันที่...................บัดนี้ นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดกของเจ้ามรดกจะโอนมรดกให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าไม่มี
..........................................................................………………………….........................................................................….............
ข้..........................................................................………………………….........................................................................….............
อขัดข้องแต่อย่างใด
จัดการโอนที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างรายนี้ให้แก่นาย ค. โดยลงชื่อ นาย จ. ผูจ้ ดั การ
ข้อ ๔. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..….
มรดกของนาย
ค. และ นาง ง. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดกต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………..........................................................................................
นาย ข. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาย
จ.
ผู
จ
้
ด
ั
การมรดก
นาย
ค.
……................…….....................................ผูข้ อ
นาง ง.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. โอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

วันที่…………. ผูจ้ ดั การมรดก
เดือน………… (ตามคาสัง่
พ.ศ. ………… ศาล........................
คดีแดงที่................
ลงวันที่..................)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
นาย ก. (ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

.

๑. นาย จ.
นาย ข
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ค.
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก
๒. นาง ง.

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท โอนมรดก
กรณีลงชื่อผู้จัดการมรดกของทายาทที่ถึงแก่ กรรม

๑

๑

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ลงชื่อ..................

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
ลงชื่อ นาย ส.
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- ๒๒๐ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งโอนมรดก
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
โอนมรดก
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........  นอกเขต
ตามคําสัง� ศาล………….คดีแดงที�………….ลงวันที�……….. ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
�
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดก
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูข้ อแบ่งโอนมรดกเป็ นทายาทโดยธรรม โดยเป็ นบุตรของเจ้ามรดก
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเมื�อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มรดกรายนี�ไม่มีพินยั กรรม
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) แบ่งโอนมรดกเ�พาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๓
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .........................…................................
( ........................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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- ๒๒๑ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งโอนมรดก

แบ่งโอนมรดก
คําขอ..........................

ท��ด�น

�บับท�.� .........................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
นาย ข. ผูร้ ับมรดก
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูจ้ ดั การของนาย ก. บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะโอน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
มรดกที
�ดินรายนี�ให้แก่นาย ข. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดก เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�บางส่วน โดยเป็ นการแบ่งโอนมรดกเฉพาะที�ดิน
..........................................................................………………........................................................................................................
ไม่
เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้าง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้อ ๒. ข้าพเจ้านาย ข. ขอให้ถอ้ ยคําว่า ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย ก. เจ้ามรดก บัดนี� นาย ง. ผูจ้ ดั การมรดกจะโอนมรดก
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให้
แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าไม่มีขอ้ ขัดข้องแต่อย่างใด
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดั การโอนที�ดินรายนี�ให้แก่นาย ข. ผูเ้ ป็ นทายาทของเจ้ามรดกต่อไปด้วย ข้าพเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้
.........................…......................................................................................……..…
ยอมเสี
ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ง. นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

- ๒๒๒ -
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บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื�อ ๑ เม.ย. ๔๕

นาง ม.
ตายเมื�อ ๒ มี.ค. ๔๖

นาย ก.
เจ้ามร�ก ตายเมื�อ
๑ ธ.ค. ๔๘

นาย ข.
ผูข้ อ

นาย ค.

นาง อ.
ตายเมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

นาย ง.

นาย จ.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน� ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นาย ง.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
นาย
ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………………………..เจ้าพนักงาน�ี��ิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งโอนมรดก
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

นาย ง.
นาย ข.
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�บ� ���น�รด�

๒

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๓

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
1536 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๐
๑๒๓
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ทธิการไถ่
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนมรดกสิ
................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ตาย)
ขายฝาก
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ฉ.
รับมรดกสิ ทธิการไถ่
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� นาย ก.ได้ขายฝากไว้กบั นาย ม. ตามสัญญาขายฝากมีกาํ หนดห้าปี ฉบับลงวันที�………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้าพเจ้าเป็ นทายาทโดยธรรม โดยเป็ นบุตรของ นาย ก. ผูต้ าย
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ก. ถึงแก่กรรมเมื�อ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) มรดกรายนี� ไม่มีพินยั กรรม
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ฉ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการไถ่
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการไถ่

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการไถ่
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย
ฉ.
……..………...................…............      อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูข้ ายฝาก
ถึงแก่กรรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที
�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�……………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
นาย ม. ผูร้ ับซื�อฝาก ซึ�งได้มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการไถ่ที�ดินแปลงนี�ต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
นาย ก. ผูข้ ายฝากเป็ นบิดาของข้าพเจ้าปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังคําขอนี� และมรดกนี�ไม่มีพนิ ยั กรรม
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
ั ญาขายฝาก
ที�ดินรายนี�ยงั อยูใ่ นระหว่างขายฝากซึ�งข้าพเจ้ายังมีสิทธิไถ่คืนตามอายุสญ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ฉ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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- ๒๒๖ บัญชีเครื อญาติ
นาย ส.
ตายเมื�อ ๑ เม.ย. ๔๕

นาง อ.
ตายเมื�อ ๒ มี.ค. ๔๖
นาย ก.
เจ้ามรดกผูข้ ายฝาก
ตายเมื�อ ๑๕ ม.ค. ๔๘

นาย ฉ.
ผูข้ อ

นาง น.
ตายเมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

นาง ท.
ตาย (โสด)
เมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน� ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
นาย ฉ.
ลงชื�อ……………………………………..ผู
ข้ อ
ลงชื�อ……………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก.

วันที�………….. โอนมรดกสิ ทธิ
เดือน…………. การไถ่
พ.ศ. ………….
(ผูต้ าย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากมีกาํ หนด
เดือน………… ห้าปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดกสิ ทธิการไถ่

นาย ฉ.

นาย ม.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

309
- ๒๒๗ -

310
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการรับจํานอง
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ทธิการรับจํานอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนมรดกสิ
................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ม. (ตาย)
รับจํานอง
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ฉ.
รับมรดกสิ ทธิการรับจํานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� นาย ก. ได้จาํ นองไว้กบั นาย ม. ตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้าพเจ้าเป็ นทายาทโดยธรรม โดยเป็ นบุตรของ นาย ม. ผูต้ าย
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ม. ถึงแก่กรรมเมื�อ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�…………….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) มรดกรายนี� ไม่มีพินยั กรรม
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ฉ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการรับจํานอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการรับจํานอง

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการรับจํานอง
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ฉ.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ม.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
ร
้
ั
บ
จํ
า
นอง
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�…………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้าพเจ้าซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการรับจํานองที�ดินตามสัญญาจํานอง
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อข้………………………………………………….…………….
ฉบับลงวันที�……………….แปลงนี�ดว้ ย
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ม. ผูร้ ับจํานอง ปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังคําขอนี�และมรดกรายนี�ไม่มีพินยั กรรม
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ฉ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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บัญชีเครื อญาติ
นาย ส.
ตายเมื�อ ๑ เม.ย. ๔๕

นาง อ.
ตายเมื�อ ๒ มี.ค. ๔๖

นาย ม.
เจ้ามรดกผูร้ ับจํานอง
ตายเมื�อ ๑๕ ม.ค. ๔๘

นาย ฉ.
ผูข้ อ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน� ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นาง น.
ตายเมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

นาง ท.
ตาย (โสด)
เมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

นาย ฉ.
ลงชื�อ……………………………………..ผู
ข้ อ
ลงชื�อ……………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ม.
ผูร้ ับจํานอง (ตาย)

วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิการ
เดือน………… รับจํานอง
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดกสิทธิการรับจํานอง

นาย ฉ.

นาย ม.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๓๑ -
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิ ทธิเหน�อพ�น� ดิน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนมรดกสิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
�
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ตาย)
ทรงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดก
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� มี นาย ก. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน ตามสัญญาสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีกาํ หนดสิ บปี เมื�อวันที�…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้
าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดินตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ โดยเป็ นบุตรของ นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย
ก. ถึงแก่กรรมเมื�อ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพืน� ดิน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
ท
้
รงสิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
�
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�…………….. � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
นาย ช. ซึ�งข้าพเจ้าได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดินที�ดินแปลงนี�
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดินที�ดินแปลงนี� มีกาํ หนด ๑๐ ปี (ตั�งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๔๕ ถึง
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
๓๑
ธ.ค. ๒๕๕๕) เนื� องจาก นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิ เหนื อพื�นดิ นได้ถึงแก่ กรรมเมื�อวันที� ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยได้ทาํ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
พิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
นัยกรรมยกสิ ทธิ เหนื อพื�นดินในที�ดินแปลงนี� ให้แก่ขา้ พเจ้า ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕
ซึ…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
� งได้ย�นื มาพร้อมนี�
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�

นาย ก.
ผูท้ รงสิ ทธิ (ตาย)

วันที�………… โอนมรดกสิ ทธิ
เดือน………… เหนือพื�นดิน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ช.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. สิ ทธิเหนือพื�นดินมี
เดือน………… กําหนดสิ บปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดกสิ ทธิเหนือพืน� ดิน

นาย ข.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
เหนือพื�นดิน

นาย ก.
ผูท้ รงสิ ทธิ

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๓๔ -
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการเช่ า
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนมรดกสิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ตาย)
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดกสิ ทธิการเช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� นาย ก. เป็ นผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่ามีกาํ หนดสิ บห้าปี ฉบับลงวันที�……….ซึ�งระบุให้สิทธิการเช่าสามารถตกทอดเป็ น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
มรดกได้
..................................................................……….........................................................................................…...................…
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิ การเช่า ตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที�……….. โดยเป็ นบุตรของ นาย ก. ผูเ้ ช่า
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย
ก. ถึงแก่กรรมเมื�อวันที� ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการเช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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- ๒๕๑ -

(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการเช่ า

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการเช่า
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
เ
้
ช่
า
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�…………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
นาย ป. ผูใ้ ห้เช่า ซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่าที�ดินแปลงนี�ต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ก. ผูเ้ ช่าที�ดินแปลงนี� มีกาํ หนด ๑๕ ปี (ตั�งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๔๕ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐)
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
โดยระบุ
ในสัญญาเช่ามีกาํ หนด ๑๕ ปี ข้อ..….ว่า “ในระหว่างการเช่าถ้าฝ่ ายหนึ�งฝ่ ายใดถึงแก่กรรมลง สัญญานี�โอนให้ผรู ้ ับ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
มรดกตกทอดดํ
าเนิ นการตามสัญญานี� ต่อไปได้” นาย ก. ได้ถึงแก่กรรมเมื�อวันที� ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยได้ทาํ พินยั กรรม
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ยกสิ
ทธิการเช่าให้แก่ขา้ พเจ้า ปรากฏตามพินยั กรรมฉบับลงวันที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�

นาย ก.
ผูเ้ ช่า (ตาย)

วันที�…………. โอนมรดกสิ ทธิ
เดือน…………. การเช่า
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ป.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เช่ามีกาํ หนด
เดือน………… สิ บห้าปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดิน ประเภทโอนมรดกสิทธิการเช่ า

ผูเ้ ช่า

นาย ข.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
การเช่า

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๕๒ -
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- ๒๕๓ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ร้ ับซื�อฝาก
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนมรดกผู
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกผู้รับ���อ�าก

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ. (ตาย)
รับซื�อฝาก
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดก
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� นาย ก. ได้ขายฝากไว้กบั นาย จ. ตามสัญญาขายฝาก มีกาํ หนดห้าปี ฉบับลงวันที�…………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้าพเจ้าเป็ นทายาทโดยธรรม โดยเป็ นบุตรของนาย จ. ผูต้ าย
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย จ. ถึงแก่กรรมเมื�อวันที� ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) มรดกรายนี� ไม่มีพินยั กรรม
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ...................…......................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๒๕๔ -

(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกผู้รับซื�อฝาก

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกผูร้ ับซื�อฝาก
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย จ.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
ร
้
ั
บ
ซื
อ
ฝาก
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
�
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�………….
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
� งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
ข้
า
พเจ้
า
ซึ
�
ง
ได้
น
า
ํ
มายื
น
�
พร้
อ
มคํ
า
ขอนี
�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกการรับซื�อฝากที�ดินแปลงนี�
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย จ. ผูร้ ับซื�อฝาก ปรากฏตามบัญชีเครื อญาติหลังคําขอนี� และมรดกนี�ไม่มีพินยั กรรม
โดยเหตุผลดังนี�คือข้………………………………………………….…………………………………………….………………
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
(ลงชื�อ)……………………………………..
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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- ๒๕๕ -

บัญชีเครือญาติ
นาย ป.
ตายเมื�อ ๑ เม.ย. ๔๕

นาง บ.
ตายเมื�อ ๒ มี.ค. ๔๖
นาย จ.
เจ้ามรดกผูร้ ับซื�อฝาก
ตายเมื�อ ๑๕ ม.ค. ๔๘

นาง บ.
ตายเมื�อ ๑ ก.พ. ๔๗

นาย ข.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บัญชีเครื อญาติน� ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
นาย ข.
ลงชื�อ……………………………………..ผู
ข้ อ
ลงชื�อ……………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย จ.
ผูร้ ับซื�อฝาก (ตาย)

วันที�…………. โอนมรดกผูร้ ับ
เดือน…………. ซื�อฝาก
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ช.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขายฝากมีกาํ หนด
เดือน………… ห้าปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดกผู้รับซื�อฝาก

นาย ข.

นาย จ.
ผูร้ ับซื�อฝาก

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๒๕๖ -
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ทธิ�รวม (มีค่าตอบแทน)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท กรรมสิ
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม(มีค่าตอบแทน)
(กรณีกงึ� หนึ�ง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
กรรมสิ ทธิ� รวมรายนี� มีค่าตอบแทนตามข้อ ๔ ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง รับให้มาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................. )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๗๐)

ตัวอย่ างบันท��ข้ อต��ง เร��อง�รรม��ท���รวม(มีค่าตอบแทน)
(�ร�ี��ง�น��ง)

ที�ด�น

บันท��ข้ อต��งเร��อง�รรม�� ท���รวม (มีค่าตอบแทน)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….…....
...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย
ข.
๓๕ ปี
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….……………………ส่
วน
หรื อ เฉพาะส่วนของ………………………………………………..………จํานวน……………………..…………………ส่วน
นาย ข.
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
ห้าแสนบาทถ้วน
รายนี�เสร็ จแล้ว
(เงิน………………………………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………………………………………….
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� รวมในที� ดินแปลงนี� ต่างไม่ทราบเขตและเนื� อที�แน่ นอนว่าอยูต่ อนใด
และมีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ไ ด้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ � สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ า�นั�งานทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน………… (มีค่าตอบแทน)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม
(มีค่าตอบแทน) (กร�ีก�ง�น��ง)

๒. นาย ก.

๑. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๒

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).....…...........

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
กรรมสิ ทธิ�รวม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(มีค่าตอบแทน)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม (มีค่าตอบแทน)
(กรณีมีการบรรยายส่ วน)

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมจํานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๘๐๐ ส่ วน

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
กรรมสิ ทธิ� รวมรายนี�มีค่าตอบแทนตามข้อ ๔ ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง รับให้มาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................. )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�อง กรรมสิทธิ�รวม (มีค่าตอบแทน)
(กรณีมีการบรรยายส่ วน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องกรรมสิ ทธิ�รวม (มีค่าตอบแทน)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….…....
...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๕ ปี
ระหว่าง ………………………..……..
. .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ ส่วน ใน ๘๐๐ วน
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….……………………ส่
หรื อ เฉพาะส่วนของ………………………………………………..………จํ
านวน……………………..…………………ส่
วน
นาย ข.
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
ห้าแสนบาทถ้วน
รายนี�เสร็ จแล้ว
(เงิน………………………………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………………………………………….
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� รวมในที� ดินแปลงนี� ต่างไม่ทราบเขตและเนื� อที� แน่ นอนว่าอยูต่ อนใด
และมีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ได้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�……….…. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน……….… (มีค่าตอบแทน)
พ.ศ. ……….…

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม )(มีค่าตอบแทน)
(กรณีมีการบรรยายส่ วน)

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมจํานวน ๒๐๐ ส่วน
ใน ๘๐๐ ส่วน

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…...........

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
�
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ไม่มีค่าตอบแทน)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม
(ไม่ มีค่าตอบแทน)

ตําแ�น่ งที�ดิน

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินของตน จํานวน ๑๐๐ ส่ วน ใน ๔๐๐ ส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ให้ถือกรรมสิ ทธิ� รวมเ�พาะที�ดินไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………………………....เป็ นเวลา……………ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให้ถือกรรมสิ ทธิ� รวมโดยไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากเป็ น…………………………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอ�่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�อง กรรมสิทธิ�รวม
(ไม่ มีค่าตอบแทน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องกรรมสิ ทธิ�รวม (ไม่มีค่าตอบแทน)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..…………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….….................…..….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……..
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….…..
……………………………..…..     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….…………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……..…..…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
……..
นาย ข.
๓๕ ปี
ระหว่าง ………………………..……..
. .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….….
……………………..………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…....…............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๑๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….………………………ส่
วน
//////////////
///
หรื///อ เฉพาะส่
วนของ……………………………………จํ
านวน………………………ส่
วน
ทั�งสองฝ่ ายไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่กนั เนื�องจากเป็ นการให้ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน่
หา ซึ�งผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวมเป็ น……………..…….ของผูใ้ ห้ถือกรรมสิ ทธิ�
ตกลงให้
ค่าตอบแทนแก่…
…………………………………………………………………………………………………………..
เป็ นจํานวนเงิน….………………..บาท
(เงิน……………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………………………….….
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� รวมในที� ดินแปลงนี� ต่างไม่ทราบเขตและเนื� อที� แน่ นอนว่าอยูต่ อนใด
และมีจาํ นวนเท่าใด
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เป็ นฉบับเดียว เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………..… กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ไม่มีค่าตอบแทน)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม (ไม่ มีค่าตอบแทน)

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

นาย ก. ให้ นาย ข. ถือกรรมสิทธิ�รวมในที�ดิน
ของตน จํานวน ๑๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐ ส่วน

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)………….…

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
กรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวมเ��าะส่ วน
(มีค่าตอบแทน)

(มีค่าตอบแทน)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่ วนของตนจํานวน ๑๐๐ ส่วนใน ๓๐๐ ส่วนเท่านั�น ส่วนของนาย ข. . คงมีอยูต่ ามเดิม

ตําแ�น่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
๒. นาย ก.
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(ห้าแสนบาทถ้วน)
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
กรรมสิ ทธิ� รวมรายนี�มีค่าตอบแทนตามข้อ ๔ ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) ..................................................................………......................................................................….................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง รับมรดกมาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................………............................................................…...................…...............……
ให้ถือกรรมสิ ทธิ� รวมเฉพาะส่ วนของนาย ก. จํานวน ๑๐๐ ส่วนใน ๓๐๐ ส่ วน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( .............................................................. )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๗๐)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�อง กรรมสิทธิ�รวมเ�พา�ส่ วน
(มีค่าตอบแทน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องกรรมสิ ทธิ�รวม เฉพาะส่ วน (มีค่าตอบแทน)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….…....
...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย ง.
๓๐ ปี
ระหว่าง ………………………..……..
. .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ง.
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม //////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………ส่วน
//////
ข้
า
พเจ้
า
นาย
ก.
๑๐๐
ส่วน ใน ๓๐๐
หรื อ เฉพาะส่วนของ………………………………………………..………จํานวน……………………..…………………ส่
วน
นาย
ง.
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
ห้าแสนบาทถ้วน
รายนี�เสร็ จแล้ว
(เงิน………………………………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………………………………………….
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� รวมในที� ดินแปลงนี� ต่างไม่ทราบเขตและเนื� อที� แน่ นอนว่าอยูต่ อนใด
และมีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ได้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน……….… เฉพาะส่วน
พ.ศ. ……….… (มีค่าตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตั�อย่ า��ารแ�� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�รรมส� ท���ร�มเ��าะส่ �น
(มีค่าตอบแทน)

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่ วนของตน
จํานวน ๑๐๐ ส่ วนใน ๓๐๐ ส่ วนเท่านั�น ส่ วนของ
นาย ข. คงมีอยูต่ ามเดิม

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)...….............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๒๖๘ -
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วนของตน จํานวน ๑๐๐ ส่วน ใน ๓๐๐ ส่วนเท่านั�น ส่วนของ นาย ข. คงมีอยูต่ ามเดิม

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๒๖๙ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
กรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ไม่มีค่าตอบแทน)

ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทกรรมสิทธิ�รวมเฉพาะส่ วน
(ไม่ มีค่าตอบแทน)

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ให้ถือกรรมสิ ทธิ� รวมเฉพาะที�ดิน ไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย………….เป็ นเวลา……ปี ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให้
ถือกรรมสิ ทธิ� รวมโดยไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากเป็ น………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ให้ถือกรรมสิ ทธิ� รวมเฉพาะส่วนของนาย ก.
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
จํานวน ๑๐๐ ส่วนใน ๓๐๐ ส่ วน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๗๐)

ตัวอ�่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�อง กรรมสิทธิ�รวมเ�พา�ส่ วน
(ไม่ มีค่าตอบแทน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องกรรมสิ ทธิ�รวม เฉพาะส่ วน (ไม่มีค่าตอบแทน)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..…………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…..............…......….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……..
นาย ก.
๕๐ ปี
...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….…..
ระหว่าง ………………………….…....
……………………………..…..     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….…………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……..…..…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
……..
นาย
ง.
๓๐ ปี
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….….
……………………..………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� .…..……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..……………………………
นาย ง.
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม ///////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………ส่วน
//////
นาย
ก.
๑๐๐
ส่
ว
น
ใน
๓๐๐
หรื อ เฉพาะส่วนของ……………………………………จํานวน……………………………ส่วน
ทั�งสองฝ่ ายไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่กนั เนื�องจากเป็ นการให้ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน่
หา ซึ�งผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวมเป็ น……………..…….ของผูใ้ ห้ถือกรรมสิ ทธิ�
ตกลงให้
ค่าตอบแทนแก่…
………………………………………………………………………………………………..…………
เป็ นจํานวนเงิน….…………………..บาท
(เงิน…………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน……………………..
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� รวมในที� ดินแปลงนี� ต่างไม่ทราบเขตและเนื� อที� แน่ นอนว่าอยูต่ อนใด
และมีจาํ นวนเท่าใด
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เป็ นฉบับเดียว เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………..……………………..….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………. (ไม่มีค่าตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภทกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่ วน
(ไม่ มีค่าตอบแทน)

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

นาย ก. ให้นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ� รวมเฉพาะส่ วนของตน
จํานวน ๑๐๐ ส่ วนใน ๓๐๐ ส่ วนเท่านั�น ส่วนของ
นาย ข. คงมีอยูต่ ามเดิม

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)………...……

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
�
่
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
(ไม่
ม
ี
ค
า
ตอบแทน)
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต
(ปลอดจํานอง)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม (ไม่มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินของตนจํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๘๐๐ ส่ วน และผูร้ ับจํานองยินยอมให้ส่วนของนาย ข. ปลอด
จํานอง ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานอง�บับลงวันที�….เดือน……พ.ศ. ….

ตําแ�น่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นการให้โดยเสน่หา,ไม่มีค่าตอบแทน,ผูร้ ับให้เป็ นบุตรไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๓) เป็..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่
มีสิ�งปลูกสร้าง ซื�อมาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูร้ ับจํานองยินยอมให้ที�ดินส่ วนของนาย ข. ปลอดจํานองตามสัญญาจํานองลงวันที�…...เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ......................................................... )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�อง กรรมสิทธิ�รวม (ไม่มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง ปลอดจํานอง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง. ผูร้ ับจํานอง
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ก.
ผู
จ
้
า
ํ
นอง
๔๐,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๕๐ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นอง ได้จาํ นองไว้กบั นาย ง. ผูร้ ับจํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ. …. บัดนี�ขา้ พเจ้า นาย ก. ได้ตกลงกันยินยอมให้ นาย ข. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวมจํานวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐ ส่วนใน ๘๐๐ ส่วน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…….เดือน……………..พ.ศ. ….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒ ข้าพเจ้านาย ง. ผูร้ ับจํานอง ยินยอมให้จดทะเบียนดังกล่าว และยินยอมให้ส่วนของนาย ข. ปลอดจํานองจากสัญญา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานองฉบับลงวันที�……..เดือน………………พ.ศ. …. ได้ จึงขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที�ดินรายนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ต่อไปด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ง
ลงชื�อ………….……………….…………………….ผู
ร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก
ลงชื�อ…………..……….…………..………………. ผูจ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ บันทึ กข้อตกลงนี� ให้สลักหลังหรื อทําอีกแผ่นหนึ� งต่างหากเพื�อประจําต่อสัญญาจํานองทั�ง ๓ ฉบับ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยมีขอ้ ความตรงกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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ตัวอย่ างบันทึ�ข้ อต�ลง เร��อง �รรม��ท���รวม (ไม่มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

ที�ด�น

บันทึ�ข้ อต�ลงเร��อง�รรม�� ท���รวม (ไม่มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..…………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…................…....….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช………………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….…………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……..…..…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๐ ปี
ระหว่าง ………………………..……..
. .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� .…..……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..….…...............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..……………………………
นาย ข.
๒๐๐ ส่วน ใน ๘๐๐
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….………………………ส่
วน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะส่วนของ…………………จํานวน……………………ส่วนโดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที�……….
เดือน……………….พ.ศ. …. ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที�……..เดือน……………….พ.ศ. ….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทั�งสองฝ่ ายไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่กนั เนื�องจากเป็ นการให้ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน่
หา ซึ�งผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวมเป็ น……………..…….ของผูใ้ ห้ถือกรรมสิ ทธิ�
ตกลงให้
ค่าตอบแทนแก่…
………………………………………………………………………………………………..…………
เป็ นจํานวนเงิน………………………บาท
(เงิน.………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน….……………………
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินแปลงนี�ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ได้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ � สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ า�นั�งานทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

นาย ก.

วันที� …………. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ไม่มีค่าตอบแทน)
พ.ศ. …………. (ปลอดจํานอง)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… จํานอง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม (ไม่ มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับจํานอง

นาย ง.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๒
นาย ก. ให้นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินของตน
จํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๘๐๐ ส่ วน และผูร้ ับจํานอง
ยินยอมให้ส่วนของนาย ข.ปลอดจํานองตามบันทึก
ข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที� …..เดือน………….
พ.ศ. ….

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(มีค่าตอบแทน)(ปลอดจํานอง)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วนของตนจํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๔๐๐ ส่ วน และผูร้ ับจํานองยินยอมให้ที�ดินเฉพาะส่ วนของนาย ง. เท่านั�น ปลอดจํานอง
ตามบันท�กข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที�…เดือน………พ.ศ. …. ส่วนที�ดินของนาย ก. ยังคงมีการจํานองอยูต่ ามเดิม และที�ดินของนาย ข. ที�มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

ตําแ�น่ งที�ดิน

- ๒๗๖ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
กรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวมเ��าะส่ วน
(มีค่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิ ทธิ�รวม
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
กรรมสิ ทธิ� รวมรายนี� มีค่าตอบแทนตามข้อ ๔. ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�,ไม่มีการเช่า
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
มีสิ�งปลูกสร้าง รับมรดกมาเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ไม่
..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูร้ ับจํานองยินยอมให้ที�ดินส่ วนของนาย ง.ปลอดจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…….เดือน………………พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตั�อย่ างบันทึกข้ อตกลง เ���อง ก��ม�ิท�ิ���มเ��า��่ �น
(มีค่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลง ปลอดจํานอง

ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ. ผูร้ ับจํานอง
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๔๕,
นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
..………...................………...….........................……….......
๕๐ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. ผูจ้ าํ นอง ได้จาํ นองไว้กบั นาย จ. ผูร้ ับจํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที�…….เดือน…………พ.ศ. …. บัดนี�ขา้ พเจ้า นาย ก. ได้ตกลงกันยินยอมให้ นาย ง. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของนาย
ก. จํานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๔๐๐ ส่วน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…….เดือน……………..พ.ศ. ….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้านาย จ. ผูร้ ับจํานอง ยินยอมให้จดทะเบียนดังกล่าว และยินยอมให้ส่วนของนาย ง. ปลอดจํานองจากสัญญา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
านองฉบับลงวันที�……..เดือน………………พ.ศ. …. ได้ จึงขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที�ดินรายนี�
ต่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อไปด้วย
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย จ
ร้ ับจํานอง
ลงชื�อ………….……………….…………………….ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก
ลงชื�อ…………..……….…………..……………….
ผูจ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………..…………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ
บันทึ กข้อตกลงนี� ให้สลักหลังหรื อทําอีกแผ่นหนึ� งต่างหากเพื�อประจําต่อสัญญาจํานองทั�ง ๓ ฉบับ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยมีขอ้ ความตรงกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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(ท.ด. ๗๐)

ต�วอย่ างบ�นท��ข้ อต�ลง เร��อง �รรมส�ท���รวม
เฉพาะส่ วน (มีค่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

ที�ด�น

บ�นท��ข้ อต�ลงเร��อง�รรมส� ท���รวม เฉพาะส่ วน (มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….…....
...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย
ง.
๓๐ ปี
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ง.
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม //////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………ส่วน
//////อ เฉพาะส่วนของ…………………จํ
ข้าพเจ้า นาย ก. านวน……………………………ส่
๒๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐ วน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…….
หรื
เดือน………….พ.ศ. …. ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที�……เดือน……………พ.ศ. ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
นาย ง.
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐
ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่…………………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน……………………………บาท
ห้าแสนบาทถ้วน
รายนี�เสร็ จแล้ว
(เงิน.……………………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………….……………….…………………………
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินแปลงนี�ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ไ ด้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ � สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพน��งานทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………. (มีค่าตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

พ.ศ. ………….

วันที� ………… จํานองเฉพาะส่วน
เดือน………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่ วน
(มีค่าตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

ผูร้ ับจํานอง

นาย จ.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

นาย ก. ให้ นาย ง. ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วนของตน
จํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๔๐๐ ส่ วน และผูร้ ับจํานองยินยอม
ให้ที�ดินเฉพาะส่วนของนาย ง. เท่านั�น ปลอดจํานอง ตาม
บันทึกข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที�…เดือน………
พ.ศ. …. ส่ วนที�ดินของนาย ก. ยังคงมีการจํานองอยูต่ ามเดิม
และที�ดินของนาย ข. ที�มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

๒

-

ตาราง
วา

นาย ก. จํานองที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย จ.
ส่วนที�ดินของนาย ข.ที�มีอยูแ่ ล้วคงมีอยูต่ ามเดิม

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๒๘๐ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
กรรมสิ ทธิ์รวม
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(โอนชาระหนี้จานองบางส่วน)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ก. ยินยอมให้ นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ์รวมจานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๘๐๐ ส่วน เพื่อเป็ นการโอนชาระหนี้จานองบางส่วน โดยให้ ท่ีดิน ส่ วนที่ เ ป็ นของนาย ข.
ปลอดจากการจานองตามสัญญาจานอง ฉบับลงวันที่…….เดือน…………พ.ศ. …. ส่วนที่ดินของนาย ก. ที่มีอยูแ่ ล้วคงมีการจานองอยูต่ ามเดิ ม

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนชำระหนีจ้ ำนองบำงส่ วน)

เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
๓๕
ไทย
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
กรรมสิ ทธิ์ รวมรายนี้มีค่าตอบแทนตาม ๔. ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ซื้อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให้ถือกรรมสิ ทธิ์ รวมเนื่องจากการโอนชาระหนี้จานองบางส่ วนตามสัญญาจานองฉบับลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
เป็ นจานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงเหลือเงินที่จานอง วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามสัญญาจานองเป็ นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูข้ อ โอน
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(โอนชาระหนีจ้ านองบางส่ วน)

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องกรรมสิ ทธิ์รวม (โอนชาระหนี้จานองบางส่ วน)

โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หน้าสารวจ.......…..………………….
ตาบล.......…………..……......…..…อาเออ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจาตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที่ ...….………….
ตาบล/แขวง ...................... อาเออ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๕ ปี
ระหว่าง ………………………..……..
. .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที่ ...……….
ตาบล/แขวง ...................... อาเออ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ ส่วน ใน ๘๐๐ วน
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์รวม จานวน…….……………………ส่
หรื อ เฉพาะส่วนของ………………………………………………..………จ
านวน……………………..….………………ส่
วน
นาย
ก.
ตกลงยิ
น
ยอมโอนที
่
ด
ิ
น
ให้
แ
ก่
น
าย
ข.
เพื
อ
่
เป็
นการโอนช
าระหนี
จ
านองบางส่
วน
้
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
//////////////////////////////////
๒๐๐,๐๐๐
ตกลงให้
ค่าตอบแทนแก่…………………………………………………………เป็ นจานวนเงิน……………………………บาท
สองแสนบาทถ้วน
//////////////////////////////////
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันให้ที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ข.
(เงิน.……………………………………บาท)
และได้
ชาระเงินค่าตอบแทน………….……………….…………………………
ที่รับโอนไปปลอดจากการจานองตามสัญญาจานองฉบับลงวันที่……เดือน……………..พ.ศ. …. ด้วย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื้อที่แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจานวนเท่าใด
ข้อ ๔. ที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ก. ยังคงจานองอยูต่ ามสัญญาจานอง ฉบับลงวันที่……....เดือน ……....…….. พ.ศ. ….
เป็ นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
บันทึ กข้อตกลงนี้ ได้ทาเป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์รวม)…………………………………

.

(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

นาย ก.

วันที่ …………. กรรมสิ ทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนชาระหนี้
พ.ศ. …………. จานองบางส่วน)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ………… จานอง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนชาระหนีจ้ านองบางส่ วน)

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับจานอง

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

นาย ก. ยินยอมให้ นาย ข. ถือกรรมสิ ทธิ์รวมจานวน
๒๐๐ ใน ๘๐๐ ส่ วนเพื่อเป็ นการโอนชาระหนี้ จานอง
บางส่วน โดยให้ที่ดินส่วนที่เป็ นของนาย ข.ปลอดจากการ
จานองตามสัญญาจานอง ฉบับลงวันที่….เดือน…………
พ.ศ. …. ส่วนที่ดินของนาย ก. ที่มีอยูแ่ ล้วคงมีการจานอง
อยูต่ ามเดิม

๒

๒

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).......….........

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
์
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
(โอนให้
ต
ว
ั
การ)
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนให้ ตัวกำร)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
่
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ก. ยินยอมให้ บริ ษทั ข. จากัด เข้าถือกรรมสิ ทธิ์รวมจานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๘๐๐ ส่ วนในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

๑. บริ ษทั ข.จากัด
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ให้เข้าถือกรรมสิ ทธิ์รวมในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่
มีสิ่งปลูกสร้าง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
บริ ษทั ข. จากัด
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ............................................................
( ........................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(โอนให้ ตัวการ)

ทีด่ นิ

- ๒๘๔ -

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องกรรมสิ ทธิ์รวม (โอนให้ตวั การ)

โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หน้าสารวจ.......…..………………….
ตาบล.......…………..……......…..…อาเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจาตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที่ ...….………….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จ
ากั
ด
- ปี
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์รวม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที่ ...……….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
บริ
ษ
ทั ข. จากัด
๒๐๐ ส่วน ใน ๘๐๐ วน
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์รวม จานวน…….……………………ส่
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะส่วนของ…………………..………จานวน…….………………ส่วน ในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ ซึ่งข้าพเจ้านาย ก.
ซื้อไว้ในฐานะตนเองเป็ นบางส่วน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูร้ ับโอนเป็ นบางส่วน เมื่อวันที่………เดือน………..พ.ศ. ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่…………………………………………………………เป็ นจานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และได้ชาระเงินค่าตอบแทน………….……………….…………………………
ข้อ ๓. ทั้งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื้อที่แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจานวนเท่าใด
ข้อ ๔. การโอนรายนี้เป็ นการโอนให้ตวั การ โดยให้ผูร้ ั บโอนเข้า ถือกรรมสิ ทธิ์รวม
บันทึ กข้อตกลงนี้ ได้ทาเป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์).………………………………………..
บริ ษทั ข. จากัด
(ลงลายมือชื่อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. กรรมสิ ทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนให้ตวั การ)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนให้ ตัวการ)

๑. บริ ษทั ข. จากัด
๒. นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ยินยอมให้ บริ ษทั ข. จากัด เข้าถือกรรมสิ ทธิ์รวม
จานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๘๐๐ ส่วนในฐานะตัวแทนโอนให้
ตัวการ

๒

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)....…............

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๒๘๕ -
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- ๒๘๖ -

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แลกเปลี�ยน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แลกเปลี�ยน

ตําแ�น่ งที�ดิน

��นดที�ดิน

๑๕๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�แลกเปลี�ยนกับที�ดินโ�นดเลขที� ๑๕๑๕ ตําบล…………อําเภอ………….

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
๔๐
ไทย
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที� ซื�อปี พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( .............................................................. )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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- ๒๘๗ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แลกเปลี�ยน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แลกเปลี�ยน

ตําแ�น่ งที�ดิน

��นดที�ดิน

๑๕๑๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�แลกเปลี�ยนกับที�ดินโ�นดเลขที� ๑๕๐๐ ตําบล…………อําเภอ………….

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูร้ ับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สี
�
แ
สนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที� ซื�อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
นาย ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ............................................................ )
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- ๒๘๘ -

(ท.ด. ๖๓)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท แลกเปลีย� น

หนังสื อสั ญญาแลกเปลีย� นทีด� นิ

ที�ดนิ

๑๕๐๐
……………………....….
เลขที�ดิน ....…….........……….. หน้าสํารวจ ......…..…….………..
๑๕๑๕
………………………….
…..………………….
……….….………….
………………………..…
....…….........………..
......……..…………..
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
………………………….
…..………………….
……………..……….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน………..………….…………พุทธศักราช…………...…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
…………………………….…….
    
….๓๕.…
นาย ข.
๔๐ ปี
ระหว่าง ………………………………...
...      ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ………
………………………………. ….     
………
ไทย
………………….
………..……..…. ……
……....…………..………..…….
สัญชาติ ………………….
บุตร …..…………………... อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น
ไทย
……………….…………...….……
………….………..……….
…………..…... …….
..…………………………………….
เลขที�
………………….……….. หมู่ที� ……………………... ตําบล …….………………………………….
………………………..…..
…..………..…. ……
……..………………..….
อําเภอ …………………..……….. จังหวัด ……………………... หมายเลขโทรศัพท์ …..….……………………
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
นาย ก.
๑๕๐๐
นยอมโอนที�ดินโฉนดที�…….………..อํ
าเภอ…………………
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………..………………………..ยิ
ข.
๑๕๑๕
่สญ
ของข้าพเจ้าให้แก่…นาย
…………………………..คู
ั ญาโดยยินยอมรับโอนที�ดินโฉนดที�………………..อํ
าเภอ…………………
นาย ข.
นาย ข.
ของ…………………………………….และข้
าพเจ้า………………………………ยิ
นยอมโอนที�ดินโฉนดที�…๑๕๑๕
……….…..…….
นาย
ก.
่
อําเภอ…………………..……….ของข้าพเจ้าให้แก่……………………….คูสญ
ั ญาและยินยอมรับโอนโฉนดที�…๑๕๐๐
………………
นาย
ก.
อําเภอ……………………………ของ…………………..………………..เป็ นการแลกเปลี�ยนกัน
ไม่มี
ข้อ ๒. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินที�เปลี�ยนกันนี�..……………………………….…………………………………………….
การแลกเปลี�ยนที�ดินตามสัญญานี� ที�ดินของนาย ก.มีราคามากกว่าที�ดินของนาย ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ นาย ข. ยินยอม
ข้อ ๓. ………………………………………………………………………………………………………..………….
ชํ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
าระเพิ�มให้แก่นาย ก. อีกเป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ นาย ก. ได้รับชําระเงินเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
๑๕๐๐
……………………….…………
……………………………
ทั�งสองฝ่ ายขอตีราคาที�ดินโฉนดที� ………………………….………
อําเภอ ……………………………
๑๕๑๕
๕๐๐,๐๐๐.ห้าแสนบาทถ้วน
………………………………………………………….
(……………………………………………..……………..)
เป็ นเงิน ………………………………………………………….
๔๐๐,๐๐๐.สี� แสนบาทถ้วน
(……………………………………………..……………..)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสี� ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินสองฉบับ คู่สญ
ั ญาต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแลกเปลี�ยนและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
………………………………………
(ลงลายมือชื�อคู่สญ
ั ญา) ………………………………………
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………..…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………..………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….............……ผู้เขียน
โฉนดที�

……………………………….............…ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แลกเปลี�ยน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แลกเปลีย� น

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).............…...

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที� ๑๕๐๐)

ที�ดินแปลงนี�แลกเปลี�ยนกับที�ดินโฉนดเลขที� ๑๕๑๕
ตําบล…………อําเภอ………….

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แลกเปลี�ยน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แลกเปลีย� น

นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..…..............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที� ๑๕๑๕)

ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี�แลกเปลี�ยนกับที�ดินโฉนดเลขที� ๑๕๐๐
ตําบล…………อําเภอ………….

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๒๙๑ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แลกเปลี�ยนเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แลกเปลี�ยนเ��าะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๑๕๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่วนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐ ส่ วน แลกเปลี�ยนกับโฉนดเลขที� ๑๕๑๕ ตําบล…………..
อําเภอ…………ของนาย ค. จํานวน ๒๐๐ ส่วน ใน ๑,๒๐๐ ส่วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สี
�
แ
สนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
การแลกเปลี�ยนนี� เป็ นการโอนส่ วนกรรมสิ ทธิ� แห่งทรัพย์สินให้แก่กนั โดยไม่ทราบเขตหรื อเนื� อที�ว่าอยูต่ รงไหน และมีจาํ นวนเนื� อที�เท่าใด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที� ซื�อมาปี พ .ศ. ๒๕๓๕
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่มีการเพิ�มเงิน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
แลกเปลี�ยนเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แลกเปลี�ยนเ��าะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๑๕๑๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�จาํ นวน ๒๐๐ ส่ วน ใน ๑,๒๐๐ ส่ วน แลกเปลี�ยนกับที�ดินโฉนดเลขที� ๑๕๐๐ ตําบล…………
อําเภอ………….เฉพาะส่วนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐ ส่วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

- ๒๙๒ -

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สี� แสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
การแลกเปลี�ยนนี� เป็ นการโอนส่ วนกรรมสิ ทธิ� แห่ งทรัพย์สินให้แก่กนั โดยไม่ทราบเขตหรื อเนื� อที�ว่าอยูต่ รงไหน และมีจาํ นวนเนื� อที�เท่าใด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ไม่คา้ งชําระภาษีบาํ รุ งท้องที� ซื� อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่มีการเพิ�มเงิน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ...........................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน

360- ๒๙๓ (ท.ด. ๖๓)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท แลกเปลีย� นเฉพาะส่ วน

หนังสื อสั ญญาแลกเปลีย� นทีด� นิ เฉพาะส่ วน

ที�ดนิ

……………………....…. เลขที�ดิน ....…….........……….. หน้าสํารวจ ......…..…….………..
๑๕๐๐
………………………….
…..………………….
……….….………….
๑๕๑๕
………………………..…
....…….........………..
......……..…………..
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
………………………….
…..………………….
……………..……….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน………..………….…………พุทธศักราช…………...…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
…………………………….…….
    
….๓๕
.…
นาย
ค.
๔๐
ระหว่าง ………………………………... ...      ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ……… ปี
………………………………. ….     
………
ไทย
………………….
………..……..…. ……
……....…………..………..…….
สัญชาติ ………………….
บุตร …..…………………... อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น
ไทย
……………….…………...….……
…………..…... …….
..…………………………………….
………….………..……….
เลขที�
………………….……….. หมู่ที� ……………………... ตําบล …….………………………………….
………………………..…..
…..………..…. ……
……..………………..….
อําเภอ …………………..……….. จังหวัด ……………………... หมายเลขโทรศัพท์ …..….……………………
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
นาย ก.
๑๕๐๐
นยอมโอนที�ดินโฉนดที�…….………..อํ
าเภอ…………………
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………..………………………..ยิ
จํานวน ๒๐๐ ส่ วน ใน ๔๐๐ ส่วน แก่…นาย
ค. ่สญ
๑๕๑๕
เฉพาะส่วนของข้าพเจ้า…………………………………….ให้
…………คู
ั ญาโดยยินยอมรับโอนที�ดินโฉนดที�…
……...
นาย
ค.
นาย
ค.
๑๕๑๕
อําเภอ…………….ของ………….…….และข้าพเจ้า………….…………ยินยอมโอนที�ดินโฉนดที�………...อําเภอ…………….
จํานวน ๒๐๐ ส่ วน ใน ๑,๒๐๐ ส่วน แก่………………..…..….คู
นาย ก.
่สญ
ของข้าพเจ้า……………………….………………ให้
ั ญาและยินยอมรับโอนโฉนดที�…๑๕๐๐
………...
นาย ก.
อําเภอ……………………………ของ…………………..………………..เป็
นการแลกเปลี�ยนกัน
ไม่มี
ข้อ ๒. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินที�เปลี�ยนกันนี�..……………………………….…………………………………………….
การแลกเปลี�ยนนี�เป็ นการโอนส่ วนกรรมสิ ทธิ�แห่งทรัพย์สินให้แก่กนั โดยไม่ทราบเขตหรื อเนื�อที�วา่ อยูต่ รงไหน และ
ข้อ ๓. ………………………………………………………………………………………………………..………….
มีจาํ นวนเนื� อที�เท่าใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๔. ไม่มีการเพิม� เงิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………
……………………………
๑๕๐๐
ทั�งสองฝ่ ายขอตีราคาที�ดินโฉนดที� ………………………….………
อําเภอ ……………………………
๑๕๑๕
๔๐๐,๐๐๐.สี� แสนบาทถ้วน
………………………………………………………….
(……………………………………………..……………..)
เป็ นเงิน ………………………………………………………….
๔๐๐,๐๐๐.สี� แสนบาทถ้วน
(……………………………………………..……………..)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสี� ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินสองฉบับ คู่สญ
ั ญาต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแลกเปลี�ยนและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
………………………………………
(ลงลายมือชื�อคู่สญ
ั ญา) ………………………………………
นาย ค.
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………..…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………..………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
…………………………….............……ผู้เขียน
.
โฉนดที�

……………………………….............…ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แลกเปลี�ยน
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แลกเปลีย� นเฉพาะส่ วน

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)...........…....

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน �ฉนดเล�ที� ๑๕๐๐)

ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่วนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ ส่ วน
ใน ๔๐๐ ส่ วน แลกเปลี�ยนกับโฉนดเลขที� ๑๕๑๕
ตําบล………..อําเภอ………ของนาย ค. จํานวน ๒๐๐ ส่ วน
ใน ๑,๒๐๐ ส่วน

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

361
- ๒๙๔ -

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แลกเปลี�ยน
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แลกเปลีย� นเฉพาะส่ วน

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี�จาํ นวน ๒๐๐ ส่วน ใน ๑,๒๐๐ ส่วน
แลกเปลี�ยนกับที�ดินโฉนดเลขที� ๑๕๐๐ ตําบล………
อําเภอ…………..….เฉพาะส่วนของนาย ก. จํานวน
๒๐๐ ส่วน ใน ๔๐๐ ส่วน

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)........…........

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน �ฉนดเล�ที� ๑๕๑๕)

362
- ๒๙๕ -

363
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

(ท.ด. ๑)

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ํ
เช่
า
(มี
ก
า
หนดสิ
บ
ปี
)
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน�
�
ง
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าที�ดินไว้เพื�อ...................การเช่ามีกาํ หนดสิ บปี นับแต่วนั ทําสัญญานี� ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระค่าเช่าภายในวันที� ...........................สิ� งปลูกสร้ างไม่มี ในการเช่าที�ดินรายนี� ผใู ้ ห้เช่าห้ามมิไห้ผเู้ ช่าให้ผอู้ ื�นเช่าช่วง
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
.............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน

364
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

(ท.ด. ๑)

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เช่า(มีกาํ หนดระบุจาํ นวนปี )  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
(ระบุค่าเช่าทั�งหมด)
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ระบุสาระสําคัญ เช่น เช่าเพื�ออะไร การเช่าเริ� มรับวันใด จํานวนค่าเช่าและการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน หรื อ ปี
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชํ
าระค่าเช่ากันอย่างไร สิ� งปลูกสร้างในที�ดินมีหรื อไม่ ถ้ามีให้เช่าด้วยหรื อไม่ หากกรณี สิ�งปลูกสร้างที�ผเู ้ ช่าสร้ างขึ�น
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
จะตกลงกันอย่างไร เช่น ให้ผเู ้ ช่ารื� อถอนไป หรื อจะตกให้เป็ นของผูใ้ ห้เช่าหรื อไม่ เป็ นต้น กรณี ผเู ้ ช่าตายตกลงให้สัญญาเช่า
.............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
ตกทอดเป็ นมรดกให้แก่ทายาทของผูเ้ ช่า หรื อไม่
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ให้เช่าช่วงได้หรื อไม่ มีสัญญาต่อท้ายสัญญาเช่า
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
ก็ระบุไว้ด้วย
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน

365
(ท.ด. ๓๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทเช่ า

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาเช่ าทีด� ิน (มีกาํ หนดสิ บปี )

โฉนดที�.......……………………….…….เลขที�ดิน...............…….……..หน้าสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................………………..............................……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ปี
กับ
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
(ระบุว่าเช่าทําอะไร)
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลง ไว้ทาํ …………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิ บปี
ที�ได้ทาํ สัญญานี�
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั …………….…………………………….เป็
นต้นไป
๑๐๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
� งแสนบาทถ้วน) โดยชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที� ...............................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี ในการเช่าที�ดินรายนี� ห้ามมิให้ผอู ้ ื�นเช่าช่วง
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�…ไม่
………………………………………….…………………….……………….
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………ผู้เขียน
.
………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเช่ า

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..............…..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

366

367

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เช่
า
เฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ าเฉพาะส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ข. ส่วนของบุคคลอื�นคงมีอยูต่ ามเดิม

�ฉนดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน�
�
ง
แสนห้
า
หมื
น
�
บาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าที�ดินไว้เพื�อ.........................จํานวนเนื� อที�ที�เช่าเฉพาะส่ วน.................การเช่ามีกาํ หนดห้าปี นับแต่วนั ทําสัญญานี�
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่ าภายในวันที� ......................../ สิ� งปลูกสร้างไม่มี
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเช่าที�ดินรายนี� ผใู ้ ห้เช่าห้ามมิให้ผเู้ ช่าให้ผอู้ ื�นเช่าช่วง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) เช่าเฉพาะส่ วนที�ปรากฏตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี เขียวท้ายสัญญานี�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
(๗) ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ร่ วม ลงชื�อ ...........................................................
นาย ข.
ผูข้ อ เช่า
คนอื�นตามหลักฐาน.................................
ลงชื� อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( .............................................................)

เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๓๖ ก)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทเช่ าเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาเช่ าทีด� ินเฉพาะส่ วน (มีกาํ หนดห้าปี )

โฉนดที�.......……………………………เลขที�ดิน.............….……….……..หน้าสํารวจ......…....…..………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
….…
นาย ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….…………..
...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ...….
…………………………….…………….     
..…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................…………………............................……..………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….….
นาย ข.
๕๐ . ปี
กับ
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ …....
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ ..............….............…......………..............…………..……………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท์ ......……..….…..........
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะส่วนของตนโดยไม่เกี�ยวข้องส่วนกรรมสิ ทธิ�ของคนอื�น
ทิศตะวันตก
ทางด้าน……………………………………..……...……………….ตามที
�ปรากฏในรู ปแผนที�ประมาณหมายสี เขียวท้ายสัญญานี�
(ระบุวา่ เช่าทําอะไร) จํานวนเนื�อที�ที�เช่าเฉพาะส่วน.............................................
ไว้ทาํ ……………………………………………………………………..…………………………………………………………
ห้าปี
ที�ได้ทาํ สัญญานี�
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั ………………….…………………………เป็
นต้นไป
๑๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(หนึ�งแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) โดยชําระเงินเป็ นรายปี ปี ละ ๓๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที�...................................
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
มี / ในการเช่าที�ดินรายนี�หา้ มมิให้ผเู ้ ช่าให้ผอู ้ ื�นเช่าช่วง
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�…ไม่
…………………………….…………………………………………………….
การเช่านี�ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ร่วมคนอื�นแล้ว ตามหลักฐาน ..........................................
…………………………....…………………………………….………………………………………………………………….

หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
หมายเหตุ การเช่าเฉพาะส่วนจะต้องมีหลักฐานหนังสื อยินยอม
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
ของผู
…………………………………ผู้เขียน
. ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�อื�นหรื อมีหลักฐานที�แสดงให้เห็นว่าส่วนที�
ให้เช่านั�นเป็ นส่วนเฉพาะส่วนของผูใ้ ห้เช่าจริ ง
…………………………………ผู้ตรวจ
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N

แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาเช่ าเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที� ..............เดือน.............พ.ศ. .......
โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี เขียว เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าเฉพาะส่ วนเนื�อที�ประมาณ ๕ ไร่
นาย ก.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย ข.
ผูเ้ ช่า
ลงชื�อ.......................................................................
นาย ค.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� คนอื�น
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเช่ าเฉพาะส่ วน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)...….............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งเช่ ำ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
แบ่
ง
เช่
า
(มี
ก
าหนดสิ
บ
ปี
)
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หนึ
่ งแสนบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
าที่ดินไว้เพื่อ........................จานวนเนื้ อที่ที่แบ่งเช่า........................การเช่ามีกาหนดสิ บปี นับแต่วนั ทาสัญญานี้
(๓) เช่..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ช
าระค่
าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชาระค่าเช่าภายในวันที่ ........................................... / สิ่ งปลูกสร้างไม่มี
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเช่
าที่ดินนี้ท้งั สองฝ่ ายตกลงยินยอมให้ผเู้ ช่ามีสิทธิให้เช่าช่วงต่อไปได้ภายในระยะเวลากาหนดแห่ งสัญญานี้
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๖) จานวนเนื้ อที่ที่แบ่งเช่าตามรู ปแผนที่หมาย
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่า
สี แดงแนบท้ายนี้
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด. ๓๖ ข)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทแบ่ งเช่ า

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าทีด� ิน (มีกาํ หนดสิ บปี )

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
. ……
นาย ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….…………..
...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ปี
กับ
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
แดง
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที� ดินแปลงที� กล่าวข้างบนนี� เพียงเฉพาะส่ วนตอนหมายสี ......................................
นที�................................
สิ บ
ตามแผนที� ท้ายสัญญานี� ไว้แต่…วั…………………...............…มี
กาํ หนด……………………ปี
…………………….....….เดือน
นับตั�งแต่วนั ………......…………………….………….เป็ นต้นไป จํานวนเนื�อที�ที�แบ่งเช่า...........................................................
๑๐๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ�งแสนบาทถ้วน) ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ�งหมื�นบาทถ้วน) ชําระภายในวันที�.........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงที�แบ่งเช่านี�…ไม่………………………………….…………………………………….
ข้
อ
๔.
ในการเช่
า
ที
�
ด
ิ
น
นี
ท
ง
ั
สองฝ่
ายตกลงยิ
น
ยอมให้
ผเู ้ ช่ามีสิทธิให้เช่าช่วงต่อไปได้ภายในระยะเวลากําหนดแห่งสัญญานี�
�
�
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ…………………………………….……………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
............…………………………………ผู้เขียน
.............…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าทีด� ิน
ฉบับลงวันที�...............เดือน.....................พ.ศ. .........

N

โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งเช่าเนื�อที�ประมาณ ๕ ไร่
นาย ก.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แบ่งเช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งเช่ า

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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375
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
เช่
า
เฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต
(มีกาํ หนดสิ บปี )

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งเช่ าเฉพาะส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตน แก่นาย ข . ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

�ฉนดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน��งแสนบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าที�ดินไว้เพื�อ.....จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งเช่าเฉพาะส่ วน.........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
การเช่ามีกาํ หนดสิ บปี นับแต่วนั ทําสัญญานี� ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชําระค่าเช่าภายในวันที� ๑ สิ งหาคม ของทุกปี / อาคารสิ� งปลูกสร้ างไม่มี
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
ในการเช่าที�ดินรายนี� ผใู ้ ห้เช่าห้ามมิให้ผเู้ ช่าให้ผอู้ ื�นเช่าช่วง
(๖) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๗) แบ่งเช่าที�ดินเฉพาะส่วนของนาย ก. เนื� อที�......
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ตามรู ปแผนที�หมายถ�งสี แดงแนบท้าย
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ........................................................... )

เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๓๖ ข)

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภทแบ่ งเช่ าเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าทีด่ ิน เฉพาะส่ วน(มีกาหนดสิ บปี )

โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หน้าสารวจ...........………..….………...
ตาบล.......…………..……..........…อาเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….     
. ……
นาย
ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย
ข.
๕๐ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่า อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที่ ...…….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที่ ดินแปลงที่ ก ล่า วข้า งบนนี้ เฉพาะส่ วนของตนเพีย งเฉพาะส่ ว นตอนหมายสี
แดง
วันที่ ......................จานวนเนื้อที่ที่แบ่งเช่าเฉพาะส่วน.................
……………………........
ตามแผนที่ ท้ายสัญญานี้ ไว้แต่………………………..……..……..………………………………
สิ
บ
ที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๔๙
มีกาหนด……………………ปี ……………………….เดือน นับตั้งแต่วนั ………......…………………….………….เป็
นต้นไป
๑๐๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
่ งแสนบาทถ้วน) ชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ชาระภายในวันที่ .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่แบ่งเช่านี้…ไม่………………………………….…………………………………….
ข้อ ๔. ผูใ้ ห้เช่าห้ามมิให้ผเู ้ ช่าให้ผอู ้ ื่นเช่าช่วง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ข้อ ๕. การเช่านี้ได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ร่วมคนอื่นแล้ว ตามหลักฐาน....................................................
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้ วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
หมายเหตุ การแบ่ งเช่าเฉพาะส่ วนจะต้องมีหลักฐานหนังสื อ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
............…………………………………ผู้เขียน
ยิ. นยอมของผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์อื่นหรื อมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า
.............…………………………………ผู้ตรวจ
ส่วนที่ให้เช่านั้นเป็ นส่วนเฉพาะส่วนของผูใ้ ห้เช่าจริ ง

377
แผนทีท่ ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าทีด่ ินเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ. ..............

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หน้าสารวจ…………
ตาบล……………….อาเภอ………..….จังหวัด………………

๓ ไร่

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที่จดทะเบียนแบ่งเช่าเฉพาะส่ วนเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ คนอื่น
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…….……. แบ่งเช่าเฉพาะส่วน
เดือน……….… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งเช่ าเฉพาะส่ วน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตน แก่ นาย ข .
ส่วนบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ าช่ วง

ตําแ�น่ งที�ดิน

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
ํ
เช่
า
ช่
ว
ง
(มี
ก
า
หนดห้
า
ปี
)
และการสอบสวนสิ ทธิ�นทีด� ิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื�นบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าช่วงที�ดินตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที� ...............ระหว่าง นาย ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
นับแต่วนั ที�ทาํ สัญญานี� ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�..................................................................
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
สิ� งปลูกสร้างไม่มี
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๓๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทเช่ าช่ วง

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาเช่ าช่ วงทีด� ิน (มีกาํ หนดห้าปี )

โฉนดที�.......……………………….…….เลขที�ดิน...............…….……..หน้าสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย ข.
ระหว่าง …………………………….…………..
...      ผูใ้ ห้เช่าช่วง อายุ ๕๐
….…. ปี
…………………………….…………….     
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................………………..............................……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
………
นาย
จ.
๓๕ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่าช่วง อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
////////
ซึ� งผูใ้ ห้เช่ามีสิทธิ ตามสัญญาเช่า
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่าช่วง เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลง ไว้
ทาํ …………..………………………………...
ฉบั
บลงวันที�…….เดื อน……………...พ.ศ. .... ระหว่าง นาย ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ห้าปี
ที�ได้ทาํ สัญญานี�
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั …………….…………………………….เป็
นต้นไป
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห้
าหมื�นบาทถ้วน) โดยชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที� .................................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�…ไม่
………………………………………….…………………….……………….
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที�จะต้องตรวจหลักฐาน ……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� น
ิ
ด้วยว่าเป็ นกรณี ที�ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หากไม่
………………………………ผู้เขียน
. ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง

จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคําขอด้วย
๒.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

………………………………ผู้ตรวจ

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�…………. เช่าช่วง
เดือน………… (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่า
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ าง�าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทเช่ าช่ วง

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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382
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
เช่
า
ช่
ว
งเฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื�นบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าช่วงที�ดินเฉพาะส่วนตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดินฉบับลงวันที� ...............ระหว่าง นาย ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�ทาํ สัญญานี� ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�..........................
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
สิ� งปลูกสร้างไม่มี จํานวนเนื� อที�ที�เช่าช่วงเฉพาะส่ วน
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๕)เช่าช่วงเฉพาะส่วนเนื� อที�..........ปราก�ตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี เขียวท้ายสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่ วน
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
ฉบับลงวันที�...................................
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� าพนักงานที�ดิน

383
(ท.ด. ๓๖ ก)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาเช่ าช่ วงทีด� ินเฉพาะส่ วน (มีกาํ หนดห้าปี )

โฉนดที�.......……………………………เลขที�ดิน.............….……….……..หน้าสํารวจ......…....…..………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
….…
นาย ข.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….…………..
...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ...….
…………………………….…………….     
..…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................…………………............................……..………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….….
นาย จ.
๕๐ . ปี
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ …....
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ ..............….............…......………..............…………..……………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท์ ......……..….…..........
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ตามสิ ทธิการเช่า
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เ///////////////////
พียงเฉพาะส่วนของตนโดยไม่เกี�ยวข้องส่วนกรรมสิ ทธิ�ของคนอื�น
ทิ
ศ
ตะวั
น
ตก
ซึ
�
ง
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
ช่
ว
งมี
ส
ิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
ตามสั
ญ
ญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�............................ระหว่าง
ทางด้าน……………………………………..……...………………...............................................................................................
นาย
ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง
ท้ายสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�..............
........................................ตามที
�ปรากฏในรู ปแผนที�ประมาณหมายสี เขียว.......................................................................................
(ระบุวา่ เช่าทําอะไร) จํานวนเนื�อที�ที�เช่าเฉพาะส่วน........................................................................................................
ไว้ทาํ ……………………………………………………………………..……………………………………………………...…
ห้าปี
ที�ได้ทาํ สัญญานี�
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั ………………….…………………………เป็
นต้นไป
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(หนึ
� งแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) โดยชําระเงินเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที�..................................................................
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
มี /
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�…ไม่
…………………………….…………………………………………………….
กับ

หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
หมายเหตุ ๑.ใช้รูปแผนที�ตามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่ วนฉบับเดิม ………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� น
ิ
๒.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที�จะต้องตรวจหลักฐาน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
ด้. วยว่าเป็ นกรณี ที�ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
…………………………………ผู้เขียน

หากไม่ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคําขอด้วย
๓.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

…………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เช่าช่วงเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. …………

วันที� ………… เช่าเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

นาย ข.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ัว�ย่า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท เ�่ า�่ ว�เฉพาะส่ วน

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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385
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
เช่
า
ช่
ว
งเฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีผู้เช่ าหลายคน บางคนให้ เช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื
น
�
บาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าช่วงที�ดินเฉพาะส่วนตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดินฉบับลงวันที� ...............ระหว่าง นาย ก. กับ นาย ข. และนาย ง.
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
โดยนาย ข. ให้เช่าช่วงที�ดิน ตามสิ ทธิการเช่าของตนเท่านั�น การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�ทาํ สัญญานี� ชําระค่าเช่าเป็ น
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
รายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�.......................... จํานวนเนื� อที�ที�เช่าช่วงเฉพาะส่วน
......................................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๔) สิ� งปลูกสร้างไม่มี
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๕) เช่าช่วงเฉพาะส่ วนจํานวนเนื� อที�................ ลงชื�อ ...........................................................
นาย ข.
ผูข้ อให้เช่าช่วง
ปราก�ตามรู ปแผนที�หมายสี เขียวท้ายสัญญานี�
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่างหนังสือสั ญญา ประเภทเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีผ้ เู ช่ าหลายคน บางคนให้ เช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๓๖ ก)

หนังสื อสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ ินเฉพาะส่ วน (มีกาหนดห้าปี )

โฉนดที่.......……………………………เลขที่ดิน.............….……….……..หน้าสารวจ......…....…..………….
ตาบล.......…………..………….........…อาเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….     
….…
นาย
ข.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ...….
…………………………….…………….     
..…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................…………………............................……..………………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….….
นาย จ.
๕๐ . ปี
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ …....
……..
……………………….………………….     
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…......………..............…………..……………..
ไทย
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมู่ที่ ...…….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท์ ......……..….…..........
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
+ตามสิ ทธิการเช่า
สิ ทธิ การเช่า
/////////////
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้เพียงเฉพาะส่วนของตนโดยไม่เกี่ยวข้องส่วนกรรมสิ
ทธิ์ของคนอื่น
ทิศตะวันตก ซึ่งผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที่............................ระหว่
าง
ทางด้าน……………………………………..……...………………...............................................................................................
//////
นาย
ก.
กั
บ
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
ช่
ว
ง
...........................................................................................................ตามที่ปรากฏในรู ปแผนที่ประมาณหมายสี เขียวท้ายสัญญานี้
(ระบุวา่ เช่าทาอะไร) จานวนเนื้อที่ที่เช่าเฉพาะส่วน........................................................................................................
ไว้ทา……………………………………………………………………..……………………………………………………...…
ห้าปี
ที่ได้ทาสัญญานี้
มีกาหนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั้งแต่วนั ………………….…………………………เป็
นต้นไป
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(หนึ
่ งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยชาระเงินเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที่..................................................................
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
มี
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนี้…ไม่
…………………………….…………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
ิ
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจหลักฐาน ………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ น
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
ด้วยว่าเป็ นกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
หากไม่
…………………………………ผู้เขียน
. ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
กับ

จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคาขอด้วย
๓.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกาหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท่ ้ายหนังสื อสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ ินเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที่ ..............เดือน.............พ.ศ. .......

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หน้าสารวจ…………
ตาบล……………….อาเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เป็ นเขตที่จดทะเบียนเช่าไว้ เนื้อที่ ๑๐ ไร่
เขตสี เขียว เป็ นเขตที่จดทะเบียนเช่าช่วงเฉพาะส่ วน
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเ้ ช่าช่วง
นาย ง.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูม้ ีสิทธิการเช่าคนอื่น
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ นาย ข. ให้ เช่ าช่ วงทีด่ ินตามสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วนของตนเท่ านั้น สิทธิกรเช่ าส่ วนของบุคคลอืน่ คงเดิม

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ง.

๑.นาย ข.

วันที�…………. เช่าช่วงเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่า
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีผู้เช่ าชวงหลายคน บางคนให้ เช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ง.

๑.นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

นาย ข. ให้เช่าช่วงที�ดินตามสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วน
ของตนแก่นาย ข.สิ ทธิการเช่าส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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389
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งเช่าช่วง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนเช่ า�ว�แล�ว ��� เช่ าบางส่ วนอีกทอด�น��ง

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื
น
�
บาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งเช่าช่วงที�ดินตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที� ......................................ระหว่าง นาย ก. กับ ผูใ้ ห้เช่าช่วง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งเช่าช่วง................................. การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�.....................................
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�.......................... / สิ� งปลูกสร้ างไม่มี
(๔) ...................................................................................………....................................................................…..........….......….......
(๕)แบ่ง เช่าช่วงที�ดินจํานวนเนื� อที�.......ตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี แดงท้ายสัญญานี�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้แล้ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ่ง

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วง (มีกาหนดห้าปี )

โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หน้าสารวจ...........………..….………...
ตาบล.......…………..……..........…อาเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….     
. ……
นาย
ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย
จ.
๓๕ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่า อายุ .…......
……..
……………………….………………….     
ไทย
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที่ ...…….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
แดง
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที่ ดินแปลงที่ ก ล่า วข้า งบนนี้ เพี ยงบางส่ วนเฉพาะตอนหมายสี …....…….….......
////////
ซึ่งผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าลงวันที่...............เดือน............................พ.ศ. ......
ตามแผนที่ ท้ายสัญญานี้ ไว้
แต่………………………..……..……..…………………………..............................................……
สิ บ
ที่ ........ เดือน.................พ.ศ. .................... นต้นไป
มีกาหนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั้งแต่วนั ………......…………………….………….เป็
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห้
าหมื่นบาทถ้วน) ชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ชาระภายในวันที่ .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่แบ่งเช่านี้…ไม่………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้ วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
ิ
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจหลักฐาน ……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ น
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
ด้วยว่าเป็ นกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
หากไม่
. ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
............…………………………………ผู้เขียน
จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคาขอด้วย
๒.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกาหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

.............…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท่ ้ ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วง
ฉบับลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ. ..............

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หน้าสารวจ…………
ตาบล……………….อาเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เป็ นเขตที่จดทะเบียนเช่าไว้ เนื้อที่ ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที่จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�…………. แบ่งเช่าช่วง
เดือน………… (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่า
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้แล้ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ�ง

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนแบ่ ง เช่ าไว้แล้ว��้ เช่ าบางส่ วนอีกทอด�น��ง

ตําแ�น่ งที�ดิน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งเช่าช่วง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื
น
�
บาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งเช่าช่วงที�ดินตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที� .......................ระหว่าง นาย ก. กับ ผูใ้ ห้เช่าช่วง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน................................. การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�.....................................
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�.......................... / สิ� งปลูกสร้ างไม่มี
(๔) ...................................................................................………....................................................................…..........….......….......
(๕) แบ่งเช่าช่วงที�ดินตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี เขียว แนบท้ายสัญญานี�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๓๖ ข)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท แบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนแบ่ งเช่ า�ว้แ�้ว �ห้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหน��ง

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วง (มีกาํ หนดห้าปี )

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
. ……
นาย
ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย
จ.
๓๕ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่า อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื�อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
่
่
อยูที�บา้ น/หมูบา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เขียว
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที� ดินแปลงที� ก ล่า วข้า งบนนี� เพี ยงบางส่ วนเฉพาะตอนหมายสี …....…….….......
////////
ซึ�งผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามสัญญาแบ่เช่าที�ดิน ลงวันที�......เดือน...........พ.ศ. ......
ตามแผนที� ท้ายสัญญานี� ไว้
แต่………………………..……..……..…………………………..............................................……
ระหว่างนาย ก. กับ ผูใ้ ห้เช่าช่วง จํานวนเนื�อที�แบ่งเช่าช่วง................................................
............................................................................................................................................................................
ห้า
ที� ........ เดือน.................พ.ศ. .................... นต้นไป
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั ………......…………………….………….เป็
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห้
า
หมื
�
น
บาทถ้
ว
น)
ชํ
า
ระค่
า
เช่
า
เป็
น
รายปี
ปี
ละ
๑๐,๐๐๐
บาท
(หนึ
�
ง
หมื
�นบาทถ้วน) ชําระภายในวันที� .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงที�แบ่งเช่านี�…ไม่………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ…………………………………….……………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที�จะต้องตรวจหลักฐาน
............…………………………………ผู้เขียน
ด้. วยว่าเป็ นกรณี ที�ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
หากไม่ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคําขอด้วย
๒.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

.............…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที�..............เดือน..................พ.ศ. ..............

N

โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่
๓ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าไว้
เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื�อที�ประมาณ ๕ ไร่
เขตสี เขียว เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื�อที�ประมาณ ๓ ไร่
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย จ.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
ลงชื�อ....................................................................... ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
หมายเหตุ นาย ข. ให้ นาย จ. แบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน ตามสัญญาเช่ าเฉพาะส่ วน

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�…………. แบ่งเช่าช่วง
เดือน………… (มีกาํ หนดห้าปี )
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… แบ่งเช่า
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งเช่ าช่ วง
กรณีจดทะเบียนเช่ าเฉพาะส่ วนไว้แล้ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ�ง

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนเช่ าเฉพาะส่ วนไว้ แล้วให้ เช่ าบางส่ วน
อีกทอดหน��ง

ตําแหน่ งที�ดิน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
เช่
า
ช่
ว
งเฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื�นบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งเช่าช่วงที�ดินเฉพาะส่วนตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่ วน ฉบับลงวันที� .......ระหว่าง นาย ก. กับ ผูใ้ ห้เช่าช่วง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน................................. การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�.....................................
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�.......................... / สิ� งปลูกสร้ างไม่มี
(๔) ...................................................................................………....................................................................…..........….......….......
(๕) แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่ วนที�ดินตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี เขียว แนบท้ายสัญญานี�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนเช่ าเฉพาะส่ วนไว้แล้ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอด
หนึ่ง

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน (มีกาหนดห้าปี )

โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หน้าสารวจ...........………..….………...
ตาบล.......…………..……..........…อาเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….    
. ……
นาย
ข.
ระหว่าง …………………………….………….. ...     ผูใ้ ห้เช่าช่วง อายุ ๕๐
….…. ปี
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย
จ.
๓๕ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่าช่วง อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที่ ...…….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
เขียว
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที่ ดินแปลงที่ ก ล่า วข้า งบนนี้ เพี ยงบางส่ วนเฉพาะตอนหมายสี …....…….….......
////////
ซึ่งผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วน ลงวันที่......เดือน...........พ.ศ. ......
ตามแผนที่ ท้ายสัญญานี้ ไว้
แต่………………………..……..……..…………………………..............................................……
ระหว่
า
งนาย
ก.
กั
บ
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
ช่
ว
ง
จ
านวนเนื
้ อที่แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน................................................
.............................................................................................................................
...............................................
ห้
า
ที
่
........
เดื
อ
น.................พ.ศ.
....................นต้นไป
มีกาหนด……………………ปี ……………………….เดือน นับตั้งแต่วนั ………......…………………….………….เป็
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห้
า
หมื
่
น
บาทถ้
ว
น)
ช
าระค่
า
เช่
า
เป็
น
รายปี
ปี
ละ
๑๐,๐๐๐
บาท
(หนึ
่
ง
หมื
่นบาทถ้วน) ชาระภายในวันที่ .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงที่แบ่งเช่านี้…ไม่………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้ วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่าช่วง)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่าช่วง)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจหลักฐาน
............…………………………………ผู้เขียน
ด้. วยว่าเป็ นกรณี ที่ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
หากไม่ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคาขอด้วย
๒.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกาหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

.............…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท่ ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ. ..............

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หน้าสารวจ…………
ตาบล……………….อาเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่
๓ ไร่

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เป็ นเขตที่จดทะเบียนเช่าไว้
เนื้อที่ ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที่จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
เขตสี เขียว เป็ นเขตที่จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเ้ ช่าช่วง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ นาย ข. ให้ นาย จ. แบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน ตามสัญญาเช่ าเฉพาะส่ วน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งเช่าช่วง
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………… (มีกาํ หนดห้าปี )

วันที� ………… เช่าเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

นาย ข.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนเช่ าเฉพาะส่ วนไว้แล้ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ�ง

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนแบ่ ง เช่ าเฉพาะส่ วนไว้ แล้วให้ เช่ าบางส่ วน
อีกทอดหน��ง

ตําแหน่ งที�ดิน

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่ วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(มีกาํ หนดห้าปี )

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

�ฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
หมื
น
�
บาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งเช่าช่วงที�ดินเฉพาะส่วน ตามสิ ทธิ การเช่าตามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่ วน ฉบับลงวันที� ..............ระหว่าง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
นาย ก. กับ ผูใ้ ห้เช่าช่วง จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่ วน........................ การเช่ามีกาํ หนด ห้า ปี นับแต่วนั ที�...................
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระค่าเช่าภายในวันที�.......................... / สิ� งปลูกสร้ างไม่มี
............................................................................................………....................................................................…..........….......….......
(๔) แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่ วนที�ดินตามรู ปแผนที�
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสี เขียว แนบท้ายสัญญานี�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่าช่วง
นาย จ
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนแบ่ งเช่ าเฉพาะส่ วนไว้ แล้ว
ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ�ง

ทีด� นิ

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน (มีกาํ หนดห้าปี )

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………     
. ……
นาย ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….
     ผูใ้ ห้เช่าช่วง อายุ ….….
…………………………….………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……………….................................……..………………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………     
……..
นาย จ.
๓๕ ปี
……………………….………………..
     ผูเ้ ช่าช่วง อายุ .…......
……………………….……………......     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื�อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมู่ที� ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท์ ..……..….…..........
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เขียว
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่ าให้ผูเ้ ช่ า แบ่ งเช่ าที� ดินแปลงที� ก ล่า วข้า งบนนี� เพี ยงบางส่ วนเฉพาะตอนหมายสี …....…….….......
////////
ซึ�งผูใ้ ห้เช่าช่วงมีสิทธิการเช่าตามสัญญาแบ่งเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ลงวันที�.....เดือน......พ.ศ. ......
ตามแผนที� ท้ายสัญญานี� ไว้
แต่………………………..……..……..…………………………..............................................……
ระหว่
า
งนาย
ก.
กั
บ
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
ช่
ว
ง
จํ
า
นวนเนื�อที�แบ่งเช่าช่วงเฉพาะส่วน................................................
............................................................................................................................................................................
ห้า
ที� ........ เดือน.................พ.ศ. ....................นต้นไป
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั ………......…………………….………….เป็
๕๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห้
า
หมื
�
น
บาทถ้
ว
น)
ชํ
า
ระค่
า
เช่
า
เป็
น
รายปี
ปี
ละ
๑๐,๐๐๐
บาท
(หนึ
�
ง
หมื
�นบาทถ้วน) ชําระภายในวันที� .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงที�แบ่งเช่านี�…ไม่………………………………….…………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ…………………………………….……………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งเช่าและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ� วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่าช่วง)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่าช่วง)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
ิ
หมายเหตุ ๑.กรณี เช่าช่วง พนักงานเจ้าหน้าที�จะต้องตรวจหลักฐาน ……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
ด้วยว่าเป็ นกรณี ที�ผใู ้ ห้เช่าเดิมยินยอมให้สามารถเช่าช่วงได้หรื อไม่
. ได้ยนิ ยอมไว้แต่เดิมต้องมีหลักฐานการยินยอมให้เช่าช่วง
............…………………………………ผู้เขียน
หากไม่
กับ

จากผูใ้ ห้เช่าเดิมประกอบคําขอด้วย
๒.ระยะเวลาเช่าช่วงจะต้องไม่เกินกําหนดระยะเวลาการเช่าเดิม

.............…………………………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที�..............เดือน..................พ.ศ. ..............

N

โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๓ ไร่
๑ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าไว้
เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื�อที�ประมาณ ๓ ไร่
เขตสี เขียว เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งเช่าช่วง
เนื�อที�ประมาณ ๑ ไร่
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
นาย จ.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
หมายเหตุ นาย ข. ให้ นาย จ. แบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วนเพียงบางส่ วน ตามสัญญาแบ่ งเช่ าเฉพาะส่ วน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งเช่าช่วง
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………… (มีกาํ หนดห้าปี )

วันที� ………… แบ่งเช่าเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

นาย ข.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งเช่ าช่ วงเฉพาะส่ วน
กรณีจดทะเบียนเช่ าเฉพาะส่ วนไว้ แล้ ว ให้ เช่ าบางส่ วนอีกทอดหนึ�ง

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนเพียงบางส่วนของตน
ให้แก่ นาย ข. ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
โอนสิ ทธิ การเช่า
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนสิทธิการเช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนสิ ทธิการเช่าโดยเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับโอนเป็ น…………....….ของผูโ้ อน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เป็ นการโอนสิ ทธิการเช่า ตามสัญญาเช่า�บับที�…..….ลงวันที�………เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ............................................................. )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท โอนสิทธิการเช่ า

ทีด� นิ

เช่า
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการ………………….

โฉนดที�.......……………………………..…….เลขที�ดิน...............………...……..หน้าสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง ……………………………………..      ผูโ้ อน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที� ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที� .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เช่า
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการ………………………………..………………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซึ�งผูโ้ อน
เช่า
นาย ก.
ได้ร///ับ .……..………….…………………..……………
ไว้จาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสื อ
เช่า
สัญญา…………………………ฉบั
บที�………….………ลงวันที�………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แก่ ผูร้ ั บโอนด้วยความเสน่ หา
นั�น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…โอนให้
………….……….……………………….………
…….………………………………………………………………………………...
ไม่
มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับโอนเป็ น…………………………ของผูโ้ อน
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
เช่า
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
จ
ากผู
โ้ อนเสร็ จแล้ว
�
เช่าที�ดิน
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหนึ�งเจ้าของที�ดิน
ถือไว้ฉบับหนึ�ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
เช่า
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิการ…………….……….….……………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ข้าพเจ้า………………………………………….……………………………………..เจ้
าของที� ดิน ได้รู้เห็ นในการ
เช่า
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
โอนสิ ทธิการ……………….…….………………ตามหนั
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
………..………………….………………ผู้ตรวจ

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�……….…. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่า
เดือน………… (มีกาํ หนด…….ปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท โอนสิ ทธิการเช่ า

ผูร้ ับโอน

นาย ง.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
โอนสิ ทธิ การเช่าเฉพาะส่ วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนสิ ทธิการเช่าโดยเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับโอนเป็ น……….…….ของผูโ้ อน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เป็ นการโอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่ วน ตามสัญญาเช่าเฉพาะส่วน ฉบับที�…..….ลงวันที�………เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..........................................................…..
( ............................................................. )

เจ� าพนักงานที�ดิน
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- ๓๓๕ (ท.ด. ๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท โอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

เช่าเฉพาะส่ วน
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการ………………….

โฉนดที�.......……………………………..…….เลขที�ดิน...............………...……..หน้าสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง ……………………………………..      ผูโ้ อน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที� ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที� .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เช่าเฉพาะส่ วน
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการ………………………………..………………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซึ�งผูโ้ อน
เช่าเฉพาะส่ วน
นาย ก.
ได้ร////ับ .……..………….…………………..……………
ไว้จาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสื อ
เช่าเฉพาะส่วน
สัญญา…………………………ฉบั
บที�………….………ลงวันที�………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แก่ผรู ้ ับโอนด้วยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน
นั�น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…โอนให้
………….……….……………………….………
…….………………………………………………………………………………...
เนื
�องจากผูร้ ับโอนเป็ น………..….…….ของผูโ้ อน
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
เช่าเฉพาะส่ วน
เช่าเฉพาะส่ วน
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
� จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหนึ�งเจ้าของที�ดิน
ถือไว้ฉบับหนึ�ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
เช่าเฉพาะส่วน
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิการ…………….……….….……………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ข้าพเจ้า………………………………………….……………………………………..เจ้าของที� ดิน ได้รู้เห็ นในการ
เช่าเฉพาะส่ วน
โอนสิ ทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
………..………………….………………ผู้ตรวจ

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�……….…. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่าเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท โอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

นาย ง.

ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับโอน

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน
กรณีมีผ้ เู ช่ าหลายคน ผู้เช่ าบางคนโอนสิ ทธิการเช่ า
เฉพาะส่ วนของตน

นาย ข. โอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วน ของตน ให้แก่ นาย ง. ส่วนสิ ทธิการเช่าของบุคคลอื�นคงเดิม
เจ้าพนักงานที�ดิน

ตําแหน่ งที�ดิน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
โอนสิ ทธิ การเช่าเฉพาะส่ วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ง.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนสิ ทธิการเช่าโดยเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับโอนเป็ น……….…….ของผูโ้ อน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เป็ นการโอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่ วน ตามสัญญาเช่าเฉพาะส่วน ลงวันที�………เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..........................................................…..
( ............................................................. )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญาประเภทโอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน
กรณีมีผู้เช่ าหลายคน ผู้เช่ าบางคนโอนสิ ทธิการเช่ า
เฉพาะส่ วนของตน

ที�ดิน

(ท.ด. ๖)

เช่าเฉพาะส่ วน
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการ………………….

โฉนดที�.......……………………………..…….เลขที�ดิน...............………...……..หน้าสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย ข.
๕๐ ปี
     ผูโ้ อน อายุ …....…
ระหว่าง ……………………………………..
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที� ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ปี
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที� .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เช่าเฉพาะส่ วน
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการ………………………………..………………….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซ��งผูโ้ อน
เช่าเฉพาะส่ วน
นาย ก.
ได้ร////ับ .……..………….…………………..……………
ไว้จาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสื อ
เช่
า
เฉพาะส่
ว
น
สัญญา…………………………ฉบับที�………….………ลงวันที�………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แก่ผรู ้ ับโอนด้วยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน
นั�น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…โอนให้
………….……….……………………….………
เนื
�องจากผูร้ ับโอนเป็ น………..….…….ของผูโ้ อน
…….………………………………………………………………………………...
เช่าเฉพาะส่ วน
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
เช่าเฉพาะส่ วน
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
� จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหน��งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหน��งเจ้าของที�ดนิ
ถือไว้ฉบับหน��ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
เช่าเฉพาะส่วน
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิการ…………….……….….……………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ข้าพเจ้า………………………………………….……………………………………..เจ้าของที� ดิน ได้รู้เห็ นในการ
เช่าเฉพาะส่ วน
โอนสิ ทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานที�ดนิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
กับ

………..………………….………………ผู้ตรวจ

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�……….…. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ………… เช่าเฉพาะส่วน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท โอนสิ ทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน
กรณีมีผ้เู ช่ าหลายคน ผู้เช่ าบางคนโอนสิ ทธิการเช่ า
เฉพาะส่ วนของตน

นาย ง.
ผูร้ ับโอน

๑. นาย ข.
๒. นาย จ.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

-

-

-

-

-

นาย ข. โอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วนของตน ให้แก่
นาย ง. ส่วนสิ ทธิการเช่าของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่ วนของตนแก่ นาย ข.
และนาย จ. ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

413

414

-

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
แบ่
ง
โอนสิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งโอนสิทธิการเช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ง.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน ตามรู ปแผนที�หมายถ�งสี แดงแนบท้ายนี� เนื�องจากผูร้ ับโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
.เป็ น…......ของผูโ้ อน เป็ นการแบ่งโอนสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่า�บับที�…..ลงวันที�……เดือน………………..พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
จํานวนเนื� อที�ที�แบ่งโอนสิ ทธิการเช่า..................................
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ..............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทแบ่ งโอนสิทธิการเช่ า

ทีด� นิ

แบ่งโอนสิ ทธิการเช่า
หนังสื อสั ญญาโอนสิ
ทธิการ………………….
//////////////////

โฉนดที�.......……………………………..…….เลขที�ดิน...............………...……..หน้าสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย ข.
๕๐ ปี
     ผูโ้ อน อายุ …....…
ระหว่าง ……………………………………..
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที� ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
นาย ง.
๓๐ ปี
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที� .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
//////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าบางส่วน
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ
ทธิการ……….…………..…………………………..…….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซึ�งผูโ้ อน
เช่า
นาย ก.
ได้ร////ับ .………….……..………………..……………
ไว้จาก…………..…....……………………..…………………ตามหนั
งสื อ
เช่าที�ดิน
สัญญา…………………………ฉบั
บที�………….………ลงวันที�………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แก่ผรู ้ ับโอนด้วยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน
นั�น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…โอนให้
……….……….……………………….………
ตามรู
ป
แผนที
�
ห
มายถึ
ง
สี
แ
ดงแนบท้
า
ยนี
เนื
�
อ
งจากผู
ร
้
ั
บ
โอนเป็
น………….ของผู
โ
้
อน
�
…….………………………………………………………………………………... จํานวนเนื�อที�ที�แบ่งโอนสิ ทธิการเช่า.............
//////////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิ การเช่า
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับการโอนสิ
ทธิการรับ………….………………….……..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี� จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหนึ�งเจ้าของที�ดิน
ถือไว้ฉบับหนึ�ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิการเช่า
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ
ทธิการ……..….……….…………….………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..เจ้าของที�ดินได้รู้เห็นในการ
//////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิ การเช่า
โอนสิ ทธิการ……………….…….…………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
………..………………….………………ผู้ตรวจ
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แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งโอนสิ ทธิการเช่ า
ฉบับลงวันที�...........เดือน...........พ.ศ. .................
โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าไว้ เนื� อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งโอนสิ ทธิการเช่าเนื� อที�ประมาณ ๕ ไร่
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
นาย ง.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูร้ ับโอน
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�………….. แบ่งโอน
เดือน…………. สิ ทธิการเช่า
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนด…….ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย� า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท �บ� ���นส� ท���ารเ�� า

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ข.

ผูร้ ับโอน

๑.นาย ง.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โ�นดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).....…...........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

417

418

(ท.ด. ๑)

-

ตําแ�น่ งที�ดิน

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
แบ่งโอนสิ ทธิ การเช่าเฉพาะส่ วน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ข. โอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วนของตนเพียงบางส่วนให้แก่ นาย ง. ตามสัญญาเช่าเฉพาะส่ วน ฉบับลงวันที�.........................

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งโอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ง.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน ตามรู ปแผนที�หมายถ�งสี เขียวแนบท้ายนี� เนื�องจากผูร้ ับโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
.เป็
น…......ของผูโ้ อน เป็ นการแบ่งโอนสิ ทธิการเช่าที�ดินเฉพาะส่วนตามสัญญาเช่าฉบับที�…..ลงวันที�……เดือน……..พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
จํ
า
นวนเนื
� อที�ที�แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วน..................................
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ..............................................................)

เจ� าพนักงานที�ดิน

419
(ท.ด. ๖)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทแบ่ งโอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วน
หนังสื อสั ญญาโอนสิ
ทธิการ………………….....................
//////////////////

โฉนดที�.......……………………………..…….เลขที�ดิน...............………...……..หน้าสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย ข.
๕๐ ปี
     ผูโ้ อน อายุ …....…
ระหว่าง ……………………………………..
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื�อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที� ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
นาย ง.
๓๐ ปี
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื�อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที� .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
เช่าเฉพาะส่วนของตนเพียงบางส่วน
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการ……….…………..…………………………..…….ที
�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� ซึ�งผูโ้ อน
เช่า
นาย ก.
ได้ร////ับ .………….……..………………..……………
ไว้จาก…………..…....……………………..…………………ตามหนั
งสื อ
เช่าที�ดินเฉพาะส่วน
สัญญา…………………………ฉบั
บที�………….………ลงวันที�………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
โอนให้
แก่ผรู ้ ับโอนด้วยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน
นั�น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั�งแต่วนั ทําสัญญานี�เป็ นต้นไป โดยเหตุที�ผโู ้ อนได้…
……….……….……………………….………
ตามรู
ป
แผนที
�
ห
มายถึ
ง
สี
เ
ขี
ย
วแนบท้
า
ยนี
เนื
�
อ
งจากผู
ร
้
บ
ั
โอนเป็
น
……….ของผู
โ
้
อน
�
…….………………………………………………………………………………... จํานวนเนื�อที�ที�แบ่งโอนสิ ทธิการเช่า.............
//////////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิ การเช่าเฉพาะส่ วน งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับการโอนสิ
ทธิการรับ………….………………….……..ดั
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
� จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหนึ�งเจ้าของที�ดิน
ถือไว้ฉบับหนึ�ง (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………………)
////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่ วน
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ
ทธิการ……..….……….…………….………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..เจ้าของที�ดินได้รู้เห็นในการ
//////////////////////
แบ่งโอนสิ ทธิ การเช่า
โอนสิ ทธิการ……………….…….…………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี�แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
………..………………….………………ผู้ตรวจ

420
แผนทีท� ้ายหนังสื อสั ญญาแบ่ งโอนสิ ทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน
ฉบับลงวันที�...........เดือน...........พ.ศ. .................

N

โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่
๓ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าไว้
เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนเช่าเฉพาะส่ วนไว้
เนื�อที�ประมาณ ๕ ไร่
.... เขตสี เขียว ป็ นเขตที�จดทะเบยนแบ่งโอนสิ ทธิ การเช่าเฉพาะส่ วน เนื�อที�ประมาณ ๓ ไร่
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
นาย ง.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูร้ ับโอน
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. แบ่งโอน
เดือน…………. สิ ทธิการเช่า
พ.ศ. ………….

วันที� …………. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนด…….ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่า

๒.นาย ข.

ผูร้ ับโอน

๑.นาย ง.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

นาย ข.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก�ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ทแบ่ งโอนสิทธิการเช่ าเฉพาะส่ วน

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

นาย ข. โอนสิ ทธิการเช่าเฉพาะส่วนของตนเพียง
บางส่วนให้แก่ นาย ง. ตามสัญญาเช่าเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที�................

๑๐

-

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).....…...........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

421

422
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
โอนมรดกสิ
ท
ธิ
ก
ารเช่
า
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับมรดกสิ ทธิการเช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หนึ
�
ง
แสนบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� นาย ข. เป็ นผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่า�บับลงวันที�……เดือน……..พ.ศ. …. มีกาํ หนด…...ปี ซึ�งระบุให้สิทธิการเช่า
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
/////
สามารถตกทอดเป็ นมรดกได้
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่า ตามพินยั กรรม �บับลงวันที�……..เดือน………….พ.ศ. …. โดยเป็ นบุตรของ นาย ข. ผูเ้ ช่า
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๖) นาย ข. ถึงแก่กรรมเมื�อวันที�…..เดือน………..พ.ศ. …
ผูข้ อ เช่า
ตามใบมรณบัตรเลขที�……………………… ลงชื�อ ...........................................................
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการเช่า
นาย ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิการเช่ า

ทีด� นิ

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการเช่า
ประเภท.................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที�............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไต่สวน
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย
ง.
๓๐
ข้าพเจ้า .....................……………….…….……      อายุ ..................
ปี
. ....................……………….…….……     
..................
สัญชาติ.........………….…….............บิดา/มารดาชื�อ..............………...........…………………………………………..................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
เจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ...................……………………......…….........................ดั
งต่อไปนี�
นาย ข.
ไทย
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………………………สั
ญชาติ…......................………….........................
ผูเ้ ช่า
งแก่กรรม
ซึ�งเป็ น.......................................................……………ที
�ดินแปลงหมายเลขข้างต้นนี�ได้…ถึ……………………………………….
วันที�……เดือน………….พ.ศ. ….
ใบมรณบัตรเลขที�……..ฉบับลงวันที�………. � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า ซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่าที�ดินแปลงนี�ต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………………………….
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ข. ผูเ้ ช่าที�ดินแปลงนี� มีกาํ หนด….ปี (ตั�งแต่วนั ที�…เดือน………..พ.ศ. …. ถึงวันที�…….
โดยเหตุผลดังนี�คือ............................................………………………….........................................................................…............
เดื
อน……..พ.ศ. ….) โดยระบุในสัญญาเช่ามีกาํ หนด…..ปี ข้อ…ว่า “ในระหว่างการเช่าถ้าฝ่ ายหนึ�งฝ่ ายใดถึงแก่กรรมลง สัญญานี�
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โอนให้
ผรู ้ ับมรดกตกทอดดําเนินการตามสัญญานี�ต่อไปได้” นาย ข. ได้ถึงแก่กรรมเมื�อวันที�…..เดือน…….…..พ.ศ. …. โดยได้ทาํ
..........................................................................…………………………........................................................................................
พิ..........................................................................…………………………........................................................................................
นยั กรรมยกสิ ทธิการเช่าให้แก่ขา้ พเจ้า ปรากฏตามพินยั กรรมฉบับลงวันที�…….เดือน…………….พ.ศ. …. ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับ
คํ..........................................................................………………........................................................................................................
าขอนี�แล้ว
ข้อ ๔. ................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
หมายเหตุ ๑. คําขอนีไ� ม่ ต้องแสดงบัญชีเครือญาติ
เนื�องจากเป็ นการรับมรดกสิทธิ
การเช่ าโดยพินัยกรรม
๒ . ต้ องมีการประกาศมรดกด้ วย

นาย ง.
(ลงชื�อ)……................…….....................................
(ลงชื�อ)……................……..................................... ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……................…….....................................
(ลงชื�อ)……................……..................................... ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า……................……...………................................. พนักงานเจ้าหน้าที�

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
(ตาย)

วันที่………….. โอนมรดก
เดือน…………. สิ ทธิการเช่า
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า
เดือน…………. (มีกาหนด..….ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทโอนมรดกสิทธิการเช่ า

นาย ง.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่า

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
แก้
ไ
ขเพิ
ม
เติ
ม
สั
ญ
ญาเช่
า
�
และการสอบสวนสิ ทธิ�นทีด� ิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ตามสัญญาเช่า ที�ดิน�บับลงวันที� .... เดือน ........ พ.ศ. ...... บัดนี� คูส่ ัญญาทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเพิ�มเติมข้อความ ในข้อ ๔ แห่งสัญญ้เช่าเดิม
ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิม� เติมสัญญาเช่า �บับลงวันที�…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแก��ขเ�ิ�มเติมสั��าเ�่ า

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าได้ตกลงแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาเช่า �บับลงวันที�............เดือน.........พ.ศ. ..................
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงแก้ไขเพิม� เติมสัญญาเช่ า

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแก้ไขเพิม� เติมสั ญญาเช่ า
ระวาง.......……………….................................…..ตําบล...........……………………………………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ…….....………...............อําเภอ..............….........................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………......….……….จังหวัด..................................…...........................
ที�วา่ การ…………..……….……………………
วันที�…………เดือน……….……….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า
ข้าพเจ้า ..………...................………................................……….......
    
๓๐,
นาย ข. ผูเ้ ช่า
..………...................………................................……….......
    
๕๐ ปี เชื�อชาติ………… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ...............……................……........................
อายุ ................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............….......... ถนน ..............…….....………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...……......................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....…….............
///////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………….....….……..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยข้าฯ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า และข้าฯ นาย ข. ผูเ้ ช่า ได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที� ...... เดือน........ พ.ศ. .........
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
บั………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
ดนี� ข้าฯ ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเพิ�มเติมข้อความในข้อ ๔ แห่ งสัญญาเช่าที�ดิน ว่า
“ในระหว่างการเช่าถ้าผูเ้ ช่าถึงแก่กรรมลง ให้สัญญาเช่าที�ดินนี� โอนให้แก่ผรู ้ ับมรดกตกทอดของผูเ้ ช่ามีสิทธิ ตาม
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
สั…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ญญานี� ต่อไปได้”
ข้อ ๒ ข้าฯ ทั�งสองฝ่ ายจึงขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาเช่าให้ปรากฏเป็ นหลักฐานด้วย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าฯ ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลงนี� และเข้าใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
นาย
ข.
ลงชื�อ…………………………………………….ผูเ้ ช่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื�อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื�อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
ลงชื�อ…………………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�……….…. แก้ไขเพิ�มเติม
เดือน…………. สัญญาเช่า
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที� ..... เดือน....... พ.ศ. .......... บัดนี� คูส่ ญ
ั ญาทั�งสองฝ่ ายได้ตกลง
เพิ�มเติมข้อความในข้อ ๔ แห่งสัญญาเช่าเดิม ปรากฏตามบันทึ กข้อตกลงแก้ไขเพิ�มเติมสัญญาเช่า
ฉบับลงวันที�…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแก้ไขเพิม� เติมสั ญญาเช่ า

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๓๔๖ -
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ า

ตําแ�น่ งที�ดิน

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
เลิ
ก
เช่
า
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�…….เดือน……………………..พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน

429
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ า

จดทะเบียนเลิกเช่า
คําขอ........................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� .......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………………….................จังหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
นาย ก.
ผูใ้ ห้เช่า
..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า นาย ข. ผูเ้ ช่า กับ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า ได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�ตามสัญญาเช่าที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบับลงวันที�..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกาํ หนด………ปี นับแต่วนั ที�…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี� ข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั�งสองฝ่ าย ได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าต่อกัน นับแต่วนั ที�……..เดือน…………………พ.ศ. …. เป็ นต้นไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนเลิ กเช่ า ไว้ใ นโฉนดที� ดินแปลงนี� ต่อ ไปด้ว ย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาย
ก.
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

430
- ๓๔๙ การสลักหลังสั ญญาฉบับผู้เช่ าในกรณีเลิกเช่ า
วันที� ….. เดือน…………..……..พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า นาย ข. ผูเ้ ช่าฝ่ ายหนึ�ง กับ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายหนึ� ง ได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าต่อกัน นับแต่วนั ที�ได้ลงลายมือชื�อ
โดยได้แก้ทะเบียนหลังโฉนดที�ดิน แปลงนี�ต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดินแล้ว
นาย ข.
(ลงชื�อ)…………………………………………………
ผูเ้ ช่า
นาย ก.
(ลงชื�อ)…………..……………………………………..
ผูใ้ ห้เช่า
(ลงชื�อ)………………………………………………… พยาน
(ลงชื�อ)………………………………………………… พยาน
(ลงชื�อ)………………………………………………… เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เลิกเช่า
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเลิกเช่ า

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

- ๓๕๐ -

431

432
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
เลิกเช่าบางส่ วน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าบางส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเช่าบางส่วนตามบันทึกข้อตกลงเลิกเช่าบางส่วนฉบับลงวันที�……เดือo…..พ.ศ. ….
สําหรับการเช่าที�ดินส่ วนที�เหลือยังคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที…
� ..เดือน…………..พ.ศ. ….

ตําแหน่ งที�ดิน

๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกเช่าตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที�….เดือน……….พ.ศ. …. เพียงบางส่วน เฉพาะตอนหมายสี ……….. ตามรู ปแผนที�ต่อท้ายนี�
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื� อที�ที�เลิกเช่าบางส่วน..............................
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ� าพนักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าบางส่ วน

จดทะเบียนเลิกเช่าบางส่ วน
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�..........................................…………………………...............จังหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย
ก.
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
๕๐
..............................................………………………….…….……     
ไทย
๓๐
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า นาย ข. ผูเ้ ช่า กับ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า ได้ทาํ สัญญาเช่าที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�ตามสัญญาเช่าที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบั
บลงวันที�..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกาํ หนด………ปี นับแต่วนั ที�…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี� ข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั..........................................................................…………………………........................................................................................
� งสองฝ่ าย ได้ตกลงยินยอมให้ผเู ้ ช่าเลิกเช่าบางส่ วนในที�ดินแปลงดังกล่าว จํานวนเนื� อที�................. เฉพาะตอนหมายสี …..……
ตามแผนที
�ทา้ ยคําขอนี� สําหรับการเช่าที�ดินส่ วนที�เหลือ จํานวนเนื� อที�........................ยังคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเช่าบางส่วนไว้ในโฉนดที�ดินแปลงนี� ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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N

แผนทีท� ้ายคําขอเรื�องเลิกเช่ าบางส่ วน
ฉบับลงวันที�..........เดือน...............พ.ศ. ......................
โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�…………….ที�ได้จดทะเบียนเช่าไว้ .เนื�อที� ๑๐ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนเลิกเช่าบางส่ วน
เนื� อที�ประมาณ ๕ ไร่
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่า
นาย ก.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่า
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
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-

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงประเภทเลิกเช่ าบางส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเลิกเช่ าบางส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,
นาย
ก.
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
..………...................………...….........................……….......     
๓๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้าพเจ้า นาย ข. ผูเ้ ช่า กับ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า ได้ทาํ สัญญาเช่าไว้ต่อกันตามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�....เดือน.......พ.ศ. ...
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีกาํ หนด....ปี บัดนี�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าที�ดินบางส่วนจํานวนเนื�อที� .....ต่อกัน นับแต่วนั ที�.....เดือน...พ.ศ. .....
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สํ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าหรับการเช่าที�ดินส่วนที�เหลือ จํานวนเนื�อที� ..............ยังคงเป็ นไปตามสัญญาเดิม
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแล้
ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
เ้ ช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที่………….. เลิกเช่าบางส่วน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เช่า
เดือน…………. (มีกาหนด.......ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทเลิกเช่ าบางส่ วน

นาย ก.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเช่ าบางส่ วน
ตามบันทึกข้อตกลงเลิกเช่าบางส่วนฉบับลงวันที่……
เดือน……..พ.ศ. …. สาหรับการเช่าที่ดินส่วนที่เหลือ
ยังคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ …..
เดือน…………..พ.ศ. ….

๑๐

๑๐

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).........….......

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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437
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
เลิ
ก
เช่
า
ช่
ว
ง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าช่ วง

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วง�บับลงวันที�……เดือน…………………….พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่าช่วง
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ..............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน

438
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าช่ วง

จดทะเบียนเลิกเช่าช่วง
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………………..…...............จังหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ผูเ้ ช่าช่วง
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย ข.
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
๓๕, ..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๕๐
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า นาย จ. ผูเ้ ช่าช่วง กับ นาย ข. ผูใ้ ห้เช่าช่วง ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสั
ญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที�..…...เดือน……………..พ.ศ. …. มีกาํ หนด………ปี นับแต่วนั ที�…….เดือน……….…พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บั..........................................................................…………………………........................................................................................
ดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าช่วงต่อกัน นับแต่วนั ที�……..เดือน…………………พ.ศ. …. เป็ นต้นไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนเลิ กเช่าช่ วงไว้ในโฉนดที� ดินแปลงนี� ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

439- ๓๕๘ การสลักหลังสั ญญาฉบับผู้เช่ าในกรณีเลิกเช่ าช่ วง
วันที� ….. เดือน………….. พ.ศ. ….
ข้าพเจ้า นาย จ. ผูเ้ ช่าช่วงฝ่ ายหนึ� ง กับ นาย ข. ผูใ้ ห้เช่าช่วงฝ่ ายหนึ� ง ได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าช่วงต่อกัน นับแต่
วันที�ได้ลงลายมือชื�อ โดยได้แก้ทะเบียนหลังโฉนดที�ดินแปลงนี�ต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดินแล้ว
นาย จ.
(ลงชื�อ)…………………………….…………………
ผูเ้ ช่าช่วง
นาย ข.
(ลงชื�อ)…………………….……..…………………..
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
(ลงชื�อ)………………………………………………. พยาน
(ลงชื�อ)………………………………………………. พยาน
(ลงชื�อ)………………………………………………. เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เลิกเช่าช่วง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

วันที�………….. เช่าช่วง
เดือน…………. (มีกาํ หนด......ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเลิกเช่ าช่ วง

ผูใ้ ห้เช่าช่วง

นาย ข.

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูร้ ับสัญญา

๑๐

๑๐

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
เลิกเช่าช่วงบางส่ วน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเช่าช่วงบางส่ วนตามบันทึกข้อตลงฉบับลงวันที�……เดือน………..พ.ศ. ….
สําหรับการเช่าที�ดินส่ วนที�เหลือยังคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที�…..เดือน…………..พ.ศ. ….

��นดที�ดนิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที�…เดือน……..พ.ศ. …. เพียงบางส่ วน เฉพาะตอนหมายสี แดงตามรู ปแผนที�ต่อท้ายนี�
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื� อที�ที�เลิกเช่าบางส่วน....................
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อเช่าช่วง
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อให้เช่าช่วง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน

442
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน

จดทะเบียนเลิกเช่าช่วงบางส่ วน
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………......…………….......จังหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ผูเ้ ช่าช่วง
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย ข.
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
๓๕, ..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๕๐
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้า นาย จ. ผูเ้ ช่าช่วง กับ นาย ข. ผูใ้ ห้เช่าช่วง ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสั
ญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที�..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกาํ หนด………ปี นับแต่วนั ที�…….เดือน……………พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บั..........................................................................…………………………........................................................................................
ดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ผเู ้ ช่าเลิกเช่าช่วงบางส่ วนในที�ดินแปลงดังกล่าว จํานวนเนื�อที�..................................
เฉพาะตอนหมายสี
แดง ตามแผนที�ทา้ ยคําขอนี� สําหรับการเช่าช่วงที�ดินส่ วนที�เหลือยังคงเป็ นไป จํานวนเนื�อที�........................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ยั..........................................................................………………........................................................................................................
งคงเป็ นไปตามสัญญาเช่าเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเช่าช่วงบางส่วนไว้ในโฉนดที�ดินแปลงนี�ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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แผนทีท� ้ายคําขอเรื�องเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน
ฉบับลงวันที�.............เดือน..............พ.ศ. ....................

N

โฉนดเลขที�……….….เลขที�ดิน……….. หน้าสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที�……………..ที�จเทะเบียนเช่าช่วง
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนเลิกเช่าช่วงบางส่ วน

เนื�อที� ๑๐ ไร่
เนื�อที�ประมาณ ๕ ไร่

นาย จ.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูเ้ ช่าช่วง
นาย ข.
ลงชื�อ.......................................................................
ผูใ้ ห้เช่าช่วง
ลงชื�อ...................................………........................ พยาน
ลงชื�อ...........................................................……….พยาน
ลงชื�อ………………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
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-

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภทเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ผูเ้ ช่าช่วง
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,
นาย
ข.
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
ช่
ว
ง
..………...................………...….........................……….......     
๓๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้าพเจ้า นาย จ. ผูเ้ ช่าช่วง กับ นาย ข. ผูใ้ ห้เช่าช่วง ได้ทาํ สัญญาเช่าช่วงไว้ต่อกันตามสัญญาเช่าช่วงที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที�....เดือน.......พ.ศ. ...มีกาํ หนด....ปี บัดนี�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าช่วงที�ดินบางส่วนจํานวนเนื�อที� ......
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ต่อกัน นับแต่วนั ที�.....เดือน...พ.ศ. .....เฉพาะตอนหมายสี แดงตามแผนที�ทา้ ยคําขอ ฉบับลงวันที�............เดือน................พ.ศ. ........
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สําหรับการเช่าช่วงที�ดินส่วนที�เหลือ จํานวนเนื�อที� ......................ยังคงเป็ นไปตามสัญญาเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
เ้ ช่าช่วง
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่าช่วง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�………….. เลิกเช่าช่วงบางส่วน นาย จ.
เดือน………….
ผูเ้ ช่าช่วง
พ.ศ. ………….

วันที�………….. เช่าช่วง
เดือน…………. (มีกาํ หนด......ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ัว�ย่ างการ�ก� ทะเบียนที�ดิน ประเภทเลิกเช่ าช่ วงบางส่ วน

ผูใ้ ห้เช่าช่วง

นาย ข.

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเช่าช่วงบางส่วน
ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที�……เดือน…..พ.ศ. ….
สําหรั บการเช่ าที� ดินส่ วนที� เหลื อยังคงเป็ นไปตาม
สัญญาเช่าช่วงฉบับลงวันที�…..เดือน…..…..พ.ศ. ….

๑๐

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ปลอดการเช่า
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
ตําแหน่ งที�ดิน
และแปลงคงเหลือ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�พ น้ จากการเช่า ตามสัญญาเช่าที�ดินรวมสองโ�นด �บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดการเช่า �บับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ปลอดการเช่ า
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้รวมสองโฉนด

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี�ได้เช่าไว้รวมกับโ�นดที�ดินเลขที�.........ตามสัญญาเช่าที�ดินรวมสองโ�นด �บับลงวันที�.....เดือน............พ.ศ. .......
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
ได้พ น้ จากเช่า ตามบันทึกข้อตกลงปลอดการเช่า �บับลงวันที�.....เดือน.........พ.ศ. ..........
..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๔) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อเช่า
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อให้เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท ปลอดการเช่ า
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้รวมสองโฉนด

ที�ด�น

บันทึกข้ อตกลงปลอดการเช่ า
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูใ้ ห้เช่า
๕๐,
    
..………...................………...….........................……….......
ไทย
,
ไทย
๓๐
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ข ได้เช่าที�ดินไว้กบั นาย ก โดยได้เช่าที�ดินรวมสองแปลงไว้กบั โฉนด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที�ดินเลขที�.............ตามสัญญาเช่าที�ดินรวมสองโฉนด ฉบับลงวันที�......เดือน..........พ.ศ. ..... บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ายได้ตกลงกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ให้
ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�พน้ จากการเช่า ส่วนโฉนดที�ดินเลขที�..............คงมีการเช่าอยูต่ ามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
เ้ ช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

วันที�…………. ปลอดการเช่า
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่ารวมสองโฉนด
เดือน…………. (มีกาํ หนด……ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ปลอดการเช่ า
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้ รวมสองโฉนด

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

ที�ดินแปลงนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดินรวมสองโฉนด
ฉบับลงวันที�…..เดื อน………… พ.ศ. …. ตามบันทึ กข้อตกลง
ปลอดการเช่ าฉบับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. ….

๑

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ปลอดการเช่ า)

ตําแหน่ งที�ดิน

(ปลอดการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
และแปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ได้พ น้ จากการเช่า ตามสัญญาแบ่งเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. …. ตามบันทึกข้อตกลง
ปลอดการเช่า�บับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. …. ส่วนแปลงคงเหลือการเช่าคงมีอยูต่ ามเดิม

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๑๐๐
๓๔๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ปลอดการเช่ า)

แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอดการเช่า)
คําขอ.........................................................

ท��ดิน

�บับท�.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�............................................……………..…............จั
งหวัด...................………..………………..…..

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยหนังสื อนี� ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่
งแยกในนามเดิ มที� ดินแปลงนี� ออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที�ดินแปลงแยกเป็ นโฉนดใหม่ พ้นจากการเช่ าตามสัญญา
..........................................................................………………........................................................................................................
แบ่
งเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�……..เดือน……………..พ.ศ. ….สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการเช่าอยูต่ ามสัญญาเช่าเดิม ซ�� งข้าพเจ้าจะได้
..........................................................................…………………………........................................................................................
นํ..........................................................................…………………………........................................................................................
าช่างแผนที�ทาํ การรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนินการให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ต่อไปด้วย และข้าฯขอรับรอง
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ว่..........................................................................…………………………........................................................................................
าถ้าที�ดินรายนี�มีเขตคลาดเคลื�อนด้วยประการใด � ข้าฯ ยอมให้เจ้าพนักงานแก้ไขให้เป็ นการถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท ปลอดการเช่ า

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดการเช่ า
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้านาย ข.ได้เช่ าที� ดินไว้กบั นาย ก. ตามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�...
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน …………..….พ.ศ. …. บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที�ดินเฉพาะส่ วนที� แบ่งแยกออกไปเป็ นโฉนดใหม่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลขที� ๖๒๓๓ อําเภอ…………. ปลอดจากการเช่าได้ ส่ วนแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ตามประสงค์ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
เ้ ช่า
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

๖๒๓๓

๑๐๐
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-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาแบ่งเช่า
ฉบับลงวันที�…..เดื อน………… พ.ศ. …. ตามบันทึ ก
ข้อตกลงปลอดการเช่ า ฉบับลงวันที�……. เดื อน………
พ.ศ. …. ส่วนแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามเดิม

๑

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที� ๖๒๓๓ ปลอดการเช่ า ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอดการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. แบ่งเช่า
เดือน………….
(มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตั�อย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดิน ประเ�ท แบ่ งแยกในนามเดิม (ปลอดการเช่ า)
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนำมเดิม
(ครอบกำรเช่ ำ) (กรณีที่ดนิ แปลงแยกและแปลง
คงเหลือยังมีกำรเช่ ำครอบติดอยู่ท้งั หมด)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ครอบการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......…......................................................…..
และแปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….

โฉนดทีด่ นิ

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) ตามคาขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนำมเดิม
(ครอบกำรเช่ ำ) (กรณีที่ดนิ แปลงแยกและแปลง
คงเหลือยังมีกำรเช่ ำครอบติดอยู่ท้งั หมด)

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๙)
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า)
คำขอ.........................................................

ฉบับที.่ ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ต
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที่.......................................หน้
าสารวจ.........................…………..................อ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………..…............จั
งหวัด...................………..………………..…..

วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีช่ือเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ โดยหนังสื อนี้ ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่งแยกในนามเดิ ม ที่ ดินแปลงนี้ ออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที่ดินแปลงแยกเป็ นโฉนดใหม่ และแปลงคงเหลือยังคง
..........................................................................………………........................................................................................................
มี การเช่ าอยู่ตามสัญญาเช่ าที่ ดิน ฉบับลงวันที่……..เดือน………......พ.ศ. …. ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นาช่างแผนที่ทาการรังวัดปั กหลักเขต
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดาเนินการให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ต่อไปด้วย และข้าฯขอรับรอง
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ว่..........................................................................…………………………........................................................................................
าถ้าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนด้วยประการใด ๆ ข้าฯ ยอมให้เจ้าพนักงานแก้ไขให้เป็ นการถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า (มีกาหนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
(กรณีที่ดนิ แปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเช่ าครอบติดอยู่ท้ งั หมด)

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)................

พ.ศ. ...................

เดือน.................

วันที่.................

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งที่ดนิ แปลงที่แยกไปใหม่ โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่......
เดือน.............. พ.ศ. .......

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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นาย ก.

วันที่…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า (มีกาหนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
(กรณีที่ดนิ แปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเช่ าครอบติดอยู่ท้งั หมด)

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเช่า
ยังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่…....
เดื อน………….… พ.ศ. …..

๑

๒

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

๖๒๓๓

๑๐๐

5136 IV 7228-1

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)................

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที่ ๑๓๕๐)
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบ-ปลอดการเช่ า)

ตําแ�น่ งที�ดิน

(ครอบ-ปลอดการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� ได้พ น้ จากการเช่า ตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดการเช่า�บับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. ….

๑๓๕๐
๑๔
๕๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
 ที�นา
(ครอบ-ปลอดการเช่ า)
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบ-ปลอดการเช่า)

แยก ๒ และ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….

��นดที�ดิน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๑
๓๔๖
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๔
๖๓
๓๔
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน

459
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบ-ปลอดการเช่ า)

แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า)
คําขอ.........................................................

ท��ดิน

�บับท�.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�............................................……………..…............จั
งหวัด...................………..………………..…..

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยหนังสื อนี� ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่
งแยกในนามเดิ มที� ดินแปลงนี� ออกจากกันเป็ น ๒ แปลง โดยให้ที� ดินแปลงแยกที� ๑ ให้พน้ จากการเช่ า สําหรับแปลงแยก
..........................................................................………………........................................................................................................
ที..........................................................................…………………………........................................................................................
� ๒ และแปลงคงเหลือการเช่ ายังคงมี อยู่ตามสัญญาเช่ าที� ดิน ฉบับลงวันที�……..เดือน……………..พ.ศ. …. ซ��งข้าพเจ้าจะได้นาํ
ช่..........................................................................…………………………........................................................................................
างแผนที�ทาํ การรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนินการให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ต่อไปด้วย และข้าฯขอรับรอง
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ว่..........................................................................…………………………........................................................................................
าถ้าที�ดินรายนี�มีเขตคลาดเคลื�อนด้วยประการใด � ข้าฯ ยอมให้เจ้าพนักงานแก้ไขให้เป็ นการถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท ปลอดการเช่ า

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดการเช่ า
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๔๔
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูใ้ ห้เช่า
    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันจดทะเบี ยนเช่าไว้ต่อกัน ตามสัญญาเช่ าที� ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที� ....... เดื อน............ พ.ศ. ....... บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที�ดินเฉพาะส่ วนที� แบ่งแยกออกไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เป็
นโฉนดใหม่เลขที� ๖๒๓๓ อําเภอ..........ปลอดจากการเช่ าได้ ส่ วนแปลงที� แยกไปเป็ นโฉนดเลขที� .........และแปลงคงเหลื อ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งคงมี การเช่ าอยู่ตามสัญญาเช่าที� ดินเดิ ม
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ตามประสงค์ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
เ้ ช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผูใ้ ห้เช่า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

๑
๑
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมี
อยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�.......เดือน............
พ.ศ. ........

๖๒๓๔

๑๐๑
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๖๒๓๓

๑๐๐

5136 IV 7228-1

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน
ฉบับลงวันที�…..เดื อน………… พ.ศ. …. ตามบันทึ ก
ข้อตกลงปลอดการเช่ า ฉบับลงวันที�……. เดื อน………
พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที� ๖๒๓๓ ปลอดการเช่ า ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ครอบ-ปลอดการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตั�อย่างการแก้ ทะเบียนที�ดิน ประเ�ท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)...............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดเล�ที� ๖๒๓๔)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที� .........
เดือน...............พ.ศ. ...............

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ผูร้ ับสัญญา

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

�ั�อย่างการแก� ทะเบียนที�ดิน ประเ�ท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนำมเดิม
(ครอบกำรเช่ ำ) (กรณีครอบกำรเช่ ำทุกแปลง
ตำมระเบียบเช่ ำฯ ข้ อ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ครอบการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......…......................................................…..
และแปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….

โฉนดทีด่ นิ

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) ตามคาขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า (มีกาหนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
(กรณีครอบการเช่ าทุกแปลง ตามระเบียบเช่ าฯ ข้ อ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง)

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)................

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งที่ดนิ แปลงที่แยกไปใหม่ โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่......
เดือน.............. พ.ศ. .......

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

464

นาย ก.

วันที่…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า (มีกาหนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
(กรณีครอบการเช่ าทุกแปลง ตามระเบียบเช่ าฯ ข้ อ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง)

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเช่า
ยังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่…....
เดื อน………….… พ.ศ. …..

๑

๒

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

๖๒๓๓

๑๐๐

5136 IV 7228-1

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)................

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที่ ๑๓๕๐)
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
กรณีผู้ทรงสิ ทธิเก็บกินเป็ นผู้ให้ เช่ า และมีรายการจดทะเบียน
เกี�ยวกับการเช่ าต่ อเนื�อง�ป

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
และแปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินฉบับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
และสัญญาโอนสิ ทธิการเช่า ฉบับลงวันที�.......เดือน....................พ.ศ. .....

��นดที�ดิน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน………….
(ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

วันที�…………. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน………….

พ.ศ. ………….

นาย พ.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

วันที�…………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. สิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสามสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที� ดิน ประเภท แบ่งแยกในนามเดิ ม
(ครอบการเช่า) กรณีผ้ทู รงสิ ทธิเก็บกินเป็ นผู้ให้ เช่ า
และมีรายการจดทะเบียนเกีย� วกับการเช่ าต่ อเนื�องไป

นาย ก.

นาย ง.
ผูร้ ับโอน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

นาย พ.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

-

-

-

-

งาน

-

-

-

-

ตาราง
วา

๑

-

-

-

ไร่

-

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

ตาราง
วา
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๑๐๐
๖๒๓๓

-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).................

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดเล�ที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่า
ยังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที� ดิน ฉบับลงวันที� ....
เดื อน.........พ.ศ. ...... และสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่ า
ฉบับลงวันที� .....เดื อน.........พ.ศ. ......

๑

๒

๒

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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นาย พ.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

วันที�…………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

วันที�…………. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน…………. ครอบการเช่า
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. สิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสามสิ บปี )
พ.ศ. …………. ครอบสิ ทธิเก็บกิน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที� ดิน ประเภท แบ่งแยกในนามเดิ ม
(ครอบการเช่า) กรณีผ้ ทู รงสิ ทธิเก็บกินเป็ นผู้ให้ เช่ า
และมีรายการจดทะเบียนเกีย� วกับการเช่ าต่ อเนื�องไป

นาย ง.
ผูร้ ับโอน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

นาย พ.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

-

-

-

-

สิ ทธิเก็บกินยังคงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลง
ฉบับลงวันที�......เดือน...........พ.ศ. .......

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่ าที� ดิน
ฉบับลงวันที� ....เดื อน.........พ.ศ. ...... พ.ศ. ......

๑

-

-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงที�แยกไปใหม่ ��นดเล�ที� ๖๒๓๓)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่ าที� ดิน ฉบับลงวันที�
....เดื อน.........พ.ศ. ...... พ.ศ. ....

๑

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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469
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่ า)
กรณีผ�ูให� เช่ าเปลีย� น และมีรายการจดทะเบียนเกีย� วกับการเช่ า
ต่ อเนื�อง�ป

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
และแปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
และสัญญาโอนสิ ทธิการเช่า �บับลงวันที�.......เดือน....................พ.ศ. .....

��นดที�ดิน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ� า�นักงานที�ดิน

พ.ศ. ………….

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน………….
(ครอบการเช่า)

นาง น.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

วันที�…………. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน………….

พ.ศ. ………….

นาย ก. (ผูต้ าย)

วันที�…………. โอนมรดก
เดือน…………. (ระหว่างการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที� ดิน ประเภท แบ่งแยกในนามเดิ ม
(ครอบการเช่า) กรณีผ้ใู ห้ เช่ าเปลีย� น และมีรายการจดทะเบียนเกีย� วกับ
การเช่ าต่ อเนื�องไป

นาง น..

นาย ง.
ผูร้ ับโอน

นาย น.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

-

-

งาน

-

-

-

-

ตาราง
วา

๑

-

-

-

ไร่

-

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

ตาราง
วา

5136 IV 7228-1
๑๐๐
๖๒๓๓

-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).................

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดเล�ที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่า
ยังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที� ดิน ฉบับลงวันที� ....
เดื อน.........พ.ศ. ...... และสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่ า
ฉบับลงวันที� .....เดื อน.........พ.ศ. ......

๑

๒

๒

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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นาย ก. (ผูต้ าย)

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

วันที�…………. โอนมรดก
เดือน…………. (ระหว่างการเช่า)
พ.ศ. …………. (ครอบการเช่า)

วันที�…………. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที� ดิน ประเภท แบ่งแยกในนามเดิ ม
(ครอบการเช่า) กรณีผ้ใู ห้ เช่ าเปลีย� น และมีรายการจดทะเบียนเกีย� วกับ
การเช่ าต่ อเนื�องไป

นาย ง.
ผูร้ ับโอน

นาง น.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

-

-

-

-

-

-

ตาราง
วา

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลง
วันที�......เดือน...........พ.ศ. .......

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาโอนสิ ทธิ การเช่ าที� ดิน
ฉบับลงวันที� ....เดื อน.........พ.ศ. ...... พ.ศ. ......

๑

-

-

-

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงที�แยกไปใหม่ ��นดเล�ที� ๖๒๓๓)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่ าที� ดิน ฉบับลงวันที�
....เดื อน.........พ.ศ. ...... พ.ศ. ....

๑

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบ-ปลอดการเช่ า) กรณีแบ่ งแยกในนามเดิม
ให้ บางแปลงมีการเช่ าอยู่บางแปลงพ้นจากการเช่ า

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบ-ปลอดการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

๑๓๕๐
๑๔
๕๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พ น้ จากการเช่า ตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดการเช่า�บับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. ….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบ-ปลอดการเช่ า) กรณีแบ่ งแยกในนามเดิม
ให้ บางแปลงมีการเช่ าอยู่บางแปลงพ้นจากการเช่ า

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบ-ปลอดการเช่า)

แยก ๒ และ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
แปลงคงเหลื
อ
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๓๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….

��นดที�ดิน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่า) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐๑
๓๔๖
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๖๒๓๔
๖๓
๓๔
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า (มีกาหนดสิ บปี )
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)...............

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงที่แยกไปใหม่ โฉนดเลขที่ ๖๒๓๔)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ .........
เดือน...............พ.ศ. ...............

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ผูร้ ับสัญญา

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
กรณีแบ่ งแยกในนามเดิม ให้ บางแปลงมีการเช่ าอยู่บางแปลงพ้ นจากการเช่ า
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นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๒

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

-

-

๑

-

-

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมี
อยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�.......เดือน............
พ.ศ. ........

๑

๖๒๓๔

๑๐๑

5136 IV 7228-1

5136 IV 7228-1
๑๐๐
๖๒๓๓

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน
ฉบับลงวันที�…..เดื อน………… พ.ศ. …. ตามบันทึ ก
ข้อตกลงปลอดการเช่ า ฉบับลงวันที�……. เดื อน………
พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที� ๖๒๓๓ ปลอดการเช่ า ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ครอบ-ปลอดการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
กรณีแบ่ งแยกในนามเดิม ให้ บางแปลงมีการเช่ าอยู่บางแปลงพ้นจากการเช่ า

475

476

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งขาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ ง ขาย (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
กรณีแบ่ งขายให้ แปลงแยกพ้นจากการเช่ า แปลงคงเหลือ
มีการเช่ าอยู่ตามเดิม

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบ-ปลอดการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๒๘
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ได้พ น้ จากการเช่า ตามสัญญาเช่าที�ดิน�บับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดการเช่า�บับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. …. ส่วนแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามเดิม

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื�อ
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
ผูข้ ายได้ที�ดินมาโดย...................เป็ นเวลา......ปี ไม่คา้ งชําระภา�ีบาํ รุ งท้องที�
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
ผูข้ ายได้รับชําระราคาที�ดินครบถ้วนแล้ว
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื� อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๑๐
๒๙
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๑๓๕๑
๑๔
๕๑
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท ปลอดการเช่ า
กรณีแบ่ งขาย ให้ แปลงแยกพ้นจากการเช่ า
แปลงคงเหลือมีการเช่ าอยู่ตามเดิม

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงปลอดการเช่ า

5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๒๘
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูใ้ ห้เช่า
    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันจดทะเบี ยนเช่ าไว้ต่อกัน ตามสัญญาเช่ าที� ดินฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที� ....... เดื อน............ พ.ศ. ....... บัดนี� นาย ก. ผูใ้ ห้เช่ าได้แบ่ งขายที� ดินแปลงนี� ให้แก่นาย ค. โดยที� ดินส่ วนแบ่งแยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๑๓๕๑
ไปเป็ นโฉนดที� ดินใหม่เลขที� ..................ข้
าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ท�ี ดินเฉพาะส่ วนที� แบ่งแยกออกไปเป็ นโฉนด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
๑๓๕๑
ใหม่เลขที� .................. พ้นจากการเช่าไป ส่ วนโฉนดที� ดินแปลงคงเหลื อยังคงมี การเช่ าอยู่ตามสัญญาเช่ าที� ดินตามเดิ ม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
เ้ ช่า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผูใ้ ห้เช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ค.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

5136 IV 7228-1
๑๐
๑๓๕๑

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๓๕๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน
ฉบับลงวันที�…..เดื อน………… พ.ศ. …. ตามบันทึ ก
ข้อตกลงปลอดการเช่ า ฉบับลงวันที�……. เดื อน………
พ.ศ. …. ส่วนแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามเดิม

๑

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที� ๑๓๕๑ ปลอดการเช่ า ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

วันที�…………. แบ่งขาย
เดือน…………. (ครอบ-ปลอดการเช่า)
พ.ศ. ………….

วันที� …………. เช่า (มีกาํ หนดสิ บปี )
เดือน………….
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งแยกขาย (ครอบ-ปลอดการเช่ า)
กรณีแบ่ งขายให้ แปลงแยกพ้ นจากการเช่ า แปลงคงเหลือมีการเช่ าอยู่ตามเดิม
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ ง กรรมสิทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีให้ แปลงแยกเป็ นของผู้�ือกรรมสิ ทธิ�ที��ม่ �ด้ให้ เช่ า
/แปลงคงเหลือเป็ นส่ วนของผู้ให้ เช่ า

(ครอบการเช่า)

แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ค.

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. …. แต่อย่างใด

ตําแหน่ งที�ดิน

๓๐ , ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐
๒๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๑๒๓๑
๑๓
๓๑
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน

480
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ ง กรรมสิทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีให้ แปลงแยกเป็ นของผู้�ือกรรมสิ ทธิ�ที��ม่ �ด้ให้ เช่ า
/แปลงคงเหลือเป็ นส่ วนของผู้ให้ เช่ า

ตําแหน่ งที�ดิน

(ครอบการเช่า)

แปลงคงเหลือ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ค.

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงคงเหลือการเช่ายีงคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. …

��นดที�ดิน

๓๐ , ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน
-

ตาราง
วา

-

-

-

-

ที�ดินแปลงคงเหลือการเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน
เฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�....เดือน.........พ.ศ. .......

-

๑

นาย ก.

นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

-

งาน

๑
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ไม่มีการเช่าครอบติดอยู่
ตามสัญญาเช่ าที� ดินเฉพาะส่ วน ฉบับลงวันที� ....
เดื อน.........พ.ศ. ...... พ.ศ. ....

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

5136 IV 7228-1
๑๐
๑๒๓๑

-

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ)..............

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๒๓๐)

นาย ค.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดเลขที� ๑๒๓๑ ไม่มกี ารเช่ าครอบติดอยู่ ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

๑.นาย ก.
๒.นาย ค.

วันที�…………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑.นาย ก.
๒.นาย ค.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีให้ แปลงแยกเป็ นของผู้ถือกรรมสิ ทธิ�ที�ไม่ ได้ให้ เช่ า
/แปลงคงเหลือเป็ นส่ วนของผู้ให้ เช่ า

481

482
 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
์
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
รวม
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบการเช่า)

ตัวอย่ำงคำขอ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิรวม(ครอบกำรเช่ ำ)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ ำ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

โฉนดทีด่ นิ

๕๓๙๑
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.
....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงคงเหลือไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วนฉบับลงวันที่ ........เดือน......พ.ศ. ..........

5136IV7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ง.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม ตามคาขอลงวันที่ ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก., นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

483
 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
์
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
รวม
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเช่า)
แยก ๑

ตัวอย่ำงคำขอ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ์รวม(ครอบกำรเช่ ำ)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ ำ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136IV7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
๓
๕๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้การเช่ายังคงอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที่ ........เดือน......พ.ศ. .......

โฉนดทีด่ นิ

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม ตามคาขอลงวันที่ ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค., นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136IV7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๕๓๙๒
๕๔
๙๒
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๓
๕๐
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเช่า)
แยก ๒

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม(ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๕๓๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๒
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี� ไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที� ........เดือน......พ.ศ. .......แต่อย่างใด

ตําแหน่ งที�ดิน

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอลงวันที� ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก., นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136IV72281
๒๕
๔๔๖
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๓
๕๔
๙๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

๓.นาย ง.

๒.นาย ค.

๑.นาย ก.

นาย ง.

นาย ค.

นาย ก.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

๓.นาย ง.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

-

-

๑

-

-

๑
ที�ดินแปลงคงเหลือ ไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญา
เช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�..เดือน....พ.ศ. ............
แต่อย่างใด

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ไม่มีการเช่าครอบติดอยู่
ตามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�..เดือน....พ.ศ. ..
แต่อย่างใด

๑

-

๕๓๙๓

๒๕

5136IV7228-1

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๕๓๙๑)

๓
๕๐
๒
5136IV7228-1
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�การเช่ายังคงมิอยู่ ตามสัญญาเช่าที�ดิน
๒๔
เฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�.......เดือน........พ.ศ. ..........
๕๓๙๒

๒
๓
๕๐
นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที�ดินเลขที� ๕๓๙๓ ไม่ มีการเช่ าครอบติดอยู่ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด (ระบุจาํ นวนปี )

วันที�………….. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

วันที�………….. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….
(ครอบการเช่า)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า

๓

งาน
๕๐

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการแจ้งทีด� นิ แปลงทีแ� ยกไปใหม่โฉดนที� ๕๓๙๒)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน
ฉบับลงวันที�.......เดือน......พ.ศ. .........

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

486

487
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทปลอดการเช่ า
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้แล้วต่ อมา
มีการแบ่ งแยกที�ดิน

ตําแ�น่ งที�ดิน

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ปลอดการเช่า
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนังานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� พ น้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน �บับลงวันที�.....เดือน.....พ.ศ. .........
ตามบันทึกจ้อตกลงปลอดการเช่า �บับลงวันที�........เดือน.........พ.ศ. ................

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� แยกมาจากโ�นดที�.........อําเภอ..........ได้พ น้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน �บับลงวันที�........เดือน.......พ.ศ. ............
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
ตามบั
นทึกข้อตกลงปลอดการเช่า �บับลงวันที�......เดือน.........พ.ศ. .........
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ า�รับ�นักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภทปลอดการเช่ า
กร���ดทะเบ�ยนเช่ า�ว้�ล้วต่ อ�า��การ�บ่ ง�ยกท��ด�น

ท��ด�น

บันทึกข้ อตกลงปลอดการเช่ า
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเ้ ช่า
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ก.
ผู
ใ
้
ห้
เ
ช่
า
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� แยกมาจากโฉนดเลขที� ........อําเภอ.......โดยข้าพเจ้า นาย ก. ผูใ้ ห้เช่ า ได้ให้นาย ข
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ได้ให้ นาย ข. เช่าที�ดินไว้ตามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวนที� .....เดือน..........พ.ศ. .........บัดนี�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ายตกลงกันที�ดินแปลง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เครื� องหมายข้างบนนี�พน้ จากการเช่าไป ส่วนโฉนดที�ดินเลขที�...............คงมีการเช่าอยูต่ ามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ หนึ�งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
เ้ ช่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

วันที�…………. ปลอดการเช่า
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� …………. เช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….
(ครอบการเช่า)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทปลอดการเช่ า
กรณีจดทะเบียนเช่ าไว้แล้วต่ อมามีการแบ่ งแยกที�ดนิ

นาย ก.

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

-

-

-

-

ที�ดินแปลงนี�พน้ จากการเช่าตามสัญญาเช่าที�ดิน
ฉบับลงวันที�….........เดื อน………… พ.ศ. ......
ตามบันทึ กขอตกลงปลอดการเช่ า
ฉบับลงวันที�……. เดื อน………พ.ศ. ….

๑

-

๑
การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดิน ฉบับลงวันที�......
เดือน........พ.ศ. ........

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย พ.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)

 ที�บา้ น
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเช่ า(มีเง��อนเวลา)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
เช่า(มีกาํ หนดสิบปี )
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

(มีเงื�อนเวลา)

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

การเช่ารายนี� คู่สัญญาตกลงกันให้มีผลนับแต่วนั ที�......เดือน...............พ.ศ. ......... เป็ นต้นไป

��นดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๑๐๐,๐๐๐
(หน��งแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เช่าที�ดินไว้เพื�อ...................การเช่ามีกาํ หนดสิ บปี นับแต่วนั ที�.....เดือน.........พ.ศ. ........ชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ปี ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(หน�
� งหมื�นบาทถ้วน) ชําระค่าเช่าภายในวันที� ...........................สิ� งปลูกสร้างไม่มี
......................................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเช่าที�ดินรายนี� ผูใ้ ห้เช่าห้ามมิให้ผเู ้ ช่าอื�นเช่าช่วง
(๔) .............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................)

เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทเช่ า(มีเงือ� นเวลา)

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาเช่ าทีด� ิน (มีกาํ หนดสิ บปี ) (มีเงื�อนเวลา)

โฉนดที�.......……………………….…….เลขที�ดิน...............…….……..หน้าสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................………………..............................……………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ปี
กับ
……………………….………………..
...      ผูเ้ ช่า อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื�อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
(ระบุว่าเช่าทําอะไร)
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลง ไว้ทาํ …………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิ บปี
�..........เดือน.............พ.ศ. ............
มีกาํ หนด……………………ปี
……………………….เดื
อน นับตั�งแต่วนั ที…………….…………………………….เป็
นต้นไป
๑๐๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
� งแสนบาทถ้วน) โดยชําระค่าเช่าเป็ นรายปี ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที� ...............................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี
ข้อ ๓. สิ� งปลูกสร้างในที�ดินแปลงนี�…ไม่
………………………………………….…………………….……………….
ในการเช่
าที�ดินรายนี�หา้ มมิให้ผอู ้ ื�นเช่าช่วง
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหนึ� งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี�และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………ผู้เขียน
………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เช่า
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….
(มีเงื�อนเวลา)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเช่ า(มีเงือ� นเวลา)

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

การเช่ารายนี�คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันให้มีผลนับแต่วนั ที�..........
เดือน...............พ.ศ. .........เป็ นต้นไป

๑๐

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)..............…..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
เช่า (มีกาหนด.....ปี )
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เช่ ำ
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)
และอุตสำหกรรม

ตำแหน่ งทีด่ นิ (ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ให้เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
(ระบุค่าเช่าทั้งหมด)
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ระบุสาระสาคัญ เช่น เช่าเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมสาหรับทาอะไร การเช่าเริ่ มนับแต่วนั ใด ค่าเช่าเป็ นรายเดือน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
หรื อรายปี ชาระค่าเช่ากันอย่างไร สิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน (ระบุมี/ ไม่มี ให้เช่าด้วยหรื อไม่)
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
กรณี ผเู้ ช่าตายสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย มีขอ้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
ผูเ้ ช่าจะให้เช่าช่ วงหรื อโอนสิ ทธิการเช่าได้หรื อไม่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
มีสญ
ั ญาต่อท้ายสัญญาเช่าก็ระบุไว้ดว้ ย
ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูข้ อ ให้เช่า
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................)

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท เช่ า
(ตาม พ.ร.บ. การเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ทีด่ นิ
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(ท.ด. ๓๖)

หนังสื อสั ญญาเช่ าทีด่ ิน (มีกาหนด......ปี )

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หน้าสารวจ......…...………………….
ตาบล.......………….…..………......……อาเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ก.
๓๐ ปี
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่า อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…..................
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย
ข.
๕๐ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่า อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…................
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
(ระบุว่าเช่าเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรมหรื อ
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่า เช่าที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ท้ งั แปลง ไว้ทา…………..………………………………….…
อุตสาหกรรมสาหรับทาอะไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
มีกาหนด……………………ปี ……………………….เดื
อน นับตั้งแต่วนั …………….…………………………….เป็ นต้นไป
ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ระบุขอ้ ตกลงอื่นๆ เช่น การชาระค่าเช่า ชาระกันอย่างไร)
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี / ไม่มี ให้เช่าด้วยหรื อไม่)
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนี้…(ระบุ
………………………………………….…………………….……………….
ข้อ ๔. กรณี ผเู ้ ช่าตายสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญาเช่าตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย มีขอ้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นหรื อไม่
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
ผู…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
เ้ ช่าจะให้เช่าช่วงหรื อโอนสิ ทธิการเช่าได้หรื อไม่ (ถ้ามีสญ
ั ญาต่อท้ายให้ระบุดว้ ย)
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมี ขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่ าและผูเ้ ช่ าถื อไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………ผู้เขียน
.
………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที่………….. เช่า(มีกาหนด....ปี )
นาย ก.
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เช่ า
(ตาม พ.ร.บ. การเช่ าอสังหาริมทรัพย์เพือ่ พาณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๔๐

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เช่าช่วง(มีกาหนด......ปี )  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เช่ ำช่ วง
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ให้เช่าช่วง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย จ.
เช่าช่วง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สิ
บ
ล้
า
นบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูใ้ ห้เช่าช่วงให้เช่าช่วงที่ดินไว้ทา (ระบุวา่ เช่าเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรมหรื ออุตสาหกรรมสาหรับทาอะไร) เช่าช่วงที่ดิน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ตามสิ ทธิการเช่ าที่ดินฉบับลงวันที่...............ระหว่าง นาย ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง การเช่ามีกาหนด......ปี นับแต่วนั ทาสัญญานี้
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ชาระค่าเป็ นรายปี ปี ละ.............บาท ชาระค่าเช่าภายในวันที่..............สิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน (ระบุมี / ไม่มี ให้เช่าด้วยหรื อไม่)
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๕) กรณี ผเู ้ ช่าตายสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่า
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย มีขอ้ กาหนดไว้ ลงชื่อ ...........................................................
นาย ข.
ผูข้ อให้เช่าช่วง
เป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ผูเ้ ช่าช่วงจะให้เช่าช่วงหรื อ ลงชื่อ ...........................................................
นาย จ.
ผูข้ อ เช่าช่วง
โอนสิ ทธิ การเช่าได้หรื อไม่ หากมีสญ
ั ญาต่อท้าย ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
สัญญาเช่าก็ให้ระบุไว้ดว้ ย
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท เช่ าช่ วง
(ตาม พ.ร.บ. การเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทีด่ นิ
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(ท.ด. ๓๖)

หนังสื อสั ญญาเช่ าช่ วงทีด่ ิน (มีกาหนด.......ปี
(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หน้าสารวจ......…...………………….
ตาบล.......………….…..………......……อาเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ข.
ระหว่าง …………………………….………….. ...      ผูใ้ ห้เช่าช่วง อายุ ๕๐
….…. ปี
…………………………….…………….     
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…..................
เลขประจาตัวประชาชน

…………………………….….………….     
………
นาย
จ.
๓๕ ปี
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเ้ ช่าช่วง อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมู่ที่ .....….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…................
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
(ระบุว่าเช่าเพื่อประกอบพาณิ ชยกรรมหรื อ
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้เช่าให้ผเู ้ ช่าช่วง เช่าที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ท้ งั แปลง ไว้ทา…………..………………………………...
อุตสาหกรรมสาหรับทาอะไร) เช่าช่วงที่ดินตามสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่.........ระหว่างนาย ก. กับผูใ้ ห้เช่าช่วง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
มีกาหนด……………………ปี ……………………….เดือน นับตั้งแต่วนั …………….…………………………….เป็ นต้นไป
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.ข้อ ๒. ผูเ้ ช่ายอมเสี ยค่าเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าเป็ นจานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(สิ
บล้านบาทถ้วน) โดยชาระค่าเช่าเป็ นรายปี ๆ ละ ............. บาท ชาระภายในวันที่ .................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี
ข้อ ๓. สิ่ งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนี้…ไม่
………………………………………….…………………….……………….
ข้
อ
๔.
กรณี
ผ
เ
ู
้
ช่
า
ตาย
สิ
ท
ธิ
แ
ละหน้
า
ที
่
ต
ามสั
ญญาเช่าช่วงตกทอดแก่ทายาทตามกฎหมาย หรื อมีขอ้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หรื
อไม่ ผูเ้ ช่าช่วงจะให้เช่าช่วงต่ออีกได้หรื อไม่ หรื อโอนสิทธิการเช่าได้หรื อไม่ หากมีสญ
ั ญาต่อท้ายสัญญาเช่าก็ให้ระบุไว้ดว้ ย
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสื อสัญญานี้ ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ ดินหนึ่ งฉบับ ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าถือไว้
ฝ่ ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาเช่ารายนี้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใ้ ห้เช่า)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเ้ ช่า)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
หมายเหตุ ๑. ระยะเวลาเช่ าช่ วงจะต้ องไม่ เกินกาหนด
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ระยะเวลาการเช่ าเดิม และต้ องมีระยะเวลา
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
เกินสามสิบปี แต่ ไม่ เกินห้ าสิบปี
………………………………ผู้เขียน
.
๒.แผนงานโครงการและประเภทการใช้ ที่ดนิ
ต้ องเป็ นไปและสอดคล้ องกับสัญญาเช่ าเดิม

………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที่…………. เช่าช่วง
นาย ข.
เดือน………… (มีกาหนด........ปี )
ผูเ้ ช่า
พ.ศ. ………… (ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

วันที่ ………… เช่า(มีกาหนด…….ปี ) นาย ก.
เดือน………… (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. ………… การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เช่ าช่ วง
(ตาม พ.ร.บ. การเช่ าอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)
ง

ผูเ้ ช่าช่วง

นาย จ.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๔๐

๔๐

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)......…..........

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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499

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนสิ ทธิ การเช่า
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท โอนสิทธิกำรเช่ ำ
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ตำแหน่ งทีด่ นิ (ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ง.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิ ติกรรมนี้เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
โอนสิ ทธิการเช่าโดยเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื่องจากผูร้ ับโอนเป็ น…………....….ของผูโ้ อน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เป็ นการโอนสิ ทธิการเช่า ตามสัญญาเช่าที่ดิน(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
......................................................................................………....................................................................…..........….......….....……
พ.ศ. ๒๕๔๒)ฉบับลงวันที่………เดือน…………..…พ.ศ. ….
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................. )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท โอนสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

500
(ท.ด. ๖)
เช่า
หนังสื อสั ญญาโอนสิ ทธิการ………………….

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หน้าสารวจ....……….....…………..
ตาบล.......…………..……………………….………..…อาเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจาตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย ข.
๕๐ ปี
ระหว่าง ……………………………………..
     ผูโ้ อน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมู่ที่ ...……
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….…..…...
     ผูร้ ับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมู่ที่ .……..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท์ ..…….……................
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
เช่า
ข้อ ๑. ผูโ้ อนยอมโอนสิ ทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ ซึ่งผูโ้ อน
///
เช่
า
นาย
ก.
ได้รับ .……..………….…………………..…………… ไว้จาก…………..……....…………………………………ตามหนังสื อ
เช่า
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แก่ ผูร้ ั บโอนด้วยความเสน่ หา
นั้น แก่ผรู ้ ับโอนเป็ นเด็ดขาดตั้งแต่วนั ทาสัญญานี้เป็ นต้นไป โดยเหตุที่ผโู ้ อนได้…โอนให้
………….……….……………………….………
่
ไม่
ม
ี
ค
า
ตอบแทน
เนื
่
อ
งจากผู
ร
้
ั
บ
โอนเป็
น
…………………………ของผู
โ
้
อน
…….………………………………………………………………………………...
เช่า
ข้อ ๒. ผูร้ ับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกล่าวแล้วในข้อ ๑ นั้นทุกประการ
เช่าที่ดิน
และได้รับหนังสื อสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้ จากผูโ้ อนเสร็ จแล้ว
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูร้ ับโอนถือไว้ฉบับหนึ่งเจ้าของที่ดิน
ถือไว้ฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………………)
เช่า
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาโอนสิ ทธิการ…………….……….….……………….และเข้
าใจข้อความตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโ้ อน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ข้าพเจ้า………………………………………….……………………………………..เจ้
าของที่ ดิน ได้รู้เห็ นในการ
เช่า
โอนสิ ทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสื อสัญญาฉบับนี้แล้ว และยอมปฏิบตั ิแก่ผรู ้ ับโอนต่อไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………..………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……….…………………..………………ผู้เขียน
.
………..………………….………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
วันที่……….…. โอนสิ ทธิการเช่า
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
ผูเ้ ช่า
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

วันที่ ………… เช่า(มีกาหนด…ปี )
นาย ก.
เดือน………… (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. ………… การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท โอนสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ผูร้ ับโอน

นาย ง.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๔๐

๔๐

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)....…............

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

501

502

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนมรดกสิ ทธิ การเช่า  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท โอนมรดกสิทธิเช่ ำ
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ตำแหน่ งทีด่ นิ (ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ง.
รับมรดกสิ ทธิการเช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หนึ
่
ง
แสนบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ที่ดินแปลงนี้ นาย ข. เป็ นผูเ้ ช่าตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่……เดือน……..พ.ศ. …. มีกาหนด…...ปี (ตามพระราชบัญญัติ
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่า โดยเป็ นบุตรของ นาย ข. ผูเ้ ช่าและเจ้ารดกมิได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู้ ดและไม่มีขอ้ กาหนด
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
ไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเช่ าแต่อย่างใด
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๖) นาย ข. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่..เดือน.…..พ.ศ. …. ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ตามใบมรณบัตรเลขที่……………………… ลงชื่อ ...........................................................
นาย ง.
ผูข้ อ รับมรดกสิ ทธิการเช่า
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างบันทึกฯ ประเภท โอนมรดกสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ทีด่ นิ

503
(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิการเช่า
ประเภท.................................................
(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที่............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไต่สวน
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย ง.
๓๐
ข้าพเจ้า .....................……………….…….……
     อายุ ..................
ปี
. ....................……………….…….……     
..................
สัญชาติ.........………….…….............บิดา/มารดาชื่อ..............………...........…………………………………………..................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
ขอให้ถอ้ ยคาต่อ...................……………………......…….........................ดั
งต่อไปนี้
นาย ข.
ไทย
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………………………สั
ญชาติ…......................………….........................
ผูเ้ ช่า
งแก่กรรม
ซึ่งเป็ น.......................................................……………ที
่ดินแปลงหมายเลขข้างต้นนี้ได้…ถึ……………………………………….
วันที่……เดือน………….พ.ศ. ….
ใบมรณบัตรเลขที่……..ฉบับลงวันที่………. ่ งได้ยนื่ มาพร้อมนี้แล้ว
เมื่อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า ซึ่งได้นามายืน่ พร้อมคาขอนี้
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูก่ บั ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่าที่ดินแปลงนี้ต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………………………….
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ข. ผูเ้ ช่าที่ดินแปลงนี้ มีกาหนด….ปี ตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่...........................
โดยเหตุผลดังนี้คือ............................................………………………….........................................................................…............
เดื
อน.....................พ.ศ................ (ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ตั..........................................................................…………………………........................................................................................
้ งแต่วนั ที่................เดือน.................พ.ศ. ..............ถึงวันที่....................เดือน.................พ.ศ. ...............
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
าพเจ้าเนทายาทโดยธรรม ดังปรากฎตามบัญชีตามบัญชีเครื อญาติหลังแบบบันทึกนี้ และมรดกรายนี้เจ้ามรดก
ข้อ ๔.ข้................................................…………………………........................................................................................
มิ..........................................................................…………………………........................................................................................
ได้ทาพินยั กรรมยกให้แก่ผใู ้ ด และไม่มีขอ้ กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในสัญญาเช่าแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคานี้เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.

หมายเหตุ ๑. คาขอนีต้ ้ องแสดงบัญชีเครือญาติ
เนื่องจากเป็ นการรับมรดกสิทธิ
การเช่ าโดยไม่ มพี นิ ัยกรรม
๒ . ต้ องมีการประกาศมรดกด้ วย

นาย ง.
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า……................……...………................................. พนักงานเจ้าหน้าที่
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บัญชีเครื อญาติ
นาย ส.
ตายเมื่อ
๑ เม.ย. ๔๕

นาย ข.
เจ้ามรดก ตายเมื่อ
๑ ธ.ค. ๕๒
นาย ง.
ผูข้ อ

นาง อ.
ตายเมื่อ
๒ มี.ค. ๔๖
นาง น. (ภรรยาชอบด้วยกฎหมาย)
ผูข้ อ

นาง จ.
ตาย(โสด)
เมื่อ ๑. ก.พ. ๔๗

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน้ ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว
นาย ง.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ข้ อ
ลงชื่อ…………………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน

๔๐

นาย ง.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิการเช่า

ไร่

วันที่………….. โอนมรดกสิ ทธิการเช่า นาย ข.
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
ผูเ้ ช่า
(ตาย)
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ผูร้ ับสัญญา

๔๐

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ประเภทการ
จดทะเบียน

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

วันที่ …………. เช่า(มีกาหนด…ปี )
นาย ก.
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท โอนมรดกสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

505

506
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท จำนองสิทธิกำรเช่ ำ
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
จานองสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
จานองสิ ทธิการเช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
รับจานองสิ ทธิการเช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ยี
ส
่
ิ
บ
ล้
า
นบาท)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูจ้ านองตกลงจานองสิ ทธิการเช่าที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างต้น ตาม พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
/////
อุ
ตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามสัญญาเช่าที่ดินซึ่งจดทะเบียนการเช่าไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
/////
แก่
ผรู้ ับจานอง เพื่อเป็ นประกันการกูย้ มื เงินที่ผจู้ านองกูย้ มื จากผูร้ ับจานองตามสัญญากูย้ มื เงินลงวันที่…เดือน…….…พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๔) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และ
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
นาส่ งดอกเบี้ยปี ละหนึ่งครั้ง (หรื อตามที่
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ จานองสิ ทธิ การเช่า
นาย ค.
คู่สญ
ั ญาตกลงกัน)
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ รับจานองสิ ทธิการเช่า
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
หมายเหตุ สิ ทธิการเช่าตาม ป.พ.พ.
(………………………………………)

ไม่สามารถจานองได้

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...............................................................
( ........................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภท จานองสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ทีด่ นิ
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(ท.ด. ๑๕)

หนังสื อสั ญญาจานองที///////
่ดิน สิ ทธิการเช่าที่ดิน

(ตาม พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

โฉนดที่.......…………..……………….เลขที่ดิน...............………….……..หน้าสารวจ.........…………………. ตาบล
.......…………..……........…..…..อาเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
เลขประจาตัวประชาชน
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด…………………………..………
ระหว่าง

…………………………….…….
นาย ข.
…………………………………..
……………………………….….

    
…. …
๕๐ ปี
     ผูจ้ านอง อายุ ….…..
    
….….

สัญชาติ ..………...................………...............บิดา / มารดาชื่อ .....…….............……….................................……….…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น …….............…....... เลขที่ .....…............ ตรอก/ซอย ......….................... ถนน ............….……....หมู่ที่ ...…….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…..…………................
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย ค.
๔๐ ปี
…………………………………...
     ผูร้ ับจานอง อายุ ...….
…………………………………...     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................………….…................………………………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมู่ที่ ..………….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท์ ...…………..............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
การกูย้ มื เงินที่ผจู ้ านอง
ข้อ ๑. ผูจ้ านองตกลงจานองที//////
่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้ท///////////
้ งั แปลงแก่ผรู ้ ับจานอง เพื่อเป็ นประกัน…………..………….
กูย้ มื จากผู
ร้ ับจานองตามสัญญากูย้ มื เงิน ฉบับลงวันที่………..เดือน…………………พ.ศ. ….
….…
.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.ยีส่ ิ บล้านบาทถ้วน
เป็ นจานวนเงิน…………………...……..บาท
(เงิน…………………..…………..…………..……………บาท)
โดยให้ดอกเบี้ย
ร้
อ
ย
๑๕
ต่
อ
ปี
////////////
ปี
ละ
………………….….ละ…………………………ต่อเดือน และตกลงนาส่งดอกเบี้ย………….…..………………ครั้งเสมอไป
ข้อ ๒. ผูร้ ับจานองตกลงรับจานองที่ดินแปลงนี้ตามข้อตกลงในข้อ ๑ ทุกประการ
////////////////////////////////////////////////////////////
ข้อ ๓. ผูจ้ านองได้รับเงินเป็ นการเสร็ จแล้ว
จานองสิ ทธิ การเช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
ตามหนั
งสื อสัญญาเช่าที่ดินซึ่งจดทะเบียนการเช่าไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่……….เดือน………………..พ.ศ. ….
………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
ทั้งสองฝ่ ายตกลงกันยอมให้………..……………..……… เป็ นผูถ้ ือโฉนดที่ดินรายนี้ในระหว่างเวลาที่ใช้สญ
ั ญาจานองนี้
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูจ้ านองและผูร้ ับจานองถือไว้
ฝ่ ายละหนึ่ ง ฉบับ (ฉบับนี้สาหรับ………………………………..…………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาจานองและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูจ้ านอง)…..………....……………………………..
นาย
ค.
(ลงลายมือชื่อผูร้ ับจานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………….………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
………………………………………ผู้เขียน
………………………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที่………….. จานองสิ ทธิการเช่า
นาย ข.
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
ผูจ้ านองสิ ทธิการเช่า
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

วันที่………….. เช่ามีกาหนด…….ปี
นาย ก.
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรม
และอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท จานองสิทธิการเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมฯ
พ.ศ.๒๕๔๒)

ผูร้ ับจานองสิ ทธิการเช่า

นาย ค.

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๔๐

๔๐

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..............…..

(ลงชื่อ)..............…..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เจ้าพนักงานที่ดิน

เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ........ เดือน...... พ.ศ........ บัดนี้ คูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๔ แห่ งสัญญาเช่าเดิ ม
ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท แก้ไขเพิม่ เติมสัญญำเช่ ำ
(ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)
ฯ
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นาย ก.
ให้เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าฉบับลงวันที่.........เดือน...........พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ ๔. แห่งสัญญาเช่าเดิม ว่า “ในระหว่างการเช่าห้ามมิให้ผเู้ ช่าโอนสิ ทธิการเช่าตามสัญญาเช่านี้ให้แก่ผอู้ ื่น
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ทีด่ นิ
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(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงแก้ไขเพิม่ เติมสั ญญาเช่ า

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
ระวาง.......……………….................................…..ตาบล...........……………………………………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ…….....………...............อาเภอ..............….........................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………......….……….จังหวัด..................................…...........................
ที่วา่ การ…………..……….……………………
วันที่…………เดือน……….……….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า
ข้าพเจ้า ..………...................………................................……….......
    
นาย
ข.
ผู
เ
้
ช่
า
..………...................………................................……….......     

อายุ ................ ปี เชื้อชาติ………… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ...............……................……........................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............….......... ถนน ..............…….....………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...……......................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....…….............
///////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………….....….……..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยข้าฯ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า และข้าฯ นาย ข. ผูเ้ ช่า ได้ทาสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ ..... เดือน.....พ.ศ. ............
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒) บัดนี้ ข้าฯ ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลง
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๔ แห่งสัญญาเช่าที่ดินว่า
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
“ในระหว่างการเช่าห้ามมิให้ผใู ้ ห้เช่าโอนสิ ทธิ การเช่าตามสัญญานี้ให้แก่ผอู ้ ื่น”
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๒ ข้าฯ ทั้งสองฝ่ ายจึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่าให้ปรากฏเป็ นหลักฐานด้วย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาขึ้น หนึ่ ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าฯ ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลงนี้ และเข้าใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใ้ ห้เช่า
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
นาย
ข.
ลงชื่อ…………………………………………….ผูเ้ ช่า
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่า
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

วันที่……….…. เช่า(มีกาหนด....ปี )
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๔๐

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่...... เดือน......... พ.ศ. ...... บัดนี้ คูส่ ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเพิ่มเติม
ข้อความในข้อ ๔ แห่ งสัญญาเช่าเดิม ปรากฏตามบันทึกข้อตกลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาเช่า ฉบับลง
วันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเช่ า
(ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมฯ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)....…............

(ลงชื่อ)....…............

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่า
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........

(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๔๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เจ้าพนักงานที่ดิน

เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ตามสัญญาเช่า ฉบับลงวันที่ ........ เดือน...... พ.ศ........ กาหนดประเภทการใช้ที่ดินเพื่อ...........บัดนี้ คูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงประเภท
การใช้ที่ดินใหม่ เพื่อ .................ตามคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่า ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทเปลีย่ นแปลงประเภทกำรใช้
อสังหำริมทรัพย์ที่เช่ ำ (ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)
ฯ

นาย ก.
ให้เช่า
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
เช่า
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าได้ตกลงเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดิน ตามสัญญาเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่.........เดือน...........พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้เช่า
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เช่า
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภทเปลีย่ นแปลงประเภทกำรใช้
อสังหำริมทรัพย์ที่เช่ ำ (ตำม พ.ร.บ.กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
เพือ่ พำณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

(ท.ด. ๙)

เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริ มทรัพย์ที่เช่า
คำขอ........................................
(ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
ทีด่ นิ

ฉบับที.่ .......................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………………….................จังหวัด.....................………………..…
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูใ้ ห้เช่า
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
นาย ข.
ผูเ้ ช่า
..............................................………………………….…….……
    
ไทย
อายุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าฯ นาย ก. ผูใ้ ห้เช่า และข้าฯ นาย ข. ผูเ้ ช่า ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่..….เดือน……..พ.ศ. ….
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
(ตามพระราชบั
ญญัติการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งกาหนดประเภทการใช้ที่ดิน
..........................................................................………………........................................................................................................
เพื
่อ (ระบุประเภทการใช้) บัดนี้ ข้าฯ ทั้งสองฝ่ าย ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินใหม่เพื่อ (ระบุประเภทการใช้)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงประเภทการใช้ที่ดินให้ปรากฏเป็ นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก. นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. เปลี่ยนแปลงประเภท
เดือน…………. การใช้อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. …………. ที่เช่า
(ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

วันที่……….…. เช่า(มีกาหนด....ปี )
เดือน…………. (ตามพระราชบัญญัติ
พ.ศ. …………. การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อพาณิ ชยกรรมและ
อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ผูเ้ ช่า

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๔๐

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่...... เดือน......... พ.ศ. ...... กาหนดประเภทการใช้ที่ดิน
เพื่อ (ระบุประเภทการใช้) บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้
ที่ดินใหม่ เพื่อ (ระบุประเภทการใช้) ตามคาขอเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อสังหาริ มทรัพย์
ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เปลีย่ นแปลงประเภทการใช้
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่ า (ตาม พ.ร.บ.การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
เพือ่ พาณิชยกรรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๒)

ตาราง
วา

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)....…............

(ลงชื่อ)....…............

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๓๖๕ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ภาระจํ
า
ยอม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทภาระจํายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ด้วย)

ตําแหน่ งที�ดิน

(โ�นดที�เป็ นภารยทรัพย์)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
๑๓๕๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
่
่
อยูที�บา้ น/หมูบา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินโ�นดที� ๑๓๕๐ อําเภอ……….จังหวัด……….ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโ�นดที� ๑๓๕๓ อําเภอ……..จังหวัด……….ตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ……

��นดที�ดิน

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................…….........................................
( .....................……................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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- ๓๖๖ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องภาระจายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ด้วย)

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)
(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องภาระจายอม
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๓
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ข.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ดินตามเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ เป็ นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์แก่กนั โดยข้าพเจ้า นาย ก. ยินยอม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้
ที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๐ อาเภอ……….. จังหวัด…..……….ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดจนสาธารณู
ปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓ อาเภอ………………….จังหวัด………….……..และข้าพเจ้า นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยอมรั
บประโยชน์จากภาระจายอมดังกล่าวแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. การขอจดทะเบียนภาระจายอมดังกล่าวไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน……………...บาท)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ขอเจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนภาระจายอมให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………….………..เจ้
าของภารยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าของสามยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ภาระจํายอม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ัวอย� างการแก้ทะเบียนที�ด�น ประเภทภาระจํายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ด้วย)

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(��นดที�เป� นภารยทรัพย์ )

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
ที�ดินแปลงนี�ตกยูใ่ นบังคับภาระจํายอมทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภค
(ลงชื�อ)……………
ต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓ อําเภอ……………จังหวัด……………..…ตามบันทึกข้อตกลง
ลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๓๖๗ -
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ตําแ�น่ งที�ดิน

- ๓๖๘ -

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ภาระจํ
า
ยอม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทภาระจํายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ด้วย)

(โ�นดที�เป็ นสามยทรัพย์)

��นดที�ดิน

๑๓๕๓
๑๓๕๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินโ�นดที� ๑๓๕๓ อําเภอ……….จังหวัด……….เป็ นสามยทรัพย์เรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ของที�ดินโ�นดที� ๑๓๕๐ อําเภอ……..จังหวัด……….ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ……

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
ขอ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( .....................................…..................... )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องภาระจายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ด้วย)

ทีด่ นิ

- ๓๖๙ (โฉนดที่เป็ นสามยทรัพย์)

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องภาระจายอม
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๓๕๓
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๐
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
..………...................………...….........................……….......
    

อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ดินตามเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ เป็ นสามยทรัพย์และภารยทรัพย์แก่กนั โดยข้าพเจ้า นาย ข. เจ้าของ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓ อาเภอ………….. จังหวัด……..…….ได้รับประโยชน์เรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สาธารณู
ปโภคต่าง ๆของโฉนดที่ ๑๓๕๐ อาเภอ………….จังหวัด………..ซึ่งได้จดทะเบียนภาระจายอมไว้ในโฉนดที่ ๑๓๕๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
าเภอ……………..จังหวัด…………………..แล้ว
ข้อ ๒. การขอจดทะเบียนภาระจายอมดังกล่าวไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ขอเจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความตลอด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
าของสามยทรัพย์
ลงชื่อ…………………….………..เจ้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าของภารยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ภาระจํายอม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(โฉนดที�เป็ นสามยทรัพย์ )

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
(ลงชื�อ)……………
ที�ดินแปลงนี� เป็ นสามยทรัพย์เรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๐ อําเภอ………..จังหวัด……….ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…เดือน…….พ.ศ……

�ัวอย� างการแก้ ทะเบียนที�ด�น ประเภทภาระจํายอม
(กรณีจดในแปลงสามยทรัพย์ ด้วย)
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ภาระจายอมเฉพาะส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทภำระจำยอมเฉพำะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑๓๕๐
๑๓๕๓
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์      ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๐ อาเภอ……..จังหวัด………..เฉพาะส่วนของ นาย ก. ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๕๓ อาเภอ……….จังหวัด………..ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่………เดือน……….พ.ศ……

ตำแหน่ งทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค. เจ้าของสามยทรัพย์      ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ข. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ กับนาย ก. ได้ให้ความยินยอมตามบันทึกฉบับลงวันที่........เดือน...................พ.ศ.............
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องภาระจายอมเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องภาระจายอมเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๓
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ค.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ดินตามเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ เป็ นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์แก่กนั เฉพาะส่วนของข้าพเจ้า นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยินยอมให้ที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๐ อาเภอ…………จังหวัด….…..….ตกอยูใ่ นภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓ อาเภอ……………จังหวัด….……….…..และข้าพเจ้า นาย ค. ยอมรับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประโยชน์จากภาระจายอมดังกล่าวแล้ว ปรากฏตามรู ปแผนที่สงั เขปต่อท้ายข้อตกลงนี้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. การขอจดทะเบียนภาระจายอมดังกล่าวไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ขอเจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนภาระจายอมเฉพาะส่วนให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้นาหลักฐานการยินยอมของนาย ข. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์รวม ตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ........... มาแสดงด้วยแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………….………..เจ้
าของภารยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื่อ……………….……………..เจ้
าของสามยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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กก
.....
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..
 ก...
  ...
ก.
.......................................................................
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.......................................................................

...........................................................
............................................................
ก

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ภาระจํายอม
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์)

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่วนของ นาย ก. ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา
(ลงชื�อ)……………
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดเลขที� ๑๓๕๓ อําเภอ………………จังหวัด……………
ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……..เดือน…………พ.ศ……

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทภาระจํายอมเฉพาะส่ วน
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ภาระจํ
า
ยอมบางส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทภาระจํายอมบางส่ วน

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
โฉนดทีด� นิ
๑๓๕๓
เลขที�..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินบางส่วนของโฉนดที� ๑๓๕๐ อําเภอ……….จังหวัด………ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดเลขที� ๑๓๕๓ อําเภอ………จังหวัด……………ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ. ….

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๓๗๔ -

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน…………..บาท)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ........................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๓๗๕ ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องภาระจํายอมบางส่ วน

ทีด� นิ

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์)

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเรื�องภาระจํายอมบางส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๓
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินตามเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เป็ นภารยทรัพย์และสามยทรัพย์แก่กนั บางส่ วน โดยข้าพเจ้า นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยินยอมให้ที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๐ อําเภอ…………..จังหวัด…………….…ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓ อําเภอ……..จังหวัด………..….ทางทิศ…….……..….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
กว้างประมาณ………….…….ยาวประมาณ………….……และข้าพเจ้า นาย ข. ยอมรับประโยชน์จากภาระจํายอมดังกล่าวแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ปรากฏตามแผนรู ปแผนที�สงั เขปต่อท้ายข้อตกลงนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. การขอจดทะเบียนภาระจํายอมดังกล่าวไม่มีค่าตอบแทน (มีค่าตอบแทนเป็ นเงิน………….……..บาท)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้
อ ๓. ขอเจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดจดทะเบียนภาระจํายอมบางส่วนให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………….………..เจ้
าของภารยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ……………….……………..เจ้
าของสามยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………….…………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………….………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………….……………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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กก
.....
....

..
 ก.......
  ...
ก.
.......................................................................

.
.......................................................................

...........................................................
............................................................
ก

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ภาระจํายอม
เดือน………… บางส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

งาน

ตาราง
ไร่
งาน
วา
ที�ดินแปลงนี�บางส่วนตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดินทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆของที�ดินโฉนดเลขที� ๑๓๕๐ อําเภอ……………จังหวัด……….……
ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ……

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทภาระจํายอมบางส่ วน

ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์ )
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- ๓๗๖ -
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- ๓๗๗ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ภาระจํายอมบางส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล / คําพิพากษาศาล……….คดีหมายเลขแดงที�……/…..ลงวันที�………)  ในเขต
(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๓๕๐
๑๓๕๓
เลขที�..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิ ติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
่
่
อยูที�บา้ น/หมูบา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๐ อําเภอ……..จังหวัด……….บางส่ วนตกเป็ นภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓
อําเภอ…………จังหวัด………..ตามคําสัง� ศาล / คําพิพากษาศาลที�…….ลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ……และตามคําขอฉบับที�……..ลงวันที�……เดือน………พ.ศ……

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทภาระจํายอมบางส่ วน (ตามคําสั�ง�าล)

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์      ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคําสัง� ศาล / คําพิพากษาศาล……….คดีหมายเลขแดงที�……/…..ลงวันที�………)
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๓๗๘ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทภาระจํายอมบางส่ วน (ตามคําสั�งศาล)

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์)

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนภาระจํายอมบางส่วน
คําขอ……………………………….

(ตามคําสัง� ศาล / คําพิพากษาศาล………….คดีแดงที�……..ลงวันที�………)

ทีด� นิ

ฉบับที.� ........................……..
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
๑๓๕๓
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๐ อําเภอ……..….จังหวัด…………...ซึ�งมีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ตอ้ งตกอยูใ่ น
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
บั..........................................................................………………........................................................................................................
งคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓ ซึ� งเป็ น
กรรมสิ
ทธิ�ของข้าพเจ้า คําสัง� ศาล / คําพิพากษาศาล………คดีหมายเลขแดงที�……….ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ……..
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนภาระจํายอมให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ภาระจํายอมบางส่วน
เดือน………… ตามคําสัง� ศาล/
พ.ศ. ………… คําพิพากษาศาลแพ่ง
คดีแดงที�…………..
ลงวันที�……………
เดือน……………...
พ.ศ……………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

งาน

ตาราง
ไร่
งาน
วา
ที�ดินแปลงนี� บางส่วนตกเป็ นภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓ อําเภอ…………..จังหวัด……….…ตามคําสัง� ศาล /
คําพิพากษาศาล…….…….คดีหมายเลขแดงที�.................ลงวันที�…….เดือน…..……..พ.ศ……และ
ตามคําขอฉบับที�……..ลงวันที�……เดือน……………พ.ศ…..

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทภาระจํายอมบางส่ วน (ตามคําสั�งศาล)

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(โฉนดที�เป็ นภารยทรัพย์ )
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- ๓๗๙ -
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- ๓๘๐ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ปลอดภาระจํ
า
ยอม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทปลอดภาระจํายอม

ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

๒๒๓๓
เลขที�..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. เจ้าของที�ดิน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�แยกมาจากโฉนดเลขที� ๑๓๕๐ อําเภอ……จังหวัด…………พ้นจากภาระจํายอมตามบันท�กข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน………พ.ศ…..

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์      ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของที�ดิน
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๓๘๑ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงปลอดภาระจํายอม

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดภาระจํายอม
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๒๒๓๓
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค. เจ้าของที�ดิน (ที�ครอบภาระจํายอม)
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ค. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยได้รับแยกมาจากโฉนดเลขที� ๑๒๓๔
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อํ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
าเภอ……………จังหวัด………………ภาระจํายอมยังคงครอบอยูต่ ามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…….เดือน…………..พ.ศ…..
บั……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดนี� ข้าพเจ้า นาย ค. เจ้าของที�ดิน กับ นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์ ได้ตกลงกันให้ที�ดินแปลงนี�ปลอดภาระจํายอมได้
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ตามความประสงค์ดว้ ย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
าของที�ดิน
ลงชื�อ…………………….………..เจ้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ……………….……………..เจ้
าของสามยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………….…………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………….………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………….……………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ปลอดภาระจํายอม
เดือน………….
พ.ศ…………...

วันที�…………. ภาระจํายอม
เดือน………… (ครอบภาระจํายอม)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ที�ดินแปลงนี�พน้ จากภาระจํายอมตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…….เดือน…………..…พ.ศ……

งาน

ตาราง
ไร่
งาน
วา
ที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมของที�ดินโฉนดเลขที� ๑๓๕๓ อําเภอ………………..
จังหวัด………..….ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……เดือน………..พ.ศ…….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทปลอดภาระจํายอม

ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(โฉนดเลขที� ๒๒๓๓ แปลงแยกครอบภาระจํายอม)
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- ๓๘๒ -
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- ๓๘๓ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แก้
ไ
ขเปลี
่
ย
นแปลงภาระจ
ายอม
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑๓๕๐
๑๓๕๓
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามทรัพย์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
เจ้าพนักงานที่ดิน

ภาระจายอมบางส่วนเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่……เดือน………พ.ศ…… บัดนี้ คู่กรณี ได้ตกลงกัน
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงภาระจายอมบางส่วน โดยย้ายไปอยูท่ างทิศ……..กว้างประมาณ……….ยาวประมาณ………ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…….เดือน………พ.ศ…….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแก้ไขเปลีย่ นแปลงภำระจำยอม

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามทรัพย์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๓๘๔ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาระจายอม

ทีด่ นิ

(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแก้ไขเปลีย่ นแปลงภาระจายอม
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๓
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ข.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ภาระจายอมบางส่วนเรื่ องทางเดินซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…….เดือน………พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยให้ที่ดินแปลงโฉนดที่ ๑๓๕๐ อาเภอ……………จังหวัด…………..…ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓ อาเภอ……….จังหวัด……………ทางทิศ……..………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
กว้างประมาณ……………..ยาวประมาณ………..…..นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมกันย้ายภาระจายอมดังกล่าว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไปอยู
ท่ างทิศ…………..…กว้างประมาณ…………….….ยาวประมาณ……………แล้วปรากฏตามรู ปแผนที่ต่อท้ายข้อตกลงนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภาระจายอมให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………….………..เจ้
าของภารยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ……………….……………..เจ้
าของสามยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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กกก
.....
....

..
 ก ก.......
  ...
ก.
.......................................................................

.
.......................................................................

...........................................................
............................................................
ก

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เดือน………… ภาระจายอม
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
ภาระจายอมบางส่วนเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่งได้
(ลงชื่อ)……………
จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่……เดือน………พ.ศ…….บัดนี้คู่กรณี ได้ตกลงให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงภาระจายอมบางส่วนโดยย้ายไปอยูท่ างทิศ……..………..กว้างประมาณ……….….
ยาวประมาณ………….ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่…….เดือน……….พ.ศ……

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทแก้ไขเปลีย่ นแปลงภาระจายอม

538
- ๓๘๕ -

539

- ๓๘๖ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกภาระจํายอม
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิกภาระจํายอม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๓๕๐
๑๓๕๓
เลขที�..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ภาระจํายอมซึ�งจดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……เป็ นอันสิ� นไป
โดยคู่กรณี ตกลงเลิกจากกันแล้ว ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของภารยทรัพย์
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ เจ้าของสามยทรัพย์
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...............................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๓๘๗ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องเลิกภาระจํายอม

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องเลิกภาระจํายอม
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
๑๓๕๓
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์
    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ภาระจํายอมซึ� งได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…….เดือน………….พ.ศ…..โดยที�ดินโฉนดที�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
๑๓๕๐ อําเภอ……..………..จังหวัด………..….ตกอยูใ่ นบังคับภาระจํายอมเรื� องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สาธารณูปโภคต่าง ๆของที�ดินโฉนดที� ๑๓๕๓ อําเภอ……………จังหวัด…….….นั�น บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
และนาย ข. เจ้าของสามยทรัพย์ ได้ตกลงเลิกภาระจํายอมต่อกันแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดจดทะเบียนเลิกภาระจํายอมให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมเสี ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………….………..เจ้
าของภารยทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ……………….……………..เจ้าของสามยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………….…………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………….………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………….……………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เลิกภาระยอม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
ภาระจํายอมซึ�งจดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ……เป็ นอันสิ�นไป
(ลงชื�อ)……………
โดยคู่กรณี ตกลงเลิกจากกันแล้ว ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ……

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทเลิกภาระจํายอม

541
- ๓๘๘ -

(..)

() /

ก
..............



ก
ก.........................

()


............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................




........................................................................................
........................................................
...........................................................................................................................
.   ก ก กก  



ก.

 .....................................................
.

 .......................
........................................................................./................................................................................
................................................................
/.................................................ก/............................................................
/................................../.......................................................................................

ก

ก...
กก.....

542



......................................................

..........................
.


........................................................................../........................................................................
.......................................................
/.................................................ก/........................................................................
/................................./......................................................................................
.
ก..........................................................................

.
()ก
().
(..)
()..............................................................................................................................................................................
()..............................................................................................................................................................................
()...........................................................................................................................................................................

.............................................................................
ก.
...........................................................
 
.
...........................................................
 

...........................................................
()
ก
)..........................................................................................................
).........................................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................
)................................................................
...............................................................


(.............................................................)

ก

543
()



(..)

กก(
 )
.............................................................
...........................................................................


..............................................................

ก...
....


ก.
........................................................

.
........................................................

............................................/....................................................
/.......................................ก/............................................
/....................../...........................................................................
////////////////////////////////////////////
กกก
..
/////////////////////////
:
.กกกก.
.....

.....ก
.....

.....
.....
.....
.ก
.....
ก
.กก(...)
.....
.ก
.....
.....

กก  กก    กก
.....
.....
กก
.....
.....
ก.
.....
...

.
.....
...
.....
...
.....
...
.....
.....
กก
.....
...ก
.....

.....

ก


. 
 ()
..

















()

ก



()







ก
..
กก
.....








544

545

............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................




........................................................................................
........................................................
...........................................................................................................................
.   ก ก กก  





.ก.
.....................................................

 .......................
ก

กก......


(..)

/

ก
..............


ก


(




)
ก
ก.........................



........................................................................./................................................................................
................................................................
/.................................................ก/............................................................
/................................../.......................................................................................



......................................................
..........................
........................................................................../........................................................................
.......................................................
/.................................................ก/........................................................................
/................................./......................................................................................
.ก..........................................................................
.
()ก
().
()..............................................................................................................................................................................
.
///////
.....
()..............................................................................................................................................................................
()...........................................................................................................................................................................

.............................................................................
ก.
...........................................................
 

...........................................................

...........................................................
()
ก
)..........................................................................................................
).........................................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................
)................................................................
...............................................................


(.............................................................)

ก

546
(..)



()
กก

.............................................................
...........................................................................

..
............................................................

ก...
....


ก.
........................................................


........................................................

............................................/....................................................
/.......................................ก/............................................
/....................../...........................................................................
 
ก
..


:
.กก...........
.....
.ก
.....

.......
.....

.
.....

....
.....
...
กก
.....
.ก  ก
.....


.....
กกก
.....

ก
.....
.....
.....
ก.
...

.....
...
.....
...
.....
...ก
.....

.....
.....
.....
.....
.....











กก
 ......




. ก
 ()
..









ก
..
กก
.....

ก





. 
 ()
..









()

().

ก



547

548

 (..)
/

..............
ก
ก
กก
ก.........................







........................................................................................
........................................................
...........................................................................................................................
.   ก ก กก  





..
.....................................................

 .......................
........................................................................./................................................................................
................................................................
/.................................................ก/............................................................
/................................../.......................................................................................

ก

กกก......
กกก
 .....

............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................




......................................................
..........................

........................................................................../........................................................................
.......................................................
/.................................................ก/........................................................................
/................................./......................................................................................
.ก..........................................................................
.
()ก
().
.กก......
()..............................................................................................................................................................................
//////
กก
()..............................................................................................................................................................................
()...........................................................................................................................................................................

.............................................................................
.
...........................................................
 
...........................................................

...........................................................
()
ก
)..........................................................................................................
).........................................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................................
)................................................................
...............................................................


(.............................................................)

ก

549
(..)



กกก
.............................................................
...........................................................................

..
............................................................
ก...
....


.
........................................................

........................................................
............................................/....................................................
/.......................................ก/............................................
/....................../...........................................................................
ก
..

:
.กก........
.....
.......ก
.....

..ก
.....

.กกก
.....
กก

.....
.ก
.....
กกก
.....

ก
.....
.....
.....
.
...

.....
...
.....
...
.....
...ก
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ก


()


ก














().

...กก....




(ก)

. กก
กกก
   .......  กกก 
..
........

. 

..









550

551
- ๓๘๙ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
งขาย (ครอบภาระจายอม)  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท แบ่
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งขำย (ครอบภำระจำยอม)

ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้แยกเป็ นโฉนดใหม่เลขที่………..ภาระจายอมคงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ……

โฉนดทีด่ นิ

นาย ค.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………..เป็ นเวลา…………..ปี แล้ว ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ข้ ายได้รับชาระราคาที่ดินครบถ้วนแล้ว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๓๙๐ (ท.ด. ๑๓ ก)

ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภทแบ่ งขายที่ดนิ

ทีด่ นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งขายที่ดิน

๖๒๓๓
โฉนดที่.......………………..…….เลขที
่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
……………………………….…..
...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐…. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….….…….     
…..…
นาย
ค.
๔๐ ปี
……………………………….….. ...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
…………………………………..….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
๔๐
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้เพียงเฉพาะตอนเลขที่ดิน……………………………………………
ซึ่ งได้หมายสี เขี ย วไว้ในแผนที่ ในสารบบกับแผนที่ หลังโฉนดที่ ดินรายนี้ แ ก่ ผูซ้ ้ื อเป็ นราคา
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
เงิน.………………………………………………………บาท
(เงิน………………………………………………………บาท)
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ือยอมรับซื้อที่ดินตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผูข้ าย ผูซ้ ้ือได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ดินที่ซ้ือขายไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………………….เป็ นเวลา…………….ปี
ข้อ ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…..………
ไม่
คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซ้ ้ือถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
...........………………………………ผู้เขียน
..........…….…………………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ภาระจายอม
เดือน………… (ครอบภาระจายอม)
พ.ศ.…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

โฉนดที่ดินเลขที่…๖๒๓๓
…………….อาเภอ……………..จังหวัด………………..

งาน

ตาราง
ไร่
งาน
วา
ที่ดินแปลงนี้ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๕๓ อาเภอ……………
จังหวัด……………ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่………เดือน…………….พ.ศ……

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทภาระจายอม (ครอบภาระจายอม)

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
วา

(ลงชื่อ)……………..
วันที่…..เดือน……...
พ.ศ. …..
(ลงชื่อ)……………..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(โฉนดที่เป็ นแปลงแยก)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

๑
๑
5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ อง
๖๒๓๓
ทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓
อาเภอ…………….จังหวัด………ตามบันทึกข้อตกลง
ลงวันที่……เดือน……….พ.ศ…..ส่วนแปลงคงเหลือคงมี
ภาระจายอมตามเดิม

หมายเหตุ ถ้ามีการจดทะเบียนภาระจายอมไว้เป็ นบางส่วน พิสูจน์ได้แน่นอนว่าอยูต่ รงไหน ให้พิจารณาว่าส่ วนที่แยกหรื อส่วนคงเหลือแตะต้อง ถ้าสวนที่แตะต้อง
ก็ตอ้ งครอบภาระจายอม ส่วนที่ไม่แตะต้องยอมพ้นไป ทั้งนี้ตามหนังสื อกรมที่ดินที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๖๓๘๑ ลงวันที่ ๑ สิ งหาคม ๒๕๒๓ ตามข้อหารื อของ
จังหวัดนครปฐม เวียนตามหนังสื อที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๖๖๘๑ ลงวันที่ ๖ สิ งหาคม ๒๕๒๓

นาย ค.

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
(ลงชื่อ)……………
ที่ดินแปลงนี้ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนาธารณูปโภคต่าง
ๆ ของที่ดินโฉนดที่ ๑๓๕๓ อาเภอ……………จังหวัด……………..ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…….
เดือน……………พ.ศ…..

วันที่………….. แบ่งขาย
นาย ก.
เดือน…………. (ครอบภาระจายอม)
พ.ศ…………..

วันที่…………. ภาระจายอม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทภาระจายอม

- ๓๙๒ -
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งขำย (ปลอดภำระจำยอม)
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
ขาย
(ปลอดภาระจ
ายอม)
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

โฉนดทีด่ นิ

๑๓๕๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ ได้จดทะเบียนภาระจายอมไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…..เดือน……..พ.ศ…..บัดนี้ ได้แบ่งแยกออกเป็ นโฉนด
เลขที่……..เจ้าของภารยทรัพย์ยนิ ยอมให้ที่ดินที่แยกออกไปนี้ปลอดภาระจายอม ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…..เดือน………พ.ศ…..

ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ซื้อ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………..เป็ นเวลา…………..ปี แล้ว ไม่คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูข้ ายได้รับชาระราคาที่ดินครบถ้วนแล้ว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๑
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .........................…..................................
( ..........................................…............ )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่างหนังสือสัญญา ประเภทแบ่ งขายที่ดนิ

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๓ ก)

หนังสื อสั ญญาแบ่ งขายที่ดิน

๖๒๓๓
โฉนดที่.......………………..…….เลขที
่ดิน...............……..….….……..หน้าสารวจ...........…………………...
ตาบล.......…………..……........…อาเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจาตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ ….๓๐…. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที่ ...…….….
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจาตัวประชาชน

กับ

…………………………….….…….     
…..…
นาย ค.
๔๐ ปี
……………………………….…..
...      ผูซ้ ้ือ อายุ ……..
…………………………………..….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…..
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้
๔๐
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที่ดินแปลงที่กล่าวข้างบนนี้เพียงเฉพาะตอนเลขที่ดิน……………………………………………
ซึ่ งได้หมายสี เขี ย วไว้ในแผนที่ ในสารบบกับแผนที่ หลังโฉนดที่ ดินรายนี้ แ ก่ ผูซ้ ้ื อเป็ นราคา
๕๐๐,๐๐๐
ห้าแสนบาทถ้วน
เงิน.………………………………………………………บาท
(เงิน………………………………………………………บาท)
ข้อ ๒. ผูซ้ ้ือยอมรับซื้อที่ดินตามที่กล่าวในข้อ ๑ นั้นจากผูข้ าย ผูซ้ ้ือได้ชาระและผูข้ ายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ดินที่ซ้ือขายไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ผูข้ ายได้ที่ดินมาโดย…………………….เป็ นเวลา…………….ปี
ข้อ ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…..………
ไม่
คา้ งชาระภาษีบารุ งท้องที่
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สาหรับสานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซ้ ้ือถือไว้หนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สาหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซ้ ้ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด่ นิ
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
.
...........………………………………ผู้เขียน
..........…….…………………………ผู้ตรวจ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง ปลอดภาระจายอม

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดภาระจายอม
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ต
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ข.
เจ้
า
ของสามยทรั
พ
ย์
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ตามที่ขา้ พเจ้า นาย ก. เจ้าของภารยทรัพย์ ได้จดทะเบี ยนภาระจายอมที่ดินแปลงนี้ ไว้แก่ นาย ข. เจ้าของ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สามยทรัพย์ ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่……เดือน……………พ.ศ……นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๖๒๓๓
เฉพาะส่วนที่แบ่งแยกออกมาเป็ นโฉนดใหม่เลขที่………………..…
อาเภอ……………...ปลอดภาระจายอมได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนให้ตามความประสงค์ดว้ ย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
าของภารยทรัพย์
ลงชื่อ…………………….………..เจ้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ……………….……………..เจ้
าของสามยทรัพย์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

(โฉนดที่เป็ นภารยทรัพย์)

นาย ค.

๑
๑
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พน้ จากภาระจายอมตาม
บันทึกข้อตกลงปลอดภาระจายอม ลงวันที่…..
เดือน…………….พ.ศ…..ส่วนแปลงคงเหลือยังคง
มีภาระจายอมอยูต่ ามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…..
เดือน……….พ.ศ……ตามเดิม

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐
๖๒๓๓

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
ที่ดินแปลงนี้ตกอยูใ่ นบังคับภาระจายอมเรื่ องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้ า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภค
(ลงชื่อ)……………
ต่าง ๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๕๓ อาเภอ…………จังหวัด…………ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่…….
เดือน……………พ.ศ……

วันที่………….. แบ่งขาย
นาย ก.
เดือน…………. (ปลอดภาระจายอม)
พ.ศ…………..

วันที่…………. ภาระจายอม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทภาระจายอม
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ํ
สิ
ท
ธิ
เ
ก็
บ
กิ
น
(มี
ก
า
หนด………ปี
)
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท สิทธิเก็บกิน

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๓๙๗ -

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ ทธิเก็บกินมีกาํ หนด...............ปี
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�......….......เดือน.....….........................พ.ศ. ……………
ลงชื�อ ............................................................
( ......................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท สิทธิเก็บกิน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงสิ ทธิเก็บกิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๐,
นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
    
..………...................………...….........................……….......
๔๕ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ซึ�งมีชื�อข้าพเจ้า นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้ยนิ ยอมให้ นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน มีสิทธิครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สินในที�ดินแปลงนี�ได้ มีกาํ หนด..……..ปี และข้าพเจ้า
นาย ข. ยอมรับสิ ทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกล่าวแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ…………………..…………………………ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. สิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………. (มีกาํ หนด……ปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

�ั��ย� า�การ�ก�ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ท สิทธิเก็บกิน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
สิ ทธิเก็บกิน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท สิทธิเก็บกิน
(ตลอดชีวติ ของผู้ทรงสิทธิเก็บกิน)

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๔๐๐ -

(ตลอดชีวติ ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ ทธิเก็บกินตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
นาย ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( .......................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๔๐๑ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ประเภท สิทธิเก็บกิน
(ตลอดชีวิตของผู้ทรงสิ ทธิเก็บกิน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงสิ ทธิเก็บกิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๐,
นาย
ข.
ผู
ท
้
รงสิ
ท
ธิ
เ
ก็
บ
กิ
น
..………...................………...….........................……….......     
๔๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ซึ�งมีชื�อข้าพเจ้า นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้ยนิ ยอมให้ นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ น มี สิทธิ ครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์แห่ งทรัพย์สินในที� ดินแปลงนี� ได้ จนตลอดชี วิตของนาย ข.
ผู……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน และข้าพเจ้า นาย ข. ยอมรับสิ ทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………………..…………………………ผู
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. สิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………. (ตลอดชีวติ ของ
พ.ศ. …………. ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท สิทธิเก็บกิน
(ตลอดชีวติ ของผู้ทรงสิทธิเก็บกิน)

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๔๐๒ -
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ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๔๐๓ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
สิ ทธิเก็บกิน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท สิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ �ู �อกรรมสิทธิ�มีสิทธิบอกเลิกเม��อใดก็�ด้ )

(มีกาํ หนด………ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
๓๐
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

สิ ทธิเก็บกินรายนี� นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิ ทธิเก็บกินจาก นาย ข. เมื�อใดก็ได้

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
๔๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
สิ ทธิเก็บกินมีกาํ หนด...............ปี (หรี อตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิ ทธิเก็บกินฝ่ ายเดียวในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยมิตอ้ งได้รับความยินยอมจากนาย ข.
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�.............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )
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- ๔๐๔ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงสิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ ถู ือกรรมสิ ทธิ�มีสิทธิบอกเลิกเมื�อใดก็ได้)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงสิ ทธิเก็บกิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๐,
นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
    
..………...................………...….........................……….......
๔๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ซึ� งมีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้ยินยอมให้ นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน มีสิทธิครอบครอง ใช้และถือเอาประโยชน์แห่งทรัพย์สินในที�ดินแปลงนี�ได้ มีกาํ หนด..…..ปี (หรื อตลอดชีวติ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน) และข้าพเจ้า นาย ข. ยอมรับสิ ทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกล่าวแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. สิ ทธิเก็บกินรายนี� นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิ ทธิเก็บกินฝ่ ายเดียวจาก นาย ข. เมื�อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยินยอมจากนาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………………..…………………………ผู
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. สิ ทธิเก็บกิน
นาย ก.
เดือน…………. (มีกาํ หนด……ปี )
พ.ศ. …………. (หรื อตลอดชีวติ ของ
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท สิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ ถู ือกรรมสิ ทธิ�มีสิทธิบอกเลิกเมื�อใดก็ได้ )

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

สิ ทธิเก็บกินรายนี� นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิ ทธิเก็บกิน
จาก นาย ข. เมื�อใดก็ได้

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
สิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท สิทธิเก็บกินเฉพาะส่ วน

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๔๐๖ -

(มีกาํ หนด……..ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้นาย ค. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่วนของตนเท่านั�นส่ วนของนาย ข. คงเดิม

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ให้ผทู้ รงสิ ทธิเก็บกินมีสิทธิเก็บกินมีกาํ หนด……..ปี (หรื อตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( .......................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงสิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ค.
ผู
ท
้
รงสิ
ท
ธิ
เ
ก็
บ
กิ
น
๓๐,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๔๐ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ซึ�งมีชื�อนาย ก. นาย ข. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เฉพาะส่ วนของข้าพเจ้า นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยินยอมให้ นาย ค. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ น มี สิทธิ ครอบครองใช้และถือเอาประโยชน์แห่ งทรั พย์สินในที� ดินแปลงนี� ได้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
มี……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
กาํ หนด………….…..ปี (หรื อตลอดชี วิตของผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ น) และข้าพเจ้า นาย ค. ยอมรับสิ ทธิ เก็บกิ นเฉพาะส่ วน
ของ
นาย ก. ดังกล่าวแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ…………….……………………………….ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูท้ รงสิทธิเก็บกิน)

วันที�…………. สิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนด………ปี )
พ.ศ. ………….
(หรื อตลอดชีวติ ของ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท สิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่ วน

นาย ค.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. ให้นาย ค. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินเฉพาะส่วนในที�ดิน
ของตนเท่านั�น ส่วนของนาย ข. คงเดิม

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)............…...

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๔๐๘ -

571

��นดที�ดิน

๑๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู ้ .............……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ได้พ น้ จากสิ ทธิเก็บกิน ตามบันทึกข้อตกลงปลอดสิ ทธิเก็บกินฉบับ ลงวันที�….เดือน…………พ.ศ. ….
ส่วนแปลงคงเหลือสิ ทธิเก็บกินยังคงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลงสิ ทธิเก็บกินฉบับลงวันที�……. เดือน………พ.ศ. ….

- ๔๑๐ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งที�ดิน
(ปลอด - ครอบสิ ทธิเก็บกิน) แยก ๑
5136 IV 6000 – 9
และแปลงคงเหลือ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ปลอดสิ ทธิเก็บกิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบ่ง
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม (ปลอดสิ ทธิเก็บกิน) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อแบ่ง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136IV6000-9
๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�..................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ......................................................... )

เจ� า�นักงานที�ดนิ
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- ๔๐๙ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอ ประเภท แบ่ งในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน)

แบ่งในนามเดิม (ปลอด-ครอบสิ ทธิเก็บกิน)
คําขอ.........................................................

ท��ดิน

�บับท�.� ................................................
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
//////////////////// �............................................……………...............จั
๑๐๐
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที
งหวัด.....................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๐ เช�ือชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ไทย
ยุ..................ปี
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยหนังสือนี� ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่
งแยกที� ดินในนามเดิ มของข้าพเจ้าออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที�ดินเฉพาะส่ วนที� แบ่งแยกออกเป็ นโฉนดใหม่
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากสิ
ทธิเก็บกินได้ และแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิเก็บกินอยู่ ซ��งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างแผนที�ทาํ การรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
แน่
นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

573

- ๔๑๑ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงปลอดสิทธิเก็บกิน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดสิ ทธิเก็บกิน
5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
�
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๕,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๓๐
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็บกิ นไว้ต่อกัน ตามบันทึ ก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อตกลง ลงวันที� …….เดือน …………..….พ.ศ. …. บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ท�ีดินเฉพาะส่วนที�แบ่งแยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ออกไปเป็ นโฉนดใหม่เลขที� ๕๕๐ อําเภอ……………. ปลอดจากสิ ทธิเก็บกินได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.
-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๒

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

๕๕๐

๓๓

5136IV6000-9

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)................

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๑๐๐)

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากสิ ทธิเก็บกินตามบันทึก
ข้อตกลงปลอดสิ ทธิเก็บกินฉบับลงวันที�…..เดื อน………
พ.ศ. …. ส่ วนแปลงคงเหลือสิ ทธิ เก็บกิ นยังคงมีอยู่ตาม
บันทึ กข้อตกลงสิ ทธิ เก็บกินฉบับลงวันที� …
เดือน…………… พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

หมายเหตุ ทีด� นิ แปลงแยกปลอดสิทธิเก็บกินไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
นาย ก.
เดือน…………. (ปลอด-ครอบสิ ทธิเก็บกิน)
พ.ศ. ………….

วันที� …….…… สิ ทธิเก็บกิน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ปลอดสิ ทธิเก็บกิน

574
- ๔๑๒ -

575

��นดทีด� ิน

๑๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�สิทธิเก็บกินยังคงมีอยูต่ ามบันท�กข้อตกลง ลงวันที� …. เดือน…….….. พ.ศ. ….

- ๔๑๔ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
 ในเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
แยก ๑
ตําแหน่ งที�ดิน
(ครอบสิ ทธิเก็บกิน)
และแปลงคงเหลือ
5136 IV 6000 – 9
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ครอบสิทธิเก็บกิน

นาย ก.
ขอ
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบ่ง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม (ครอบสิ ทธิเก็บกิน) ตามคําขอลงวันที�…..เดือน………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ แบ่ง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136IV6000-9
๓๓
๓๓๐๐
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจ� า�นักงานที�ดิน

576

- ๔๑๓ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอ ประเภท แบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)

แบ่งแยกในนามเดิม (ครอบสิ ทธิเก็บกิน)
คําขอ.........................................................

ท��ดิน

�บับท�.� ................................................
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
//////////////////// �............................................……………...............จั
๑๐๐
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที
งหวัด.....................………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๐ เช�ือชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ไทย
ยุ..................ปี
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�โดยหนังสือนี�ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่
งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที�ดินแปลงแยกเป็ นโฉนดใหม่ และแปลงคงเหลือ
..........................................................................………………........................................................................................................
สิ..........................................................................…………………………........................................................................................
ทธิเก็บกินยังคงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลงสิ ทธิเก็บกิน ลงวันที�…….เดือน…………….. พ.ศ. …. ซึ� งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างแผนที�
ทํ..........................................................................…………………………........................................................................................
าการรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

นาย ก.

วันที�………….. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน………….
(ครอบสิ ทธิเก็บกิน)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที� ……….… สิ ทธิเก็บกิน
เดือน …………
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั�อย� างการแก� ทะเบียนที�ดิน ประเ�ท ครอบสิ ทธิเก็บกิน

นาย ก.

ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๒

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

5136IV6000-9
๓๓
๕๕๐

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)…....…........

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิม โฉนดที� ๑๐๐)

ที� ดินแปลงที� แยกไปนี� และที� ดินแปลงคงเหลื อ
สิ ทธิ เก็บกิ นยังคงมีอยู่ตามบันทึ กข้อตกลง
ลงวันที� …. เดื อน……….. พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

577
- ๔๑๕ -

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. สิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………. (ครอบสิทธิเก็บกิน)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ครอบสิทธิเก็บกิน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

-

-

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ) นาย ส.
วันที� …………
เดือน…………
พ.ศ. …………
(ลงชื�อ)........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดแจ้ งทีด� นิ แปลงทีแ� ยกไปใหม่ โฉนดที� ๕๕๐)

สิ ทธิเก็บกินยังคงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลง
ฉบับ ลงวันที� ….. เดือน……….. พ.ศ. ….

๑

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
ไร่ งาน
วา

สารบัญจดทะเบียน

578
- ๔๑๖ -

579

- ๔๑๗ -

(ท.ด.๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
เลิ
ก
สิ
ท
ธิ
เ
ก็
บ
กิ
น
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกสิทธิเก็บกิน
(กรณีที�คู่กรณีตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน)

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๕
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
่
่
อยูที�บา้ น/หมูบา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
คู่กรณี ตกลงเลิกสิ ทธิเก็บกิน
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ� า�นักงานที�ดิน

580
- ๔๑๘ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน
(กรณีที�ค่ กู รณีตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเลิกสิ ทธิเก็บกิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๔๕,
นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
..………...................………...….........................……….......
๓๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เป็ นผูท้ รงสิทธิเก็บกิน ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที�………..เดือน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี�นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน กับ นาย ก. เจ้าของที�ดินแปลงนี�ได้ตกลงยินยอมเลิกสิ ทธิเก็บกินรายนี�แล้วตั�งแต่
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นที�……….เดือน…………..พ.ศ. ……… จึ งขอให้เจ้าพนักงานที� ดินดําเนิ นการจดทะเบี ยนเลิกสิทธิเก็บกินต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เลิกสิ ทธิเก็บกิน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท เลิกสิ ทธิเก็บกิน (กรณีที�คู่กรณีตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน)

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)......…..........

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

581
- ๔๑๙ -

582

ตําแหน่ งที�ดิน

- ๔๒๐ -

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
เลิกสิ ทธิเก็บกิน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกสิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ ทู รงสิ ทธิเก็บกินตาย)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินถึงแก่กรรมเมื�อวันที�…..เดือน………….พ.ศ. …. ตามหลัก�านมรณบัตรลงวันที�……เดือน…………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�..................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดิน

583
- ๔๒๑ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกถ้ อยคําเลิกสิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ ทู รงสิ ทธิเก็บกินตาย)

ทีด� นิ

บันทึกถ้ อยคําเลิกสิ ทธิเก็บกิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๓๐ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินให้ นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เป็
นผูท้ รงสิทธิเก็บกิน ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที�………..เดือน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี�นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินได้ถึงแก่กรรม เมื�อวันที�……..เดือน…………..พ.ศ. ……… ปรากฏตามสําเนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มรณบั
ตรที� ย�นื มาประกอบการพิจารณาพร้อมกับบันทึ กถ้อยคํานี�ดว้ ยแล้ว จึ งขอให้เจ้าพนักงานที�ดินดําเนิ นการจดทะเบี ยน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิ
กสิ ทธิเก็บกินต่อไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้าพเจ้าได้ตรวจและอ่านข้อความดังกล่าวแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เลิกสิ ทธิเก็บกิน
เดือน…………
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

นาย ข.
นาย ก.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน
(ตาย)

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท เลิกสิทธิเก็บกิน
(กรณีผ้ทู รงสิทธิเก็บกินตาย)

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)...........…..

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

584
- ๔๒๒
-

585

ตําแหน่ งทีด� นิ

- ๔๒๓ -

(กรณี รับมรดกตามที�เจ้าของที�ดิน
ทําพินยั กรรมให้สิทธิเก็บกินอัน
เป็ นการได้มาซึ� งสิ ทธิ เก็บกิ น
ตามพินยั กรรม)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนมรดกการได้มาซึ�งสิ ทธิเก็บกิน  ในเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนมรดกการได้มาซึ�งสิทธิเก็บกิน

(มีกาํ หนด……ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ตาย)
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิเก็บกิน
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ตายเมื�อวันที�……..เดือน………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย ก. ได้ทาํ พินยั กรรมฉบับลงวันที�…..เดือน………………..พ.ศ. …. ให้นาย ข. เป็ นผูท้ รง สิ ทธิเก็บกินมีกาํ หนด...............ปี
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
////// ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
(หรื อตลอดชีวิตของผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)
(๕)
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเก็บกิน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�.................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( .......................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภท โอนมรดกการได้มาซึ�งสิทธิเก็บกิน

ทีด� นิ

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกการได้มาซึ�งสิ ทธิเก็บกิน
ประเภท.................................................
(มีกาํ หนด…..ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที�............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไต่สวน
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย
ข.
๔๕
ข้าพเจ้า .....................……………….…….……      อายุ ..................
ปี
. ....................……………….…….……     
..................
ไทย
สัญชาติ.........………….…….............บิดา/มารดาชื�อ..............………...........…………………………………………..................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
เจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด……………………
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ...................……………………......…….........................ดั
งต่อไปนี�
นาย ก.
ไทย
ญชาติ…......................………….........................
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………………………สั
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ซึ�งเป็ น.......................................................……………ที
�ดินแปลงหมายเลขข้างต้นนี�ได้…ตาย
……………………………………….
วันที� ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
ใบมรณบัตรเลขที�……..ฉบับลงวันที�………. � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิเก็บกินมีกาํ หนด……ปี (หรื อตลอดชีวติ
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………………………….
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน) ด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย ก. ผูถ้ ื อกรรมสิ ทธิ� ได้ทาํ พินัยกรรมให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ เก็บกิ นในที� ดินแปลงนี� โดยมี
โดยเหตุผลดังนี�คือ............................................………………………….........................................................................…............
กําหนดเวลา……………....ปี (หรื อตลอดชีวติ ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน) ปรากฏตามพินยั กรรมฉบับลงวันที�…..….เดือน……..………..
..........................................................................………………………….........................................................................…............
พ.ศ. …. ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้อ ๔. ................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื�อ)……................…….....................................
หมายเหตุ ๑. คําขอนีไ� ม่ ต้องแสดงบัญชีเครือญาติ
(ลงชื�อ)……................……..................................... ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
เนื�องจากเป็ นการรับมรดกการได้ มาซึ�ง
(ลงชื�อ)……................…….....................................
สิ ทธิเก็บกินโดยพินัยกรรม
(ลงชื�อ)……................……..................................... ผูส้ อบสวน/บันทึก
๒. ต้ องมีการประกาศมรดกด้ วย
ต่อหน้า……................……………..................................... พนักงานเจ้าหน้าที�

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา

หมายเหตุ รายการจดทะเบียนนีเ� ป็ นการรับมรดกสิทธิเก็บกินเท่ านั�น ไม่ ใช่ เป็ นการโอนมรดกในตัวทีด� นิ แต่ อย่ างใด
ฉะนั�น ทายาทอืน� จึงสามารถรับมรดกทีด� นิ แปลงนีร� ะหว่ างสิทธิเก็บกินได้

วันที�………….. โอนมรดกการได้
นาย ก.
เดือน…………. มาซึ�งสิ ทธิเก็บกิน
(ตาย)
พ.ศ. …………. (มีกาํ หนด……ปี )
(หรื อตลอดชีวิตของ
ผูท้ รงสิ ทธิเก็บกิน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท โอนมรดกการได้ มาซึ�งสิทธิเก็บกิน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๔๒๖ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทสิทธิเหน�อ��น� ดินมีกําหนดสามสิบปี
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
สิ ทธิเหนือพื�นดินมีกาํ หนด  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
สามสิ บปี
ตําแหน่ งที�ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดนิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูท้ รงสิ ทธิมีสิทธิจดั สร้างโรงเรื อน สิ� งปลูกสร้าง และสิ� งเพาะปลูกบนดิน และใต้ดินในที�ดินแปลงนี� เป็ นเวลาสามสิ บปี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีค่าตอบแทนเป็ นไปโดยเสน่หา หรื อมีค่าเช่าแก่เจ้าของที�ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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- ๔๒๗ -

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทก่อตั�งสิทธิเหนือพืน� ดิน

(ท.ด. ๕๙)

หนังสื อสั ญญาก่ อตั�งสิ ทธิเหนือพืน� ดิน

ทีด� นิ

โฉนดที�.......……………..…….เลขที�ดิน...............…….....….……..หน้าสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
…...
นาย ก.
     เจ้าของที�ดิน อายุ .…. ปี
ระหว่าง …………………………………..
……………………………….….     
….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................…............……............................…………………….....
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท์ ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย
ข.
…………………………………...      ผูท้ รงสิ ทธิ อายุ ……. ปี
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................................………...................….………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท์ ......…..............…..
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. เจ้าของที�ดินตกลงยินยอมให้ผทู ้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีสิทธิจดั สร้างโรงเรื อนสิ� งปลูกสร้างและสิ� งเพาะปลูกบนดิน
๓๐
และใต้ดิน โดยให้ผทู ้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีสิทธิเหนือพื�นดินในที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�มีกาํ หนด …………..…..…..ปี
ที�ทาํ สัญญานี� นต้นไป
นับตั�งแต่วนั ……………….เป็
มีค่าตอบแทนเป็ นไปโดยเสน่หา อ……………………………….
มีค่าเช่าแก่เจ้าของที�ดิน
ข้อ ๒. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดินไม่
………………………………..……หรื

หนังสื อสัญญานี� ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินฉบับหนึ� ง เจ้าของที� ดินและผูท้ รงสิ ทธิ
เหนือพื�นดินถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ………………………..)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาก่อตั�งสิ ทธิ เหนื อพื�นดินและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์
ลายนิ� วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน

หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า

.

นาย ก.
ลงชื�อ………..……………………………..เจ้
าของที�ดิน
นาย
ข.
ลงชื�อ.…………………………………….. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
……..…………………………....………...เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.......…...……………………………ผู้เขียน
.....………………….………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. สิ ทธิเหนือพื�นดิน
เดือน………… มีกาํ หนดสามสิ บปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทสิทธิเหนือพืน� ดินมีกําหนดสามสิบปี

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิ

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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- ๔๒๙ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
สิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
เฉพาะส่
ว
น
�
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
มีกาํ หนดยี�สิบปี

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทสิทธิเ�น�อพ�น� ดินเฉพาะส่ วน
มีกํา�นดยี�สิบปี

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้ นาย ค. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดินเฉพาะส่วนของตนเท่านั�น ส่วนของ นาย ข. คงเดิม

�ฉนดที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงสิ ทธิ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูท้ รงสิ ทธิ มีสิทธิ จดั สร้างโรงเรื อน สิ� งปลูกสร้าง และสิ� งเพาะปลูกบนดินและใต้ดินในที�ดินแปลงนี�เป็ นเวลายี�สิบปี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีค่าตอบแทนเป็ นไปโดยเสน่หา หรื อมีค่าเช่าแก่เจ้าของที�ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ทรงสิ ทธิ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ� าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทก่อตั�งสิทธิ
เหนือพืน� ดินเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

(ท.ด. ๕๙)

หนังสื อสั ญญาก่อตั�งสิ ทธิเหนือพืน� ดินเฉพาะส่ วน

โฉนดที�.......……………..…….เลขที�ดิน...............…….....….……..หน้าสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
นาย ก.
     ถือกรรมสิ ทธิ� อายุ
ระหว่าง …………………………………..
……………………………….….     

…...
๕๐
.…. ปี
….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................…............……............................…………………….....
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท์ ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย ค.
๓๕ ปี
…………………………………...
     ผูท้ รงสิ ทธิ อายุ …….
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................................………...................….………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท์ ......…..............…..
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. เจ้าของที�ดินตกลงยินยอมให้ผทู ้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีสิทธิจดั สร้างโรงเรื อนสิ� งปลูกสร้างและสิ� งเพาะปลูกบนดิน
และใต้ดิน โดยให้ผทู ้ รงสิ ทธิ เหนื อพื�นดิ น มีสิทธิ เหนื อพื�นดิ นเฉพาะส่ วนของ นาย ก. ในที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�
๒๐ นับตั�งแต่วนั …..……………..เป็
ทําสัญญานี�
มีกาํ หนด ………..ปี
นต้นไป
่
ไม่
ม
ี
ค
า
ตอบแทนเป็
นไปโดยเสน่หา อมี……………………………………..
ค่าเช่าแก่เจ้าของที�ดิน
ข้อ ๒. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน…………..……………………………หรื
หนังสื อสัญญานี� ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินฉบับหนึ� ง เจ้าของที� ดินและผูท้ รงสิ ทธิ
เหนือพื�นดินถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ……………………..)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาก่อตั�งสิ ทธิ เหนื อพื�นดินและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์
ลายนิ� วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน

หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า

.

นาย ก.
ลงชื�อ………..……………………………..เจ้
าของที�ดิน
นาย
ค.
ลงชื�อ.…………………………………….. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
…… .…………………………....………...เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.......…...………………….…………ผู้เขียน
.....…………………..………………ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. สิ ทธิเหนือพื�นดิน
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………… มีกาํ หนดยีส� ิ บปี

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
นาย ค.
ผูท้ รงสิ ทธิ

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทส� ท��เ�น����น� ด�นเ��าะส� �น �ี�า� �นดยี�ส�บ�ี

-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก.ให้ นาย ค. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
เฉพาะส่วนของตนเท่านั�น ส่วนของ นาย ข. คงเดิม

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
งก่อตั�งสิ ทธิเหนือพื�นดิน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท แบ่
................……………….........
 ในเขต
มีกาํ หนดยีส� ิ บปี

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งก่ อตั�งสิทธิเหนือพืน� ดิน
มีกําหนดยี�สิบปี

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...……………..........…...........………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งจดทะเบียนก่อตั�งสิ ทธิเหนือพื�นดินเนื� อที�ประมาณ ๑ ไร่ ทางด้านใต้กว้างประมาณ ๑๐ วา ยาวประมาณ ๔๐ วา ภายในวงเขต
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
สี..............................................................................……….................................................................................…...............……
แดงตามรู ป
มีสิทธิจดั สร้างโรงเรื อนสิ� งปลูกสร้าง สิ� งเพาะปลูกบนดินใต้ดินในที�ดินแปลงนี�บางส่วนตามรู ปแผนที�ต่อท้ายสัญญานี�
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๕) ไม่มีค่าตอบแทนเป็ นไปโดยเสน่หา
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หรื อมีค่าเช่าแก่เจ้าของที�ดิน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ทรงสิ ทธิ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

595
- ๔๓๓ ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภทแบ่ งก่อตั�งสิทธิเหนือพืน� ดิน

(ท.ด. ๕๙)

หนังสื อสั ญญาแบ่ งก่อตั�งสิ ทธิเหนือพืน� ดิน

ทีด� นิ

โฉนดที�.......……………..…….เลขที�ดิน...............…….....….……..หน้าสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
นาย ก.
     ถือกรรมสิ ทธิ� อายุ
ระหว่าง …………………………………..
……………………………….….     

…...
๕๐
.…. ปี
….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................…............……............................…………………….....
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท์ ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย ข.
๓๕ ปี
…………………………………...
     ผูท้ รงสิ ทธิ อายุ …….
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................................………...................….………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมู่ที� .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท์ ......…..............…..
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. เจ้าของที�ดินตกลงยินยอมให้ผทู ้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีสิทธิจดั สร้างโรงเรื อนสิ� งปลูกสร้างและสิ� งเพาะปลูกบนดิน
และใต้ดินแปลงนี� โดยให้ผทู ้ รงสิทธิเหนือพื�นดิน มีสิทธิเหนือพื�นดินบางส่วนตามรู ปแผนที�ต่อท้ายสัญญานี�ภายในวงเขตสี แดง เนื�อ
๒๐
ที�ประมาณ ๑ ไร่ กว้างทางด้านใต้ประมาณ ๑๐ วา ยาว ประมาณ ๔๐ วา ในที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี�มีกาํ หนด ……..…...ปี
ทําสัญญานี�
นับตั�งแต่วนั …..……………..เป็
นต้นไป
ข้อ ๒. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน ไม่มีคา่ ตอบแทนเป็ นไปโดยเสน่หา หรื อมีคา่ เช่าแก่เจ้าของที�ดิน
หนังสื อสัญญานี� ทาํ เป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินฉบับหนึ� ง เจ้าของที� ดินและผูท้ รงสิ ท ธิ
เหนือพื�นดินถือไว้ฝ่ายละหนึ�งฉบับ (ฉบับนี�สาํ หรับ……………………..)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาก่อตั�งสิ ทธิ เหนื อพื�นดินและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์
ลายนิ� วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน

หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า

.

นาย ก.
ลงชื�อ………..……………………………..เจ้
าของที�ดิน
นาย ข.
ลงชื�อ.……………………………………..
ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
ลงชื�อ………………………………………พยาน
…… .…………………………....………...เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.......…...………………….…………ผู้เขียน
.....…………………..………………ผู้ตรวจ
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- ๔๓๔ -

แผนที�ทา้ ยสัญญาแบ่งก่อตั�งสิ ทธิเหนือพื�นดิน
โฉนดที�ดิน ๒ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

๑ ไร่

เขตที�ดินโฉนดที� ๒ เนื�อที� ๒ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที�จดทะเบียนแบ่งก่อตั�งสิ ทธิเหนือพื�นดินเนื�อที�ประมาณ ๑ ไร่

นาย ก.
ลงชื�อ……………………………….เจ้
าของที�ดิน
นาย ข.
ลงชื�อ……………………………….ผู
ท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ลงชื�อ……………………………….พยาน
ลงชื�อ……………………………….พยาน
ลงชื�อ……………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งก่อตั�งสิ ทธิ
เดือน………… เหนือพื�นดิน
พ.ศ. ………… มีกาํ หนดยีส� ิ บปี

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิ

�ั��ย� า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�บ� �����ั��ส�ท��เ�น����น� ด�น�ี��า�นดยี�ส�บ�ี

๒

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

597
- ๔๓๕ -

598
- ๔๓๗ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................………………..  นอกเขต
(ปลอด-ครอบสิ ทธิเหนือพื�นดิน)  ในเขต แยก ๑ และ
ตําแหน่ งที�ดิน
แปลงคงเหลือ
5136 IV 6000 – 9
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

��นดที�ดนิ

๑๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู ้ .............……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ได้พ น้ จากสิ ทธิเหนือพื�นดิน ตามบันทึกข้อตกลงปลอดสิ ทธิเหนือพื�นดิน ฉบับลงวันที�…เดือน……พ.ศ. ….
ส่ วนแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิเหนือพื�นดินติดอยู่ ตามบันทึกข้อตกลงสิ ทธิเหนือพื�นดิน ฉบับลงวันที�…เดือน……พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ปลอดสิ ทธิเหนือ�ืน� ดิน)

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบ่ง
     ผู ้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม (ปลอดสิ ทธิเหนือพื�นดิน) ตามคําขอลงวันที� …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ แบ่ง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)
สําหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 6000-9
๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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- ๔๓๖ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ปลอดสิ ทธิเหนือ�ืน� ดิน)

ท��ดิน

(ท.ด. ๙)

แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด - ครอบสิ ทธิเหนือพื�นดิน)
คําขอ.........................................................

�บับท�.� ................................................
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที�............................................………………...............จั
งหวัด...................……….………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๐
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยหนังสื อนี� ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่งแยกที� ดินในนามเดิ มของข้าพเจ้าออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที�ดินเฉพาะส่ วนที� แบ่งแยกออกเป็ นโฉนดใหม่
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากสิ ทธิ เหนื อพื�นดินได้ และแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิเหนือพื�นดินอยู่ ซ��งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างแผนที�ทาํ การรังวัดปั กหลัก
..........................................................................…………………………........................................................................................
เขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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- ๔๓๘ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ปลอดสิทธิเหนือพืน� ดิน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอด-ครอบสิ ทธิเหนือพืน� ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิ
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
..………...................………...….........................……….......
๔๕,๓๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันจดทะเบี ยนสิ ทธิ เหนื อพื�นดิ นไว้ต่อกัน ตาม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นทึ กข้อตกลงฉบับลงวันที� …….เดื อน ……...….พ.ศ. …. บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที�ดินเฉพาะส่วนที�
แบ่
งแยกออกไปเป็ นโฉนดใหม่เลขที� ๕๕๐ อําเภอ…….……….ปลอดจากสิ ทธิเหนือพื�นดินได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ท้ รงสิ ทธิ
ลงชื�อ………………………………………….…ผู
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ…………………………………………….ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิ

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๒

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากสิ ทธิเหนือพื�นดินตามบันทึก
ข้อตกลงปลอดสิ ทธิเหนือพื�นดินฉบับลงวันที� …..
เดือน……………พ.ศ. ….ส่วนแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิ
เหนือพื�นดินติดอยู่ ตามบันทึ กข้อตกลงสิ ทธิ เหนื อพื�นดิน
ฉบับลงวันที�…เดือน……พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๕๕๐ ปลอดสิทธิเหนือพื�นดิน ไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

วันที�………….. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด - ครอบสิ ทธิ
พ.ศ. …………. เหนือพื�นดิน)

วันที� …………. สิ ทธิเหนือพื�นดิน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย�างการแก� ทะเบียนที�ดิน ประเ�ทปล�ดสิท�ิเ�น����น� ดิน

๕๕๐

๓๓
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ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).…..............

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๑๐๐)
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- ๔๓๙ -

602

- ๔๔๐ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพืน� ดิน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ทธิเหนือพื�นดิน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนมรดกสิ
................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. (ตาย)
ทรงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับมรดก
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� มี นาย ก. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน ตามสัญญาสิ ทธิเหนือพื�นดิน มีกาํ หนดสิ บปี เมื�อวันที�…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดินตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ โดยเป็ นบุตรของ นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย
ก. ถึงแก่กรรมเมื�อ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที�………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับมรดก
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๔๔๑ -

(ท.ด. ๘)

ตัวอย่ างบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพืน� ดิน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดิน
ประเภท……………………………..

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

…………………………………….     
………...
นาย ข.
……..………...................…............
     อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
ท
้
รงสิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
�
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที�…………….. � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
นาย ช. ซึ�งข้าพเจ้าได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับมรดกสิ ทธิเหนือพื�นดินที�ดินแปลงนี�
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นบุตร นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดินที�ดินแปลงนี� มีกาํ หนด ๑๐ ปี (ตั�งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๔๕ ถึง
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
๓๑
ธ.ค. ๒๕๕๕) เนื� องจาก นาย ก. ผูท้ รงสิ ทธิ เหนื อพื�นดิ นได้ถึงแก่ กรรมเมื�อวันที� ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยได้ทาํ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
พิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
นัยกรรมยกสิ ทธิ เหนื อพื�นดินในที�ดินแปลงนี� ให้แก่ขา้ พเจ้า ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที� ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕
ซึ…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
� งได้ย�นื มาพร้อมนี�
ข้อ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�

นาย ก.
ผูท้ รงสิ ทธิ (ตาย)

วันที�………… โอนมรดกสิ ทธิ
เดือน………… เหนือพื�นดิน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ช.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. สิ ทธิเหนือพื�นดินมี
เดือน………… กําหนดสิ บปี
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนมรดกสิ ทธิเหนือพืน� ดิน

นาย ข.
ผูร้ ับมรดกสิ ทธิ
เหนือพื�นดิน

นาย ก.
ผูท้ รงสิ ทธิ

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกสิทธิเหนือพืน� ดิน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิ
ก
สิ
ท
ธิ
เ
หนื
อ
พื
น
ดิ
น
 นอกเขต
�
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิสิทธิเหนือพื�นดิน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที�ดินแปลงนี� ได้จดทะเบียนสิ ทธิเหนือพื�นดินมีกาํ หนด สามสิ บปี ตามหนังสื อสัญญาฉบับลงวันที�…………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
คู่กรณี ตกลงยินยอมเลิกสิ ทธิเหนือพื�นดินรายนี� แล้ว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องเลิกสิทธิเหนือพืน� ดิน

บันทึกข้ อตกลงเรื�องเลิกสิ ทธิเหนือพืน� ดิน
ทีด� นิ

ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
..………...................………...….........................……….......
    

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องดินข้างบนนี� ได้จดทะเบี ยนก่อตั�งสิ ทธิ เหนื อพื�นดินไว้ตามสัญญาก่อตั�งสิ ทธิ เหนื อพื�นดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที�….เดือน………………พ.ศ………มีกาํ หนดสามสิ บปี บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิ กับ นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แปลงนี� ได้ตกลงยินยอมเลิกก่อตั�งสิ ทธิเหนือพื�นดินรายนี�แล้วแต่วนั ที�………เดือน……………..พ.ศ………เป็ นต้นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ท้ รงสิ ทธิเหนือพื�นดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ………………………………….ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. เลิกสิ ทธิเหนือ
เดือน………… พื�นดิน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูท้ รงสิ ทธิ

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย� า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทเ���ส� ท��เ�น����น� ด�น

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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- ๔๔๖ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทสิทธิอาศัย มีกําหนดสิ บปี

ก. ที�ดิน

ตําแหน่ งที�ดิน

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
สิ ทธิอาศัย มีกาํ หนดสิ บปี
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื�น ๆ ……………………………………………………………………………

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ทะเบียน

หมู่ที�..........................................….........................…… เลขที.� ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที…
� …………………………………
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
บ้..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที�…………..ตําบล…………..อําเภอ……….….จังหว ดั ……………ขนาดกว า้ ง………..….ยาว………….ปลูกอยูบ่ นโฉนดที�ดินเลขที�…….
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ………จังหว ดั ……….
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหว ดั ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิอาศัย
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหว ดั ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ยืนยันว่าบ้านเป็ นของตนเองจริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้สิทธิ อาศัยมีกาํ หนดสิ บปี
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ไม่มีค่าเช่า หรื อค่าตอบแทนใด ๆ
ว นั ที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิอาศัย
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที�……………………………………………
อื�น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้า…………………………………………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
�นักงานเจ� าหน� าที�
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- ๔๔๗ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องสิทธิอาศัย

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องสิ ทธิอาศัย
บ้านเลขที�………
ระวาง.......…………...............…..ตํ
าบล...........……………อําเภอ……………….จังหวัด.……………...........
ตั�งอยูบ่ นโฉนดเลขที�……………เลขที�ดิน….……หน้าสํารวจ………….อําเภอ………....จังหวัด.................…
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ท
้
รงสิ
ท
ธิ
อ
าศั
ย
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. นาย ก. เจ้าของกรรมสิ ทธิ� บ้านเลขที�……..อําเภอ….…..……..จังหวัด…………….ได้ตกลงยินยอมให้ นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท้ รงสิ ทธิ อาศัย มีสิทธิ อาศัยในบ้านเลขที�ดงั กล่าวได้มีกาํ หนดสิ บปี โดย นาย ข. ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่าหรื อค่าตอบแทนใด ๆ และ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้าพเจ้า นาย ข. ยอมรับสิ ทธิ อาศัยจากนาย ก. ดังกล่าวแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดจดทะเบียนสิ ทธิอาศัยให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผูท้ รงสิ ทธิอาศัย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสั งหาริมทรัพย์
สํ าหรับทีว� ่าการกิง� อําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

พนักงานเจ้าหน้าที�
วันที�,เดือน,ปี ,
ลงชื�อ
อสังหาริ มทรัพย์และที�ต� งั อยู่
ทุนทรัพย์ สัญญาหรื อคําขอ
เลขที� ประเภท
หมายเหตุ
ของอสังหาริ มทรัพย์ ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา
ฉบับที�
ที�ทาํ นิติกรรม ที�จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ปี ,
ที�อยู่
มารดา
ที�อยู่
มารดา
ประทับตรา
สิ ทธิอาศัยมี บ้านเลขที�…………….
นาย ก.
นาย ……. นาย ข.
นาย……
วันที�………..
- ……..../………. ลงชื�อ……………
กําหนดสิ บปี ตําบล…………………
อยูบ่ า้ นเลขที�… นาง ……. ผูท้ รงสิ ทธิ
นาง……
เดือน………..
่
อําเภอ…………………
อยูบา้ นเลขที�…
พ.ศ………….
………………
จังหวัด………………...
………………
ตําบล………..
กว้าง…………ยาว………… อําเภอ………..
ตําบล………..
ปลูกอยูบ่ นโฉนดที�ดิน
อําเภอ………..
จังหวัด……….
เลขที�…………………...
จังหวัด……….
อําเภอ………………….

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียน ประเภทสิ ทธิอาศัย
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- ๔๔๘ -
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ก. ที�ดิน

ตําแ�น่ งที�ดิน

- ๔๔๙ -

กรณี คู่กรณี ตกลงเลิก
สิ ทธิอาศัย

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิกสิ ทธิอาศัย
และการสอบสวนสิ ทธิ�นทีด� ิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื�น � ……………………………………………………………………………

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ทะเบียน

หมู่ที�..........................................….........................…… เลขที.� ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที…
� …………………………………
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
บ้..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที�………...ตําบล………….อําเภอ………….จังหวัด……..…….ขนาดกว้าง………..…ยาว…………..ปลูกอยูบ่ นโ�นดที�ดินเลขที�…….
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ……..จังหวัด…………..
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิ ทธิอาศัย
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหว ดั ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหว ดั ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกสิ ทธิอาศัยตามบันท�กข้อตกลง �บับลงวันที�……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ว นั ที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงสิ ทธิอาศัย
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที�……………………………………………
อื�น �…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้า…………………………………………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
�นักงานเจ� า�น� าที�
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- ๔๕๐ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องเลิกสิทธิอาศัย

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องเลิกสิ ทธิอาศัย
บ้านเลขที�………
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
ตั�งอยูบ่ นโฉนดหมายเลขที�……………………………….….จังหวัด..........................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิอาศัย
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
..………...................………...….........................……….......
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. บ้านเลขที�ดงั กล่าวข้างต้น ได้จดทะเบียนสิ ทธิอาศัย ไว้ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที�……เดือน…….…..พ.ศ.….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ดนี� ขา้ พเจ้า นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิ อาศัย กับ นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ในบ้านเลขที�ดงั กล่าวได้ตกลงเลิกสิ ทธิ อาศัยต่อกันแล้ว
แต่วนั ที�…………เป็ นต้นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอเจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดจดทะเบียนเลิกสิ ทธิอาศัยให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ท้ รงสิ ทธิอาศัย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื�อ…………………………………..ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสั งหาริมทรัพย์
สํ าหรับทีว� ่าการกิง� อําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

พนักงานเจ้าหน้าที�
อสังหาริ มทรัพย์และที�ต� งั อยู่
วันที�,เดือน,ปี ,
ลงชื�อ
ทุนทรัพย์ สัญญาหรื อคําขอ
เลขที� ประเภท
หมายเหตุ
ฉบับที�
ของอสังหาริ มทรัพย์ ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา
ที�ทาํ นิติกรรม ที�จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ปี ,
ที�อยู่
มารดา
ที�อยู่
มารดา
ประทับตรา
เลิกสิ ทธิอาศัย บ้านเลขที�…………….
นาย ข.
นาย ……. นาย ก.
นาย……
วันที�………..
- ………../………. ลงชื�อ…………… เนื�องจากคู่กรณี
ตําบล…………………
ผูท้ รงสิ ทธิ
นาง ……. อยูบ่ า้ นเลขที�… นาง……
เดือน………..
ตกลงเลิก
อําเภอ…………………
อยูบ่ า้ นเลขที�…
………………
พ.ศ………….
สิ ทธิอาศัย
………………
จังหวัด………………...
ตําบล………..
กว้าง…………ยาว………… ตําบล………..
อําเภอ………..
อําเภอ………..
ปลูกอยูบ่ นโฉนดที�ดิน
จังหวัด……….
จังหวัด……….
เลขที�…………………..
อําเภอ………………….

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียน ประเภทเลิกสิ ทธิอาศัย
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- ๔๕๒ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ก. ที�ดิน

ตําแหน่ งทีด� นิ

กรณี ผทู ้ รงสิ ทธิอาศัยตาย

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิกสิ ทธิอาศัย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื�น ๆ ……………………………………………………………………………

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ทะเบียน

หมู่ที�..........................................….........................…… เลขที�.........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที�……………………………………
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
บ้..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที�………ตําบล………….อําเภอ………….จังหวัด……………..ขนาดกว้าง…………ยาว………….ปลูกอยูบ่ นโฉนดที�ดินเลขที�…………..
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ…………จังหวัด……….
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
ทรงสิ ทธิอาศัย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เลิกสิ ทธิ อาศัยตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงว นั ที�……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ข. ถึงแก่กรรมเมื�อว นั ที�……….ตามใบมรณบัตรเลขที�……..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที�……………………………………………
อื�น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้า…………………………………………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
พนักงานเจ้ าหน้ าที�
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- ๔๕๓ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกถ้ อยคําเลิกสิทธิอาศัย
(กรณีผ้ ทู รงสิ ทธิอาศัยตาย)

ทีด� นิ

บันทึกถ้ อยคําเลิกสิ ทธิอาศัย
บ้านเลขที�……………….
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๓๐ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยบ้านเลขที�ดงั กล่าวข้างต้น ได้จดทะเบียนให้ นาย ข. เป็ นผูท้ รงสิ ทธิอาศัย ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที�……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดื
อน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. บัดนี�นาย ข. ผูท้ รงสิ ทธิอาศัยได้ถึงแก่กรรม เมื�อวันที�……..เดือน………..…..พ.ศ. …… ปรากฏตามมรณบัตร
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เลขที
� ……………….ที�ขา้ พเจ้านํามายื�นประกอบการพิจารณาพร้อมกับบันทึ กถ้อยคํานี� ดว้ ยแล้ว จึ งขอให้เจ้าพนักงานที� ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ดํ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าเนิ นการจดทะเบี ยนเลิกสิ ทธิอาศัยต่อไป
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้าพเจ้าได้ตรวจและอ่านข้อความดังกล่าวแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………. …………………………………ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสั งหาริมทรัพย์
สํ าหรับทีว� ่าการกิง� อําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

พนักงานเจ้าหน้าที�
อสังหาริ มทรัพย์และที�ต� งั อยู่
วันที�,เดือน,ปี ,
ลงชื�อ
ทุนทรัพย์ สัญญาหรื อคําขอ
เลขที� ประเภท
หมายเหตุ
ฉบับที�
ของอสังหาริ มทรัพย์ ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา ชื�อและชื�อสกุล ชื�อ บิดา
ที�ทาํ นิติกรรม ที�จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ปี ,
ที�อยู่
มารดา
ที�อยู่
มารดา
ประทับตรา
เลิกสิ ทธิอาศัย บ้านเลขที�…………….
นาย ข. (ตาย) นาย ……. นาย ก.
นาย…… วันที�………..
- ………../………. ลงชื�อ…………… เนื�องจาก
ตําบล…………………
ผูท้ รงสิ ทธิ นาง ……. อยูบ่ า้ นเลขที�… นาง……
เดือน………..
ผูท้ รงสิ ทธิ
อําเภอ…………………
อยูบ่ า้ นเลขที�…
……………..
พ.ศ………….
อาศัยตาย
จังหวัด………………...
ตําบล………..
………………
กว้าง…………ยาว………… ตําบล………..
อําเภอ………..
ปลูกอยูบ่ นโฉนดที�ดิน
จังหวัด……….
อําเภอ………..
เลขที�…………………..
จังหวัด……….
อําเภอ………………….

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียน ประเภทเลิกสิ ทธิอาศัย
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- ๔๕๕ -

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท
ภำระติดพันในอสั งหำริมทรัพย์

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ภาระติ
ด
พั
น
ในอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ได้รับประโยชน์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มีกาหนด………..ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้ได้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้รับประโยชน์
นาย ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( .......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๔๕๖ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง
ภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเรื่องภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๐ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อข้าพเจ้า นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ได้ตกลงยินยอมให้นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไ้ ด้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดินแปลงนี้ได้ มีกาหนด…………..ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์
) และข้าพเจ้า นาย ข. ยอมรับประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว จาก นาย ก. จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ภาระติดพันใน
เดือน…………. อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผูร้ ับสัญญา

๒

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)............…....

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๔๕๘ -

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
แบ่งก่อตั้งภาระติดพัน
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ในอสังหาริ มทรัพย์

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้นาย ก. ได้แบ่งก่อตั้งภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ โดยให้นาย ข. เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ อาศัยและทากินในที่ดินมีกาหนด……..ปี
(ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข.ผูไ้ ด้รับประโยชน์) ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งก่ อตั้ง
ภำระติดพันในอสั งหำริมทรัพย์

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ได้รับประโยชน์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มีกาหนด……..ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
แบ่งจดทะเบียนก่อตั้งภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ทางด้านทิศตะวันตกกว้างประมาณ ๑๐วา
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
//////
๔๐ วา ภายในวงเขตสี แดงตามรู ปแผนที่ต่อท้ายคาขอนี้
(๕) ยาวประมาณ
..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ได้รับประโยชน์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ............................................................
( ...........................................................)

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

621
- ๔๕๙ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง
แบ่ งก่อตั้งภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแบ่ งก่อตั้งภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ ดินตามเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อข้าพเจ้า นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ได้ตกลงยินยอมให้นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูไ้ ด้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดินแปลงนี้เพียงบางส่วน ตามรู ปแผนที่ต่อท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ภายในวงเขตสี แดง เนื้อที่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประมาณ ๑ ไร่ ทางด้านทิศตะวันตก กว้างประมาณ ๑๐ วา ยาวประมาณ ๔๐ วา ได้ มีกาหนด …….... ปี (ไม่เกิ น ๓๐ ปี )
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์) นับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นต้นไป และข้าพเจ้า นาย ข. ยินยอมตกลงรับประโยชน์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ในที่ดินดังกล่าวจาก นาย ก. จึ งขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
ลงชื่อ.......................................................................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

622
- ๔๖๐ แผนที่ทา้ ยบันทึกข้อตกลงเรื่ องภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หน้าสารวจ…………
ตาบล……………….อาเภอ………..….จังหวัด………………

๑ ไร่

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๒ ไร่
เขตสี แดง เป็ นเขตที่จดทะเบียนแบ่งก่อตั้งภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. แบ่งก่อตั้ง
เดือน…………. ภาระติดพันใน
พ.ศ. …………. อสังหาริ มทรัพย์

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้นาย ก. ได้แบ่งก่อตั้งภาระติดพันใน
อสังหาริ มทรัพย์ โดยให้นาย ข. เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์
อาศัยและทากินในที่ดินมีกาหนด…...ปี (ไม่เกิน ๓๐
ปี ) (หรื อตลอดชี วิตของ นาย ข.ผูไ้ ด้รับประโยชน์)
ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่….เดือน……พ.ศ. ….

๒

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท แบ่ งก่อตั้งภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)....…............

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

623
- ๔๖๑ -

624
- ๔๖๒ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ภาระติ
ด
พั
น
ในอสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
เฉพาะส่วน

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ เฉพาะส่วนของ นาย ก. ตกอยูภ่ ายใต้ภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ โดยนาย ข. เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดินเฉพาะส่วน
ของ นาย ก. มีกาหนด……….. ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์) ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่….เดือน…...พ.ศ. …..

ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภท
ภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์ เฉพำะส่ วน

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ได้รับประโยชน์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มีกาหนด…………ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้ได้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้รับประโยชน์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................. )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

625- ๔๖๓ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง
ภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์เฉพาะส่ วน

บันทึกข้ อตกลงเรื่องภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์เฉพาะส่ วน
ทีด่ นิ

ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : /////////////////////////
ข้อ ๑. ที่ ดินตามเครื่ องหมายข้างบนนี้ เฉพาะส่ วนของ นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ได้ตกลงยินยอมให้นาย ข. เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไ้ ด้รับประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดินเฉพาะส่วนของนาย ก. ได้ มีกาหนด ……..…. ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของ
นาย
ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์) และข้าพเจ้า นาย ข. ยินยอมตกลงรับประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจาก นาย ก. จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ได้โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิ มพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ภาระติดพันใน
เดือน…………. อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. …………. เฉพาะส่วน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท
ภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์เฉพาะส่ วน

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผูร้ ับสัญญา

-

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ที่ ดินแปลงนี้ เฉพาะส่ วนของ นาย ก. ตกอยู่ภายใต้
ภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ โดยนาย ข. เป็ นผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์อาศัยและทากินในที่ดินเฉพาะส่วนของ นาย ก.
มีกาหนด…….. ปี (ไม่เกิน ๓๐ ปี ) (หรื อตลอดชีวติ ของ
นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์) ตามบันทึ กข้อตกลงฉบับ
ลงวันที่…….เดือน………….….พ.ศ. …..

๑

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..........…......

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งแยกในนามเดิม
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์) แยก ๑
ตำแหน่ งทีด่ นิ
และแปลงคงเหลือ
5136 IV 6000 – 9
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๓
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ ได้พน้ จากภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ตามบันทึกข้อตกลงปลอดภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….
ส่ วนแปลงคงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ติดอยู่ ตามบันทึกข้อตกลงภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนำมเดิม
(ปลอดภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์)

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบ่ง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม (ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์) ตามคาขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ แบ่ง
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
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๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนำมเดิม
(ปลอดภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์)

แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์)
คำขอ.........................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ต
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่............................................………………...............จั
งหวัด...................……….………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ปี
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีช่ือเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ โดยหนังสื อนี้ ขา้ พเจ้ามีความประสงค์
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ่
งแยกที่ ดินในนามเดิ มของข้าพเจ้าออกจากกันเป็ น ๑ แปลง โดยให้ที่ดินเฉพาะส่ วนที่ แบ่งแยกออกเป็ นโฉนดใหม่
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ได้ และแปลงคงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์อยู่ ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นาช่าง
..........................................................................…………………………........................................................................................
แผนที
่ทาการรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นการแน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง่ ให้เจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

629
- ๔๖๗ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง
ปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงปลอดภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์
5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ต
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน้
าสารวจ......………...............อ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๕,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๓๐
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงกันจดทะเบี ยนภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไว้
ต่อกัน ตามบันทึ กข้อตกลงฉบับลงวันที่ …….เดือน ……...….พ.ศ. …. บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เฉพาะส่
วนที่แบ่งแยกออกไปเป็ นโฉนดใหม่เลขที่ ๕๕๐ อาเภอ…….……….ปลอดจากภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
ไ้ ด้รับประโยชน์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

-

ตาราง
วา

๒

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

5136IV6000-9

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).…..............

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๑๐๐)

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พน้ จากภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ๓๓
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ๕๕๐
ฉบับลงวันที่ ….. เดือน……………พ.ศ. ….ส่วนแปลง
คงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ติดอยู่ ตาม
บันทึ กข้อตกลงภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

๑

๓

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ ที่ดินแปลงแยกปลอดภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

นาย ก.

วันที่………….. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด - ครอบ
พ.ศ. …………. ภาระติดพัน
ในอสังหาริ มทรัพย์)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ………… ภาระติดพันใน
เดือน………… อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

- ๔๖๘ -
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- ๔๖๙ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิกภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทเลิกภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ได้รับประโยชน์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้รับประโยชน์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..........................................................
( ....................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๔๗๐ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องเลิกภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องเลิกภาระติดพันในอสั งหาริมทรัพย์
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๐,
..………...................………...….........................……….......     
๓๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ ได้จดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ไว้ตามบันทึกข้อตกลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที่……..เดือน……….…….พ.ศ. …. บัดนี้ ข้าพเจ้า นาย ข. ผูไ้ ด้รับประโยชน์กบั นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินแปลงนี้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ได้
ตกลงยินยอมเลิกภาระติดพันในอสังหาริ มทรัพย์รายนี้ต่อกันแล้วแต่วนั ที่ ……เดือน…………. พ.ศ. ….. จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ได้
โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไ้ ด้รับประโยชน์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ก.
ลงชื่อ....................................................................... ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกภาระติดพันใน
เดือน…………. อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูไ้ ด้รับประโยชน์

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทเลิกภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๒

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)..........…......

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

633
- ๔๗๑ -

634
- ๔๗๒ -

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
บรรยายส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕,
๒. นาย ข.
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ ส่ วน เป็ นของนาย ก. ๔๒๐ ส่วน เป็ นของนาย ข. ๓๘๐ ส่วน ตามบันทึกข้อตกลงลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภท บรรยำยส่ วน

เลขประจาตัวประชาชน

๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................      ผู้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..........................................................
( ........................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๔๗๓ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื่อง บรรยาย
ส่ วน

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงบรรยายส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ข.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๓๕,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๔๐ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ร่วมกัน แต่ส่วนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ต่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
างมีไม่เท่ากัน ที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็ น ๘๐๐ ส่วน เป็ นของ นาย ก. ๔๒๐ ส่วน เป็ นของนาย ข. ๓๘๐ ส่วน
ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนบรรยายส่วนดังกล่าว ให้ปรากฏในโฉนดที่ดินรายนี้ต่อไปด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………….…….……………………………….ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื่อ…………..……….…………..………………. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….….…………...……………………. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. บรรยายส่วน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท บรรยายส่ วน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ ส่วน เป็ นของนาย ก. ๔๒๐ ส่วน เป็ นของนาย ข. ๓๘๐ ส่วน ตามบันทึก
ข้อตกลง ฉบับลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)............…....

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

- ๔๗๔ -
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(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายสวน)  ที่ ..............
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
ตําแหนงที่ดิน
แปลงแยก
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๒๕๕๐
๒๖
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒.
นาย
ข.
............................................................
๕๐, ๔๕
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนีแ้ บงมาจากโฉนดที่ดินเดิมที่มีการบรรยายสวนไววามี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่....เดือน..................พ.ศ. ....
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๑. นาย ก.
ขอ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒.
นาย
ข.
............................................................
๕๐, ๔๕
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
แบงแยกในนามเดิม ตามคําขอฉบับลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ .......................................…...................
ผูขอ
ลงชื่อ ......................................….................... ผูสอบสวน
(……………..…………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๒๕๕๑
๒๖
๕๑
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

วันที่..........
เดือน........
พ.ศ. ...........

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

ตาราง
วา
ไร

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดที่ ๒๕๕๑)
เนื้อทีด่ ิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
คงเหลือ
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง โฉนดทีด่ ิน
ประทับตรา
งาน
ใหม
วา

บรรยายสวน
ที่ดินแปลงนี้แบงมาจากโฉนดที่ดนิ เดิมที่มีการบรรยายสวนไววา มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน
(ครอบบรรยายสวน) เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่..... เดือน............................ พ.ศ. ....

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายสวน)
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๒ อ
 ในเขต แปลงคงเหลื
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๒๕๕๐
๒๖
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือ การบรรยายสวนยังคงมีอยู ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่....เดือน..................พ.ศ. ....

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒.
นาย
ข.
............................................................
๕๐, ๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
๒. นาย ข.
............................................................
๕๐,
๔๕
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
แบงแยกในนามเดิม ตามคําขอฉบับลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ .......................................…...................
ผูขอ
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

แบงแยกในนามเดิม ๑. นาย ก.
(ครอบบรรยาย ๒. นาย ข.
สวน)

บรรยายสวน

วันที่..........
เดือน........
พ.ศ. ...........

วันที่..........
เดือน........
พ.ศ. ...........

ประเภทการ
จดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

๑
๑
5136IV7228- (ลงชื่อ)..........................
1
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการบรรยายสวน
๒๔
ยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่.....
๒๕๕๐
เดือน............................ พ.ศ. ....

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๒๕๕๐)
ผูใหสัญญา
เนื้อทีด่ ิน
เนื้อทีด่ ิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ผูรับสัญญา
ตาราง
ตาราง โฉนดทีด่ ิน
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
ใหม
วา
วา
(ลงชื่อ) นาย พ.
ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่..... เดือน............................ พ.ศ. ....

สารบัญจดทะเบียน

640

-641
๔๗๕ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนชําระค่าหุน้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนชําระค่ าหุ้น

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

บริ ษทั ข. จํากัด
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
่
่
อยูที�บา้ น/หมูบา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนเฉพาะที�ดิน ไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
โอนชํ
าระค่าหุ้นที�ออกเพิม� ใหม่จาํ นวน…………หุ้น
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ....................................…......................
ผูข้ อ โอน
ษทั ข. จํากัด (โดยนาย จ. กรรมการ) ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ บริ
..............................................…............
ลงชื�อ ...............................................…........... ผูส้ อบสวน
(…………………………….…………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

-642
๔๗๖ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างคําขอฯ เรื�องโอนชําระค่ าหุ้น

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องโอนชําระค่ าหุ้น
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยบริ ษทั ข. จํากัด มีความประสงค์จะรับโอนที�ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นนี�จากข้าพเจ้าผูโ้ อน เพื�อเป็ นการชําระ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ค่าหุน้ ของบริ ษทั (เติมให้ได้ความว่าเป็ นการชําระค่าหุน้ ที�ออกเพิ�มใหม่หรื ออย่างไร) จํานวน………………………….…….หุน้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ราคาหุน้ ละ…………….บาท เป็ นมูลค่า………….………บาท โดยบริ ษทั ฯ จะออกเป็ นหุน้ …..……………..(เติมให้ได้ความว่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หุ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
น้ ที�ออกให้เป็ นหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ) ให้เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้เงิน…………..(เติมให้ได้ความว่า ให้เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้
เงิ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นเต็มมูลค่าหรื อบางส่วน อย่างใด เท่าใด) หุน้ แล้วแก่ขา้ พเจ้า ผูโ้ อน ตามรายงานการประชุม……………….(เติมให้ได้ความว่า
ตามรายงานการประชุ
มก่อตั�งบริ ษทั หรื อประชุมสามัญหรื อวิสามัญ) ครั�งที�..…../……. ลงวันที�……เดือน…..………พ.ศ…….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ซึ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
� งได้แนบมาพร้อมนี�
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมกันโอนที�ดินรายนี�เป็ นการชําระหุน้ ตามที�กล่าวในข้อ ๑. ให้เสร็ จสิ�นไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………….…………………………….ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื�อ…….…………………………………….ผูร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…….…………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……….………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนชําระค่าหุน้
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

�ั�อย่า��าร��้ ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทโอนชําระค่ าหุ้น

บริ ษทั ข. จํากัด

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

643
- ๔๗๗ -

644
- ๔๗๘ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนชํ
า
ระค่
า
หุ
น
้
เฉพาะส่
ว
น
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนชําระหุ้นเฉพาะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. โอนกรรมสิ ทธิ� ที�ดินเฉพาะส่ วนของตนเพื�อชําระค่าหุ้นแก่บริ ษทั ข. จํากัด ส่ วนกรรมสิ ทธิ�ที�ดินเฉพาะส่วนของ นาย ค. ที�มีอยู่ คงมีอยูต่ ามเดิม

ตําแหน่ งทีด� นิ

๑. บริ ษทั ข. จํากัด
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(โดยนาย จ. กรรมการ)

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนเฉพาะที�ดิน ไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
โอนชํ
าระค่าหุ้นที�ออกเพิ�มใหม่จาํ นวน………....หุ้น
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ .........................................….................
ผูข้ อ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
ลงชื�อ ....................................…...................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ....................................…...................... ผูส้ อบสวน
(………………………………..………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

- ๔๗๙
645-

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องโอนชําระค่าหุ้นเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง เรื�องโอนชําระค่ าหุ้นเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
บริ ษทั ข. จํากัด
ผูร้ ับโอน
    
..………...................………...….........................……….......
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้///////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยบริ ษทั ข. จํากัด มีความประสงค์จะรับโอนที�ดินเฉพาะส่วน แปลงดังกล่าวข้างต้นนี�จากข้าพเจ้าผูโ้ อน เพื�อเป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
การชําระค่าหุน้ ของบริ ษทั (เติมให้ได้ความว่าเป็ นการชําระค่าหุน้ ที�ออกเพิ�มใหม่หรื ออย่างไร) จํานวน……………………หุน้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ราคาหุน้ ละ…………….บาท เป็ นมูลค่า…………………บาท โดยบริ ษทั ฯ จะออกเป็ นหุน้ …..……………..(เติมให้ได้ความว่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หุน้ ที�ออกให้เป็ นหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ) ให้เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้เงิน…….……..(เติมให้ได้ความว่า ให้เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เงินเต็มมูลค่าหรื อบางส่วน อย่างใด เท่าใด) หุน้ แล้วแก่ขา้ พเจ้า ผูโ้ อน ตามรายงานการประชุม……………….(เติมให้ได้ความว่า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามรายงานการประชุมก่อตั�งบริ ษทั หรื อประชุมสามัญหรื อวิสามัญ) ครั�งที�..…../……. ลงวันที�……เดือน…..………พ.ศ…….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ซึ�งได้แนบมาพร้อมนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมกันโอนที� ดินเฉพาะส่ วนรายนี� เป็ นการชําระหุ้นตามที� กล่าวในข้อ ๑.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ให้เสร็จสิ�นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความตลอดแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
โ้ อน
ลงชื�อ…………….…………………………….ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื�อ…….…………………………………….ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(โดย นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…….…………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……….………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนชําระค่าหุน้
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนชําระค่ าหุ้นเฉพาะส่ วน

๑. บริ ษทั ข. จํากัด
๒. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. โอนกรรมสิ ทธิ�ที�ดินเฉพาะส่วนของตนเพื�อ
ชําระค่าหุน้ แก่บริ ษทั ข. จํากัด ส่วนกรรมสิ ทธิ�ที�ดิน
เฉพาะส่วนของ นาย ค. ที�มีอยู่ คงมีอยูต่ ามเดิม

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

646
- ๔๘๐ -

647
- ๔๘๑ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งโอนชําระค่าหุ้น
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่งโอนชําระค่าหุน้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๐๐
๑
๑๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

บริ ษทั ข. จํากัด
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งโอนชําระค่าหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งโอนชําระค่าหุ้น ฉบับลงวันที�…….เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
โอนชําระค่าหุ้นที�ออกเพิ�มใหม่จาํ นวน………หุ้น
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
ษทั ข. จํากัด(โดยนาย จ. กรรมการ) ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อบริ...........................................................
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..........…......................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องแบ่ งโอนชําระค่าหุ้น

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง เรื�องแบ่ งโอนชําระค่ าหุ้น
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
บริ ษทั ข. จํากัด
ผูร้ ับโอน
    
..………...................………...….........................……….......
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นนี�มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�บริ ษทั ข. จํากัด มีความประสงค์จะรับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที� ดินจากนาย ก. เพื�อเป็ นการชําระค่าหุ้นของบริ ษทั (เติมให้ได้ความว่าเป็ นการชําระค่าหุ ้นที�ออกเพิ�มใหม่หรื ออย่างไร)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานวน…………….หุน้ ราคาหุน้ ละ………….บาท เป็ นมูลค่า………..……บาท โดยบริ ษทั ฯ จะออกเป็ นหุน้ .…..…..………..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(เติมให้ได้ความว่า หุน้ ที�ออกให้เป็ นหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ) ให้เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้เงิน…………..(เติมให้ได้ความว่า ให้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เสมือนหนึ�งว่าได้ใช้เงินเต็มมูลค่าหรื อบางส่วน อย่างใด เท่าใด) หุน้ แล้วแก่ขา้ พเจ้า ผูโ้ อน ตามรายงานการประชุม…………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(เติมให้ได้ความว่า ตามรายงานการประชุมก่อตั�งบริ ษทั หรื อประชุมสามัญหรื อวิสามัญ) ครั�งที�..…..../…..…. ลงวันที�……….…
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน…..………พ.ศ…….ซึ� งได้แนบมาพร้อมนี� ข้าพเจ้าจึงขอแบ่งแยกที�ดินจํานวนเนื�อที� ๑ ไร่ – งาน –วา คงเหลือเนื�อที�เป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ของนาย ก. ๔ ไร่ – งาน - วา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมกันโอนที�ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าว เป็ นการชําระหุน้ ตามที�กล่าวในข้อ ๑.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้
เสร็จสิ�นไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………….…………………………….ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื�อ…….…………………………………….ผูร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…….…………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……….………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต้อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที่…………. แบ่งโอนชาระค่าหุน้ นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทแบ่ งโอนชาระค่ าหุ้น

บริ ษทั ข. จากัด

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
วา

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนให้
ต
ว
ั
การ
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนให้ ตัวการ

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

บริ ษทั ข. จํากัด
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนเฉพาะที�ดิน ไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้างในที�ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ได้รับมอบอํานาจจากผูเ้ ริ� มก่อการตั�งบริ ษทั ข. จํากัด ได้ซ�ือที�ดินไว้แทนบริ ษทั ฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...............................…...........................
ผูข้ อ โอน
บริ ษทั ข. จํากัด (โดยนาย จ. กรรมการ) ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ .......................................…...................
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนให้ ตัวการ

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนให้ ตัวการ
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. รับโอนไว้จาก นาย ค. จดทะเบียนทํานิติกรรมเมื�อวันที�…….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใส่ ชื�อในโฉนดที�ดินไว้แทน บริ ษทั ข. จํากัด โดยเหตุผลข้อเท็จจริ งที�วา่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขณะจดทะเบี ยนรั บโอนไว้น� ัน บริ ษทั ข. จํากัด อยู่ระหว่างที� คณะผูก้ ่อการจัดตั�งบริ ษทั ดําเนิ นการยังมิได้จดทะเบี ยนเป็ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริ ษทั จํากัด มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย แต่การซื� อขายที�ดินรายนี�ถึงกําหนดเวลาที�จะต้องชําระเงินค่าซื�อและโอนขาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ต่อกันตามสัญญาจะซื�อจะขายฉบับลงวันที�……..เดือน….…..….….พ.ศ……... ที�แนบมาพร้อมนี� (ถ้ามี) ที�ดินดังกล่าวบริ ษทั ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํากัด มีความจําเป็ นต้องใช้เป็ นสถานที�ทาํ การของบริ ษทั บัดนี� บริ ษทั ข. ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สมบูรณ์แล้ว ฉะนั�น ข้าพเจ้าจึงขอจดทะเบียนโอนที�ดินรายนี�ให้แก่บริ ษทั ข. จํากัด ซึ�งเป็ นตัวการต่อไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้า บริ ษทั ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการผูจ้ ดั การผูม้ ีอาํ นาจมีความประสงค์จะขอรับโอนที� ดินจาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก. ตามเหตุผลข้อเท็จจริ งในข้อ ๑. นั�น ในฐานะตัวการให้เสร็ จสิ�นไป และเป็ นความสัตย์จริ งตามนั�นทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………ผู
โ้ อน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื�อ…………………………………ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ก.

วันที�…………. โอนให้ตวั การ
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ค.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนให้ ตัวการ

บริ ษทั ข. จํากัด

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๕

๕

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย ส.
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- ๔๘๗ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนให้ ตัวการเฉพาะส่ วน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ตวั การเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทโอนให้
................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. โอนที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ บริ ษทั ข. จํากัด เท่านั�น ส่ วนของ นาย ค. คงมีอยูต่ ามเดิม

โฉนดทีด� นิ

๑. บริ ษทั ข. จํากัด
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(โดยนาย จ. กรรมการ)

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนเฉพาะที�ดิน ไม่เกี�ยวกับสิ� งปลูกสร้าง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ได้รับมอบอํานาจจากผูเ้ ริ� มก่อการตั�งบริ ษทั ข. จํากัด ได้ซ�ือที�ดินไว้แทนบริ ษทั ฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ..................................................…........
ผูข้ อ โอน
บริ ษทั ข. จํากัด (โดยนาย จ. กรรมการ) ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ .................................................….........
ลงชื�อ .....................................…..................... ผูส้ อบสวน
(…………………………..……………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ......…....................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๔๘๘ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง โอนให้ ตัวการเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนให้ ตัวการเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้///////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินเฉพาะส่ วนแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ข้าพเจ้า นาย ก. รับโอนไว้จาก นาย ง. จดทะเบียนทํานิ ติกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื�อวันที�…….เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใส่ ชื�อในโฉนดที�ดินไว้แทน บริ ษทั ข. จํากัด โดยเหตุผล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อเท็จจริ งที�วา่ ขณะจดทะเบียนรับโอนไว้น� นั บริ ษทั ข. จํากัด อยู่ระหว่างที� คณะผูก้ ่อการจัดตั�งบริ ษทั ดําเนิ นการยังมิ ได้
จดทะเบี
ยนเป็ นบริ ษทั จํากัด มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย แต่การซื� อขายที�ดินรายนี�ถึงกําหนดเวลาที�จะต้องชําระเงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ค่……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าซื�อและโอนขายต่อกันตามสัญญาจะซื�อจะขายฉบับลงวันที�……..เดือน……...….….พ.ศ……... แนบมาพร้อมนี� (ถ้ามี) ที�ดิน
ดั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งกล่าวบริ ษทั ข. จํากัด มีความจําเป็ นต้องใช้เป็ นสถานที�ทาํ การของบริ ษทั บัดนี� บริ ษทั ข. ได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดมี
ฐานะเป็ นนิติบุคคลสมบูรณ์แล้ว ฉะนั�น ข้าพเจ้าจึงขอจดทะเบียนโอนที�ดินเฉพาะส่วนของข้าพเจ้า นาย ก. ให้แก่บริ ษทั ข. จํากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ซึ�งเป็ นตัวการต่อไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้า บริ ษทั ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการ ผูม้ ีอาํ นาจมีความประสงค์จะขอรับโอนที�ดินจาก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามเหตุผลข้อเท็จจริ งในข้อ ๑. นั�น ในฐานะตัวการให้เสร็ จสิ�นไป และเป็ นความสัตย์จริ งตามนั�นทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริ ษทั ข. จํากัด
ลงชื�อ…………………………………ผู
ร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

วันที�…………. โอนให้ตวั การ
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ง.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนให้ ตัวการเฉพาะส่ วน

๑. บริ ษทั ข. จํากัด
๒. นาย ค.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
ลงชื�อ นาย ส.

นาย ก. โอนที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่บริ ษทั ข. จํากัด
เท่านั�น ส่วนของ นาย ค. คงมีอยูต่ ามเดิม

๕

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

- ๔๘๙ -
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
กรรมสิ ทธิ�รวม (โอนให้ตวั การ) นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม (โอนให้ ตัวการ)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาย ค.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให้ นาย ข. เข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวมจํานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๖๐๐ ส่ วนในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ

ตําแหน่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก. ๓. นาย ค.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน��งแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
การโอนรายนี�เป็ นการโอนให้ตวั การโดยผูร้ ับโอนเข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวม
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ข
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวม
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ........................................................... )

เจ้ า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย� า��ันท�กข้ อตก�� เร��อ� กรร���ท���รว�
(โอนให้ ตัวการ)

ที�ด�น

�ันท�กข้ อตก��เร��อ�กรร��� ท���รว� (โอนให้ตวั การ)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
� สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
๑.
นาย
ก.
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….…. ปี
๒. นาย ค.
……………………………..…..
    
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย
ข.
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….… ปี
……………………..………….     
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก. และ นาย ค.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ ส่วน ใน ๖๐๐ วน
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….……………………ส่
ในฐานะตั
ว
แทนโอนให้
ต
ว
ั
การ
ซึ
�
ง
ข้าพเจ้านาย ก. และนาย ค.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื อ เฉพาะส่วนของ…………………..………จํานวน…..…ส่วน
ซื…………………………………………………………………………………………………………………………………….
� เดือน…...พ.ศ. …. ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
� อไว้ในฐานะตนเองเป็ นบางส่ วน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูร้ ับโอนเป็ นบางส่ วน เมื�อวันที…
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่…………………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท) และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………….……………….…………………………
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินแปลงนี�ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจาํ นวนเท่าใด
ข้อ ๔. การโอนรายนี�เป็ นการโอนให้ต ัวการ โดยให้ผูร้ ั บโอนเข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวม
บันทึ กข้อตกลงนี� ไ ด้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ � สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ า�นัก�านทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�……….…. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (โอนให้ตวั การ)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๒. นาย ค.

๑. นาย ก.

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม
(โอนให้ ตัวการ)

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ก. และนาย ค.ยินยอมให้ นาย ข. เข้าถือกรรมสิ ทธิ�
รวมจํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๖๐๐ ส่ วนในฐานะตัวแทน
โอนให้ตวั การ

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)....…............

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
กรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(โอนให้ตวั การ)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวมเฉพาะส่ วน(โอนให้ ตัวการ)

ตําแหน่ งที�ดิน
นาย ก. ยินยอมให้ นาย ข. เข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วนของตนจํานวน ๒๐๐ ส่ วนใน ๔๐๐ ส่ วนในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม
เจ้าพนักงานที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ก.

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพ ท์ ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(หน�
�
ง
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บคุ คลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
การโอนรายนี�เป็ นการโอนให้ตวั การโดยผูร้ ับโอนเข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วนของนาย ก. เท่านั�น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก..
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน
นาย ข
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ........................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ า��ันท�กข้ อตก�� เร��อ� กรร�ส�ท���รว�เฉพาะส่ วน
(โอนให้ ตัวการ)

ที�ด�น

�ันท�กข้ อตก��เร��อ�กรร�ส� ท���รว�เฉพาะส่ วน (โอนให้ตวั การ)

โฉนดที�.......…………………..…….เลขที�ดิน...............………….……..หน้าสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย
ก.
ระหว่าง ………………………….….... ...     ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ ….…. ปี
……………………………..…..     
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................……………………….…...
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมู่ที� ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท์ ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย
ข.
ระหว่าง ………………………..…….. . .      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม อายุ ….… ปี
……………………..………….     
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมู่ที� ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......…...…..…................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี�
นาย ก.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็
นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวม จํานวน…….……………………ส่วน
ในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ ซึ� งข้าพเจ้านาย ก.
นาย
ก.
๒๐๐
ส่
ว
น
ใน ๔๐๐ วน........................................................................
หรื อ เฉพาะส่วนของ…………………..………จํานวน…..…..........................ส่
ซื…………………………………………………………………………………………………………………………………….
� เดือน…...พ.ศ. …. ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
� อไว้ในฐานะตนเองเป็ นบางส่ วน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูร้ ับโอนเป็ นบางส่ วน เมื�อวันที…
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่…………………………………………………………เป็
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท) และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………….……………….…………………………
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่าการถือกรรมสิ ทธิ�รวมในที�ดินแปลงนี�ตา่ งไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจาํ นวนเท่าใด
ข้อ ๔. การโอนรายนี�เป็ นการโอนให้ต ัวการ โดยให้ผูร้ ั บโอนเข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวม
บันทึ กข้อตกลงนี� ไ ด้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดู บนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนัก�านทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………….......……ผู้เขียน
………………………………….......ผู้ตรวจ

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

-

-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

นาย ก. ยินยอมให้ นาย ข. เข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่วน
จํานวน ๒๐๐ ส่วนใน ๔๐๐ ส่วน ในฐานะตัวแทนโอนให้
ตัวการ ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๒

-

ตาราง
วา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

-

งาน

วันที�……….…. กรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………. (โอนให้ตวั การ)

๒

ไร่

ทิ�ดินแปลงนี�มี ๘๐๐ ส่วน เป็ นของ นาย ก. ๔๐๐ ส่ วน เป็ นของนาย ค. ๔๐๐ ส่วน
ตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที�.......เดือน.............พ.ศ. ..............

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา

วันที�……….…. บรรยายส่วน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย พ.

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

วันที�……….…. ขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิ ทธิ�รวมเฉพาะส่ วน
(โอนให้ ตัวการ)

(ลงชื�อ)....…............

(ลงชื�อ) นาย ส.

(ลงชื�อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๔๙๐ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
โอนให้
ต
ว
ั
การ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ ง โอนให้ ตัวการ

ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๐๐
๑
๑๐๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งโอนให้นาย ข. เนื�องจาก นาย ก. ได้ถือกรรมสิ ทธิ�ไว้ ในฐานะตัวแทน นาย ข. บางส่ วน (หรื อแบ่งโอนให้นาย ข. ตามคํา
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
พิพากษาศาล..............คดีหมายเลขแดงที�..............ลงวันที�.........เดือน................พ.ศ. ...........)
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
นาย ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๐๐
๕
๑๐๐
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๔
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๔๙๑ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง แบ่ งโอนให้ ตัวการ

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงแบ่ งโอนให้ ตัวการ
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๕๐๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ข.
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ศาล…………..ได้มีคาํ พิพากษาคดีหมายเลขแดงที�……………….ลงวันที�…..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………พ.ศ….ว่าข้าพเจ้า นาย ก. ได้ถือกรรมสิ ทธิ�ไว้ ในฐานะตัวแทน นาย ข. จํานวนเนื�อที� ๔ ไร่ – งาน – วา ข้าพเจ้าจึงขอ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แบ่งแยกที�ดินจํานวน ๔ ไร่ – งาน –วา ให้แก่นาย ข. ซึ�งเป็ นตัวการ คงเหลือเนื�อที�เป็ นของนาย ก. ๑ ไร่ – งาน –วา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้า นาย ข. มีความประสงค์จะขอรับโอนที�ดินแปลงแบ่งแยกดังกล่าวจาก นาย ก. ตามเหตุผลข้อเท็จจริ งใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๑. นั�น ในฐานะตัวการให้เสร็ จสิ�นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจข้อความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื�อ…………………………………ผู
ร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งโอนให้ตวั การ
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย พ.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งโอนให้ ตัวการ

นาย ข.

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๔

๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๒
๕๐๐

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย ส.
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนให้
ต
ว
ั
การตามคํ
า
สั
ง
ศาล
�
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
(ตามคําสัง� /คําพิพากษาศาล.............ที�..........ลงวันที�............เดือน......พ.ศ.....)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนให้ ตัวการตามคําสั�งศาล

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้นาย ข. ในฐานะตัวแทนโอนให้ตวั การ ตามคําสั�ง/คําพิพากษาศาล ... ที� ลงวันที�.....พ.ศ. .....
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามคําสัง� /พิพากษาศาลที� .... ที� ลงวันผูทีข้ � อ โอน
ลงชื�อ ...............................…...........................
นาย ข.
ลงชื�อ .......................................…...................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

666

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนให้ ตวั การตามคําสั�งศาล
โอนให้ตวั การตามคําสัง� ศาล
คําขอ..............................

(ตามคําสัง� /คําพิพากษาศาล…ที�……..ลงวันที�…เดือน.....พ.ศ. .…..)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ..............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�ศาล…….…..ได้มีคาํ สัง� /คําพิพากษา
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
คดีหมายเลขแดงที�…………….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ. …. ว่านาย ก. ได้ถือกรรมสิ ทธิ�ไว้ในฐานะตัวแทนของนาย ข. ปรากฎ
..........................................................................………………........................................................................................................
ตามคําสัง� /คําพิพากษา คีหมายเลขแดงที�..................ลงวันที�...............................ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การเปลี�ยนแปลงชื� อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ ในโฉนดที�ดินแปลงนี� โดยลงชื�อ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิทธิ�ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

วันที�…………. โอนให้ตวั การ
นาย ก.
เดือน………… (ตามคําสัง� /
พ.ศ. ………… คําพิพากษาศาล…..
คดีแดงที�…………
ลงวันที�………......)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย พ.

วันที�…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนให้ ตัวการตามคําสั� งศาล

๒

๒

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
บุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ข. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิในมูลหนี้ คา่ ก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ……เดือน…………พ.ศ. ….

ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภท บุริมสิทธิ (กรณีในมูลหนีค้ ่ำก่อสร้ ำง)

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ข้าพเจ้า นาย ก. ขอจดทะเบียนให้นาย ข. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิในมูลหนี้ ค่าก่อสร้างอาคาร จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ตามสัญญาจ้างเหมาฉบับลงวันที่………..เดือน…………….พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ........................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

669
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงบุริมสิทธิ
กรณีในมูลหนีค้ ่ าก่ อสร้ าง

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย ข. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
..………...................………...….........................……….......
    
๔๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้ว ยข้าพเจ้า นาย ก. ได้ตกลงว่าจ้าง นาย ข. ทาการก่ อ สร้ า งอาคารลงบนที่ ดินแปลงเครื่ องหมาย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้างต้นนี้ ประมาณราคาค่าก่อสร้างจานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏตามสัญญาจ้างเหมาที่แนบมา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
พร้อมนี้ เพื่อให้หนี้ ค่าก่อสร้างอาคารตามประมาณราคาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมาดังกล่าวมีผลบริ บูรณ์เป็ นบุริมสิ ทธิ พิเศษ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ใช้ยนั เจ้าหนี้ อ่ืนในการที่จะได้รับชาระหนี้เหนื อที่ดินของข้าพเจ้า นาย ก. ก่อนเจ้าหนี้ อื่น ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายจึงนาประมาณ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมามาขอให้เจ้าพนักงานที่ดินลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่ มลงมือทาการก่อสร้างอาคาร
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ลงชื่อ....................................................................... ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข.ข
ลงชื่อ...................................………........................
พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………………………..เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. บุริมสิ ทธิ
เดือน…………
พ.ศ. .…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท บุริมสิทธิ
(กรณีในมูลหนีค้ ่ าก่อสร้ าง)

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

นาย ข. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิ ในมูลหนี้ค่าก่อสร้าง
อาคารบนที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับ
ลงวันที่ …เดือน……..………..พ.ศ. .…

-

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๔๙๙-

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
บุริมสิ ทธิ
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ข. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท บุริมสิทธิ

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มูลหนี้จากการขายที่ดินที่คา้ งชาระอยูอ่ ีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ชาระเป็ นงวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
/////
มีกาหนด ๑๐ เดือน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ........................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๐๐ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงบุริมสิทธิ

ทีด่ นิ

กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่…๒๐
………เดือน………….…….…พ.ศ.
…………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๔๐ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ซ้ื อมาจากนาย ข. แต่วนั ที่ ๒๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมษายน ๒๕๔๘ เป็ นเงิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล้านบาท) แต่ราคาที่ ดินแปลงนี้ ยงั คงค้างชาระอยู่อีก ๕๐๐,๐๐๐บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ห้าแสนบาทถ้วน) นาย ข. จึ งเป็ นผูท้ รงบุ ริมสิ ทธิ เหนื อที่ ดินแปลงนี้ สาหรับเงิ นที่ คา้ งชาระ เจ้าของที่ ดิน จะชาระให้เป็ นงวด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็ น ๑๐ งวด มีกาหนด ๑๐ เดื อน นับแต่วนั ที่ จดทะเบี ยนเป็ นต้นไป จึ งขอให้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจ้าพนักงานที่ ดินได้โปรดจดทะเบี ยนให้ปรากฏในโฉนดที่ ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

บุริมสิ ทธิ

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภทบุริมสิ ทธิ

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ข. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิ ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่
๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)………..…..

(ลงชื่อ)…………...

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท บุริมสิทธิ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
บุริมสิ ทธิ
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ภายหลังวันซื้ อขาย

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มูลหนี้ จากการขายที่ดินที่คา้ งชาระอยูอ่ ีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ชาระเป็ นงวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
///// ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มีกาหนด ๑๐ เดือน
(๔)
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .......................................................….
( .......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๐๓ กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ภายหลังวันซื้ อขาย

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงบุริมสิทธิ

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่…๒๐
………เดือน………….…….…พ.ศ.
…………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๔๐ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ซ้ื อมาจากนาย ข. แต่วนั ที่ ๒๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมษายน
๒๕๔๘ เป็ นเงิ น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ งล้านบาท) แต่ราคาที่ ดินแปลงนี้ ยงั คงค้างชาระอยู่อีก ๕๐๐,๐๐๐บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ห้
าแสนบาทถ้วน) นาย ข. จึ งเป็ นผูท้ รงบุ ริมสิ ทธิ เหนื อที่ ดินแปลงนี้ สาหรับเงิ นที่ คา้ งชาระ เจ้าของที่ ดิน จะชาระให้เป็ นงวด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ๆ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็ น ๑๐ งวด มีกาหนด ๑๐ เดือน นับแต่วนั ที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
จึ งขอให้เจ้าพนักงานที่ ดินได้โปรดจดทะเบี ยนให้ปรากฏในโฉนดที่ ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

บุริมสิ ทธิ

วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท บุริมสิทธิ

นาย ก.

นาย ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

นาย ข.

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

ไร่

๒

๒

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ตาราง
วา

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……………

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
บุริมสิ ทธิเฉพาะส่วน
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ค. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิ เฉพาะส่ วนของนาย ก. ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท บุริมสิทธิเฉพำะส่ วน

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มูลหนี้จากการขายที่ดินที่คา้ งชาระอยูอ่ ีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ชาระเป็ นงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
////// ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มีกาหนด ๑๐ เดือน
(๔)
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๐๖ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงบุริมสิทธิเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
๒๐ อน………….…….…พ.ศ.
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่…………เดื
…………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย
ค.
ผู
ท
้
รงบุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
..………...................………...….........................……….......     
๔๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้////////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ซ้ื อเฉพาะส่ วนของนาย ค. มาแต่
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ราคาที่ดินแปลงนี้ยงั คงค้างชาระอยูอ่ ีก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) นาย ค. จึงเป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิเหนือที่ดินแปลงนี้ เฉพาะส่วนของข้าพเจ้า นาย ก. สาหรับเงิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที่คา้ งชาระ ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์จะชาระให้เป็ นงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็ น ๑๐ งวด มีกาหนด ๑๐ เดือน นับแต่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วันที่จดทะเบียนเป็ นต้นไป จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

ขายเฉพาะส่วน

บุริมสิ ทธิ
เฉพาะส่วน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

นาย ค. ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ก. เท่านั้น
ส่วนของนาย ข. ที่มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

-

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

นาย ค. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนของนาย ก. ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ตามบันทึก
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. นาย ข.
๒. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท บุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……….…..

(ลงชื่อ)…….……..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
บุริมสิ ทธิเฉพาะส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ภายหลังวันซื้ อขาย

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท บุริมสิทธิเฉพำะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ค. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิ เฉพาะส่ วนของนาย ก. ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ตำแหน่ งทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
มูลหนี้จากการขายที่ดินที่คา้ งชาระอยูอ่ ีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ชาระเป็ นงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//// ..............................................................................……….................................................................................…...............……
มีกาหนด ๑๐ เดือน
(๔)
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๐๙ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงบุริมสิทธิเฉพาะส่ วน

ทีด่ นิ

กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ภายหลังวันซื้ อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
๒๐ อน………….…….…พ.ศ.
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่…………เดื
…………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
..………...................………...….........................……….......
    
๔๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้////////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้า นาย ก. ได้ซ้ื อเฉพาะส่ วนของนาย ค. มาแต่
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แต่ราคาที่ดินแปลงนี้ยงั คงค้างชาระอยูอ่ ีก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) นาย ค. จึงเป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิเหนือที่ดินแปลงนี้ เฉพาะส่วนของข้าพเจ้า นาย ก. สาหรับเงิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที่คา้ งชาระ ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์จะชาระให้เป็ นงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เป็ น ๑๐ งวด มีกาหนด ๑๐ เดือน นับแต่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วันที่…….เดือน……………พ.ศ. ….. เป็ นต้นไป จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

ขายเฉพาะส่วน

บุริมสิ ทธิ
เฉพาะส่วน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

๑. นาย ข.
๒. นาย ค.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท บุริมสิทธิเฉพาะส่ วน

นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

นาย ค. เป็ นผูท้ รงบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนของนาย ก.
ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ตามบันทึกข้อตกลง
ฉบับลงวันที่ ๒๐ เดื อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

-

นาย ค. ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนแก่นาย ก. เท่านั้น
ส่วนของนาย ข. ที่มีอยูแ่ ล้วคงเดิม

-

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……..……..

(ลงชื่อ) นาย ส.

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ตามที่ที่ดินแปลงนี้ ได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิไว้ท้ งั แปลง เมื่อวันที่…เดือน…………พ.ศ. …. นั้น บัดนี้ คูก่ รณี ตกลงให้ที่ดินเฉพาะส่ วนของ นาย ก. พ้นจากบุริมสิ ทธิ ตาม
บันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่…เดื อน…...…พ.ศ. …. ส่ วนบุริมสิ ทธิ คงมีอยูเ่ หนื อที่ดินเฉพาะส่ วนของ นาย ข. ตามบันทึก ข้อตกลงฉบับ ลงวันที่ …เดือน….…พ.ศ. ….

ตำแหน่ งทีด่ นิ

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ปลอดบุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………............  นอกเขต
 ในเขต
กรณี ให้เฉพาะส่วนคนใด
คนหนึ่งปลอดบุริมสิ ทธิ

๑. นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................. )

เจ้ ำพนักงำนทีด่ นิ
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ทีด่ นิ

กรณี ให้เฉพาะส่วนคนใด
คนหนึ่งปลอดบุริมสิ ทธิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงปลอดบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
๔๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๓๐
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ นาย ค เป็ นผูท้ รงบุ ริมสิ ทธิ ในมูลหนี้ จ ากการขายที่ ดินแปลงนี้ ท้ งั แปลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามบันทึ กข้อตกลงฉบับลงวันที่ ….เดื อน .….……..….พ.ศ. …. บัดนี้ ข้าพเจ้านาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงยินยอมให้ท่ีดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เฉพาะส่วนของนาย ก. ปลอดจากบุริมสิ ทธิได้ จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….…นาย ค. …………………ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………….…นาย ก. ………………….ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ปลอดบุริมสิทธิ
เดือน…….……
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ตามที่ที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิไว้ท้ งั แปลง เมื่อวันที่……เดือน……………พ.ศ. ….. นั้น
บัดนี้ คู่กรณี ตกลงให้ที่ดินเฉพาะส่ วนของ นาย ก. พ้นจากบุ ริม สิ ทธิ ตามบันทึ ก ข้อตกลงฉบับ ลง
วันที่ ……เดื อน…………พ.ศ. …. ส่ วนบุ ริม สิ ทธิ คงมี อยู่เหนื อ ที่ ดินเฉพาะส่ วนของ นาย ข. ตาม
บันทึ กข้อตกลง ฉบับ ลงวันที่ ……เดือน……………พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ปลอดบุริมสิทธิเฉพาะส่ วน

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ).......….........

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ปลอดบุริมสิ ทธิ
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท ................………………......

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๑
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๑๑
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

๑๐๒
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ได้จดบุริมสิ ทธิไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ …. เดือน………… พ.ศ. …. บัดนี้ คูก่ รณี ตกลงให้พน้ จากบุริมสิ ทธิ
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดบุริมสิ ทธิฉบับลงวันที่ … เดือน…………….…พ.ศ. ….

ตำแหน่ งทีด่ นิ

กรณี นาที่ดินแปลงที่แบ่งแยก
ซึ่งครอบบุริมสิ ทธิ ไว้มาขอ
จดทะเบียนปลอดบุริมสิ ทธิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(..........................................................)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ...........................................................)

เจ้ ำพนักงำนทีด่ นิ
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- ๕๑๕ กรณี นาที่ดินแปลงที่แบ่งแยก
ซึ่งครอบบุริมสิ ทธิ ไว้มาขอจด
ทะเบียนปลอดบุริมสิ ทธิ

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงปลอดบุริมสิทธิ

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงปลอดบุริมสิ ทธิ
5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ต
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๑๐๒
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๔๕, ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
    
๓๐ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้านาย ก. กับ นาย ข. ได้ตกลงกันจดทะเบี ยนบุ ริมสิ ทธิ ไว้ต่อกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามบั
นทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่……เดือน………. พ.ศ. …. บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๒
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าเภอ……………นี้ ปลอดจากบุริมสิ ทธิ ได้
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ……………….………….…………………ผู
ท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ……………….…………………………….ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

วันที่………….. ปลอดบุริมสิทธิ
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ………… บุริมสิ ทธิ
เดือน…………
(ครอบบุริมสิ ทธิ)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท ปลอดบุริมสิทธิ

นาย ก.

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

ผูร้ ับสัญญา

๑

๑

-

ตาราง
วา
๑

ไร่
-

งาน
-

ตาราง
วา

-

-

-

-

-

บุริมสิ ทธิยงั คงมีอยูต่ ามบันทึกข้อตกลงฉบับ
ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

ที่ดินแปลงนี้ได้จดบุริมสิ ทธิไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับ
ลงวันที่…… เดือน……..……… พ.ศ. …. บัดนี้ คู่กรณี
ตกลงให้พน้ จากบุริมสิ ทธิตามบันทึกข้อตกลงปลอด
บุริมสิ ทธิฉบับลงวันที่ … เดือน……พ.ศ. ….

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื่อ)........….......

(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ ………….
เดือน………….
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๕๑๖ -

689- ๕๑๗ -

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
เลิกบุริมสิ ทธิ
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิไว้
ณ วันซื้อขาย

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

บุริมสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ซ่ ึงได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้ คู่กรณี ได้ตกลง
เลิกบุริมสิ ทธิต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เจ้าของที่ดินได้ชาระเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผทู้ รงบุริมสิ ทธิซ่ ึงจดทะเบียนบุริมสิ ทธิ ไว้ตามบันทึกข้อตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
////// ฉบั
บลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรี ยบร้อยแล้ว
(๔)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

-690
๕๑๘ กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้ อขาย

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิทธิ

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๔๐,
นาย ก.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
๓๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน…………………….
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้ว ยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดัง กล่ า วข้างบนนี้ ซึ่ ง ได้จ ดทะเบี ยนบุ ริมสิ ทธิ ไว้ตามบันทึ กข้อตกลงฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น บัดนี้ขา้ พเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิต่อกัน โดยนาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ได้ชาระหนี้ที่คา้ งชาระเป็ นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นาย ข. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้า นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิได้รับเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิกบุริมสิ ทธิให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึ งลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เลิกบุริมสิ ทธิ
เดือน…………
พ.ศ. .…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

บุริมสิ ทธิในที่ดินแปลงนี้ซ่ ึงได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คู่กรณี ได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่………
เดือน………….พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)…….……..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
เลิกบุริมสิ ทธิ
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………….........
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ ไว้
ภายหลังวันซื้ อขาย

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(ห้
า
แสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เจ้าของที่ดินได้ชาระเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผทู้ รงบุริมสิ ทธิซ่ ึงได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิไว้ตามบันทึกข้อตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
บลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรี ยบร้อยแล้ว
(๔) ฉบั
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๒๑ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิทธิ

ทีด่ นิ

กรณี จดบุริมสิ ทธิ ไว้
ภายหลังวันซื้ อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิ
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๐,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๓๕ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้ว ยที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดัง กล่ า วข้างบนนี้ ซึ่ ง ได้จ ดทะเบี ยนบุ ริมสิ ทธิ ไว้ตามบันทึ กข้อตกลงฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น บัดนี้ขา้ พเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกบุริมสิทธิต่อกัน โดยนาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ได้ชาระหนี้ที่คา้ งชาระเป็ นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นาย ข. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้า นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิได้รับเงินจานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิกบุริมสิ ทธิให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมื อชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก.
ลงชื่อ....................................................................... ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกบุริมสิ ทธิ
เดือน………….
พ.ศ. .…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ข.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เลิกบุริมสิ ทธิ

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๒

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……….…..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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695
- ๕๒๓ กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพำะส่ วน

ตำแหน่ งทีด่ นิ

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

บุริมสิ ทธิ เฉพาะส่วนในที่ดินแปลงนี้ซ่ ึงได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คู่กรณี
ได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เจ้าของที่ดินได้ชาระเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผทู้ รงบุริมสิ ทธิซ่ ึงจดทะเบียนบุริมสิ ทธิไว้ตามบันทึกข้อตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
////// ฉบั
บลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เรี ยบร้อยแล้ว
(๔)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(……………..………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ........................................................
( ...................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

696
- ๕๒๔ ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วน

ทีด่ นิ

กรณี จดบุริมสิ ทธิ
ไว้ ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๕,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๓๕
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ซึ่งได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วนของนาย ก.ไว้ตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น บัดนี้ ขา้ พเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิ เฉพะส่ วนต่อกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยนาย
ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ได้ชาระหนี้ ที่คา้ งชาระเป็ นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นาย ค. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้า นาย ค. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิได้รับเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอให้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกบุริมสิ ทธิ
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. .…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

บุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนในที่ดินแปลงนี้ซ่ ึงได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คู่กรณี ได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนต่อกันแล้วตามบันทึก
ข้อตกลง ฉบับลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

697- ๕๒๕ -

698- ๕๒๖ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เลิ
ก
บุ
ร
ิ
ม
สิ
ท
ธิ
เ
ฉพาะส่
ว
น
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………. นอกเขต
 ในเขต
กรณี จดบุริมสิ ทธิ ไว้
ภายหลังวันซื้ อขาย

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิ ทธิ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

บุริมสิ ทธิ เฉพาะส่ วนของนาย ก. ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตามบันทึก ข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดื อนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คู่กรณี ได้ตกลง
เลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วนของนาย ก. ต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่………เดือน……………….....พ.ศ. ….

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพำะส่ วน

เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เจ้าของที่ดินได้ชาระเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผทู้ รงบุริมสิ ทธิซ่ ึงได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิไว้ตามบันทึกข้อตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
/////
ฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เรี ยบร้อยแล้ว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ทรงบุริมสิ ทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…..…………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..........................................................
( ........................................................)

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๒๗ กรณี จดบุริมสิ ทธิ ไว้
ภายหลังวันซื้ อขาย

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วน

ทีด่ นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
์
นาย
ก.
ผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
๔๕,
..………...................………...….........................……….......     
ไทย
๓๕
อายุ ................ ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ซึ่งได้จดทะเบียนบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วนของนาย ก.ไว้ตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น บัดนี้ ขา้ พเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิ เฉพะส่ วนต่อกัน
โดยนาย
ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ได้ชาระหนี้ ที่คา้ งชาระเป็ นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นาย ค. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ครบถ้
วนแล้ว และข้าพเจ้า นาย ค. ผูท้ รงบุริมสิ ทธิได้รับเงินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ไว้เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอให้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจ้าพนักงานที่ดินได้โปรดจดทะเบียนเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนให้ปรากฏในโฉนดที่ดินด้วย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามระเบี ยบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกบุริมสิ ทธิ
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. .…………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ค.
ผูท้ รงบุริมสิ ทธิ

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่ วน

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
๒

งาน
-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

บุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนของนาย ก. ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ตาม
บันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
บัดนี้ คู่กรณี ได้ตกลงเลิกบุริมสิ ทธิเฉพาะส่วนของนาย ก.
ต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่…เดือน………
พ.ศ. ….

-

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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- ๕๒๙ -

ตําแหน่ งทีด� นิ

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
 นอกเขต
ห้ามโอน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. ผูร้ ับประโยชน์โอนต่อไปมีกาํ หนด ….. ปี ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนให้
นาย ง. เป็ นผูไ้ ด้รับที�ดินเป็ นสิ ทธิเด็ดขาดตามคําขอจดทะเบียนห้ามโอน ฉบับที�…….ลงวันที� ….เดือน……พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ ามโอน

๕๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( .............................................................)

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๕๓๐ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ามโอน

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนห้ามโอน
คําขอ.........................................................

ท��ด�น

��ั�ท�.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�...............………...........................……………...............จังหวัด.........……..........………………..…..

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ค. ผูข้ อ
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก. ผูข้ อ
๕๕, ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๕
ไทย
ยุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท่ ี�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� นาย ค. ผูใ้ ห้ กับ นาย ก. ผูร้ ับให้ ได้กาํ หนดข้อห้ามโอนไว้มีกาํ หนด…… ปี
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซ�..........................................................................………………........................................................................................................
� งปราก�ตามหนังสื อสัญญาให้ฉบับที�..ลงวันที�………เดือน……..……… พ.ศ. …... ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนนี� ให้นาย ง.
เป็ นผูจ้ ะได้รับที�ดินแปลงนี�เป็ นสิ ทธิเด็ดขาด
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนห้า มโอนไว้ในโฉนดที� ดินแปลงนี� ต่อ ไปด้ว ย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค., นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ห้ามโอน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ห้ ามโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที� ดินแปลงนี� ตกอยู่ในข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. .ผูร้ ับประโยชน์โอนต่อไป มี กาํ หนด ….. ปี
ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนนี�ให้นาย ง. เป็ นผูไ้ ด้รับที�ดินเป็ นสิ ทธิ เด็ดขาด ตามคําขอจดทะเบียน
ห้ามโอน ฉบับที�………ลงวันที�……..เดือน……..……พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

703
- ๕๓๑ -

704- ๕๓๒ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
 นอกเขต
ห้
า
มโอน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ ามโอน (ตามพินัยกรรม)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. ผูร้ ับโอน โอนต่อไปมีกาํ หนด …. ปี ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนให้นาย ง.
เป็ นผูไ้ ด้รับที�ดินเป็ นสิ ทธิเด็ดขาดตามพินยั กรรมฉบับลงวันที� ….เดือน………….…พ.ศ. ….

ตําแหน่ งทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................      ผู้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๕๓๓ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ามโอน (ตามพินัยกรรม)

จดทะเบียนห้ามโอน
คําขอ.........................................................

ท��ดิน

ฉ�ั�ท��.................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�..................……..........................……………...............จังหวัด.........……...........………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูข้ อ
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๕
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:นาย ข. ซ��งเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ได้ตาย เมื�อวันที�…..เดือน………….พ.ศ. ….
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามหลั
ก�านใบมร�บัตรเลขที�…….ลงวันที�……เดือน………….พ.ศ. …. และได้ทาํ พินยั กรรมยกกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงนี�ให้แก่
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้านาย ก. โดยให้ตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดห้ามโอนมีกาํ หนด…….. ปี ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนให้นาย ง. เป็ นผูจ้ ะได้รับ
ที..........................................................................…………………………........................................................................................
�ดินแปลงนี�เป็ นสิทธิเด็ดขาด ปราก�ตามพินยั กรรมฉบับลงวันที�…….เดือน…….…… พ.ศ. …... ซ��งได้ยื�นมาพร้อมคําขอนี�
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนห้า มโอนไว้ในโฉนดที� ดินแปลงนี� ต่อ ไปด้ว ย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. ห้ามโอน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

วันที�………….. โอนมรดก
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ที�ดินแปลงนี�ตกอยูใ่ นข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. ผูร้ ับโอน โอนต่อไป มีกาํ หนด …… ปี
ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนนี�ให้นาย ง. เป็ นผูไ้ ด้รับที�ดินเป็ นสิ ทธิ เด็ดขาด ตามพินยั กรรม
ฉบับลงวันที�….เดือน……..……พ.ศ. ….

นาย ข. (ตาย)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตั��ย� า�การ�ก�ทะเบียนที�ดิน �ระเ�ท �� าม��น (ตามพินัยกรรม)

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

- ๕๓๔ -
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- ๕๓๕ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
 นอกเขต
ห้ามโอนเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ ามโอนเฉพาะส่ วน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่ วนของ นาย ก. ตกอยูใ่ นข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. ผูร้ ับประโยชน์ โอนต่อไปมีกาํ หนด …….. ปี ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนให้นาย ง. เป็ นผู ้
ได้รับที�ดินเฉพาะส่วนของนาย ก. ผูร้ ับประโยชน์เป็ นสิ ทธิเด็ดขาด ตามคําขอจดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่ วน ฉบับที�…….ลงวันที� …เดือน…….พ.ศ. ….

ตําแหน่ งทีด� นิ

๑. นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...........................................................
( ....................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ

-708
๕๓๖ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ห้ามโอนเฉพาะส่ วน

จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่ วน
คําขอ.........................................................

ท��ด�น

ฉ�ั�ท�.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�..............................…….............……………...............จังหวัด............…….........………………..…..

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ค. ผูข้ อ
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก. ผูข้ อ
๕๕, ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๕
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินตามเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เฉพาะส่ วนของนาย ก. นาย ค. ผูใ้ ห้ กับ นาย ก. ผูร้ ับให้ได้กาํ หนด
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ข้อห้ามโอนไว้มีกาํ หนด……. ปี ซ�� งปราก�ตามหนังสื อสัญญาให้ฉบับที�…..ลงวันที�….เดือน………… พ.ศ. …... ถ้าละเมิด
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้อกําหนดห้ามโอนนี� ให้นาย ง. เป็ นผูจ้ ะได้รับที�ดินเฉพาะส่วนของนาย ก. เป็ นสิ ทธิเด็ดขาด
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่ วนไว้ในโฉนดที�ดินแปลงนี�ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค. ,นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ห้ามโอน
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่วนของ นาย ก. ตกอยูใ่ นข้อกําหนดห้ามมิให้นาย ก. ผูร้ ับประโยชน์ โอนต่อไป
มีกาํ หนด …… ปี ถ้าละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนให้นาย ง. เป็ นผูไ้ ด้รับที�ดินเฉพาะส่วนของนาย ก.
ผูร้ ับประโยชน์เป็ นสิ ทธิเด็ดขาดตามคําขอจดทะเบียนห้ามโอน ฉบับที�……..….ลงวันที� …….….
เดือน……..……..พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท ห้ ามโอนเฉพาะส่ วน

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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- ๕๓๗ -

710
- ๕๓๘ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
เลิกห้ามโอน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
คู่กรณี ตกลง
เลิกห้ามโอน

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกห้ ามโอน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� นาย ก. กับ นาย ค. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนไว้ตามคําขอ�บับที…
� ..ลงวันที�…เดือน………..พ.ศ. ….
บัดนี� ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกข้อกําหนดห้ามโอนต่อกันแล้วตามบันท�กข้อตกลง �บับลงวันที� ……..เดือน………..…พ.ศ. ….

ตําแหน่ งที�ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( ........................................................... )

เจ้ า�นักงานที�ดิน
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- ๕๓๙ ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเลิกห้ ามโอน

ทีด� นิ

คู่กรณี ตกลง
เลิกห้ามโอน

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกห้ ามโอน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย
ค.
ผู
ร
้
ั
บ
ประโยชน์
๓๕,
.………...................………...….........................……….......     
๔๕ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที� ดินตามเครื� องหมายที� กล่าวข้างบนนี� ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ขอให้จดทะเบี ยนห้ามโอนไว้มีกาํ หนด ….. ปี
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามคําขอฉบับที�…..…ลงวันที�…….เดือน…………พ.ศ. .… นั�น บัดนี� ข้าพเจ้าได้ตกลงกันเลิกข้อกําหนดห้ามโอนต่อกันแล้ว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงขอให้ท่านได้จดทะเบียนเลิกห้ามโอนให้ตามความประสงค์ดว้ ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………….….………………ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค.
ลงชื�อ……………….…………….…………ผูร้ ับประโยชน์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เลิกห้ามโอน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี�นาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนไว้ ตามคําขอฉบับที� …………...
ลงวันที�……..เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี�ท� งั สองฝ่ ายได้ตกลงเลิกข้อกําหนดห้ามโอนต่อกันแล้ว
ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที�…….….เดือน……….……..พ.ศ. ….

�ั��ย� า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท เ����� า���น

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

712
- ๕๔๐ -

713- ๕๔๑ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
เลิกห้ามโอน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิ ขาด
เมื�อมีการละเมิดได้ตาย

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� นาย ก. กับ นาย ค. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนไว้ตามคําขอ�บับที�…..ลงวันที�…เดือน………..พ.ศ. …. บัดนี� นาย ง. ซ�� งเป็ น
ผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาดเมื�อละเมิดข้อกําหนดห้ามโอน ได้ตายไปแล้ว ปรากฏตามใบมรณบัตรเลขที�…ลงวันที�…..เดือน………..พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกห้ ามโอน

เลขประจําตัวประชาชน

๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................      ผู ้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สั
ญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .............................................................
( .......................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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- ๕๔๒ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกห้ ามโอน

จดทะเบียนเลิกห้ามโอน
คําขอ.........................................

ทีด� นิ

ผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาด
เมื�อมีการละเมิดได้ตาย

(ท.ด. ๙)

ฉบับที.� ......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�..............................…….............……………...............จังหวัด..............…….......………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ผูข้ อ
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๕ เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ไทย
ยุ..................ปี
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินตามเครื� องหมายที�กล่าวข้างบนนี� ได้จดทะเบียนห้ามโอนไว้ตามคําขอ ฉบับที�……..ลงวันที�………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เดือน…………….. พ.ศ. …... นั�น บัดนี� นาย ง. ซึ�งเป็ นผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาดเมื�อละเมิดข้อกําหนดห้ามโอนได้ตายไปแล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามใบมรณบัตรเลขที�…………ลงวันที�………เดือน……..……….พ.ศ. …. ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมคําขอนี� ข้อกําหนดห้ามโอน
..........................................................................…………………………........................................................................................
จึงเป็ นอันระงับไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกห้ามโอนไว้เป็ นหลักฐานด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�……….…. เลิกห้ามโอน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท เ����� า���น

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี� นาย ก. กับ นาย ค. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนไว้ตามคําขอฉบับที�….ลงวันที�…
เดือน…………..พ.ศ. …. บัดนี� นาย ง. ซึ�งเป็ นผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิ ขาดเมื�อละเมิดข้อกําหนด
ห้ามโอน ได้ตายไปแล้ว ปรากฏตามใบมรณบัตรเลขที� ……ลงวันที�…...เดือน………..…..พ.ศ. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที� ..............
 นอกเขต
เลิกห้ามโอนเฉพาะส่วน
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
คู่กรณี ตกลง
เลิกห้ามโอน

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ขอ
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� นาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่วนของนาย ก. ไว้ ตามคําขอฉบับที�………ลงวันที�………
เดือน…….………พ.ศ. …. บัดนี� ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกข้อกําหนดห้ามโอนต่อกันแล้วตามบันท�กข้อตกลง ฉบับลงวันที� ……..เดือน.……พ.ศ. ….

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท เลิกห้ ามโอนเฉพาะส่ วน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพ ท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ..........................................................)

เจ้ าพนักงานที�ดิน
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- ๕๔๕ ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเลิกห้ ามโอนเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

คู่กรณี ตกลง
เลิกห้ามโอน

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงเลิกห้ ามโอนเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….………………………….
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ผูโ้ อน
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ก.
ผู
ร
้
ั
บ
ประโยชน์
๕๕,
..………...................………...….........................……….......     
๓๕
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินตามเครื� องหมายที�กล่าวข้างบนนี�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ขอให้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่วนของ นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ร้ ับโอน ไว้มีกาํ หนด ….. ปี ตามคําขอฉบับที�…..ลงวันที�…..เดือน……….…พ.ศ. .… นั�น บัดนี� ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงกัน
เลิ
กข้อกําหนดห้ามโอนเฉพาะส่ วนต่อกัน จึงขอให้ท่านได้จดทะเบี ยนเลิกห้ามโอนเฉพาะส่ วนให้ตามความประสงค์ดว้ ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยเงินค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบนี�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลง และเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………….นาย ค. . ………………ผูโ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………….นาย ก. . ………………ผูร้ ับประโยชน์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………….…………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………….…………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�……….…. เลิกห้ามโอน
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที�ดินแปลงนี� นาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่วนของนาย ก. ไว้
ตามคําขอฉบับที�……ลงวันที�………เดือน…………..พ.ศ. …. บัดนี� ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงเลิกข้อกําหนด
ห้ามโอนเฉพาะส่วนต่อกันแล้วตามบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที� ..…เดือน……..….…..พ.ศ. .….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภท เลิกห้ ามโอนเฉพาะส่ วน

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
เลิกห้ามโอนเฉพาะส่วน
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาด
เมื่อมีการละเมิดได้ตาย

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกห้ ำมโอนเฉพำะส่ วน

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ นาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่ วนของนาย ก. ไว้ ตามคาขอฉบับที่……ลงวันที่…เดือน………พ.ศ. …. บัดนี้ นาย ง.
ซึ่ งเป็ นผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาดเมื่อละเมิดข้อกาหนดห้ามโอนได้ตายไปแล้ว ปรากฏตามมรณบัตรเลขที่…………ลงวันที่….เดือน……….พ.ศ.. ….

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจาตัวประชาชน

๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................      ผู้ ..........…............…..……..

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ............................................................
( .......................................................... )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภท เลิกห้ ำมโอนเฉพำะส่ วน

ผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาด
เมื่อมีการละเมิดได้ตาย

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนเลิกห้ามโอนเฉพาะส่วน
คำขอ.........................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่................................……...........……………...............จังหวัด...........……..........………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ผูข้ อ
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๓๕ เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ไทย
ยุ..................ปี
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................

อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินตามเครื่ องหมายที่กล่าวข้างบนนี้ ได้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่วนไว้ตามคาขอ ฉบับที่…..…….
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ลงวั
นที่………เดือน……….... พ.ศ. …... นั้น บัดนี้ นาย ง. ซึ่งเป็ นผูจ้ ะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาดเมื่อละเมิดข้อกาหนดห้ามโอน
..........................................................................………………........................................................................................................
ได้
ตายไปแล้ว ปรากฏตามมรณบัตรเลขที่ ………..…ลงวันที่………เดือน…………….พ.ศ. ……. ซึ่ งได้ยื่นมาพร้อมคาขอนี้
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
อกาหนดห้ามโอนจึงเป็ นอันระงับไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบี ยนเลิกห้ามโอนเฉพาะส่ วนไว้เป็ นหลักฐานด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. เลิกห้ามโอน
เดือน…………. เฉพาะส่วน
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้ นาย ค. กับ นาย ก. ได้ตกลงกันขอให้จดทะเบียนห้ามโอนเฉพาะส่วนของนาย ก. ไว้
ตามคาขอฉบับที่……ลงวันที่….…เดือน………..…พ.ศ. …. บัดนี้ นาย ง. ซึ่งเป็ นผูจ้ ะได้รับทรัพย์
เป็ นสิ ทธิขาดเมื่อละเมิดข้อกาหนดห้ามโอนได้ตายไปแล้ว ปรากฏตามมรณบัตรเลขที่…………
ลงวันที่………เดือน…………….พ.ศ.. ….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภท เลิกห้ ามโอนเฉพาะส่ วน
(ผู้จะได้รับทรัพย์เป็ นสิ ทธิขาดเมื่อมีการละเมิดได้ตาย)

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ลงชื�อคู่สมรส
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต

ตั�อย่ างคําขอ� �ระเ�ทลง���อคู่สมรส

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาง ข.
ขอลงชื�อ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
............๒.นาย ก.
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นทรัพย์สินที�ได้มาระหว่างสมรสและเป็ นสิ นสมรส ได้มาโดย..... เมื�อวันที� .....เดือน...........พ.ศ. ......
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรสเลขที�..... เมื�อวันที�……เดือน……………พ.ศ…… ณ สํานักงานเขต…………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาง
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ลงชื�อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ� าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ลงชื�อคู่สมรส

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงลงชื�อคู่สมรส
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาง
ข.
ผู
ข
้
อลงชื
�
อ
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างต้นเป็ นทรัพย์สินที�ได้มาในระหว่างสมรสและเป็ นสิ นสมรสของข้าพเจ้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ทั�งสอง ได้มาโดย………………………….………จดทะเบียนเมื�อวันที�……..เดือน………………พ.ศ……โดยได้จดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อข้าพเจ้า นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ข้าพเจ้าทั�งสองจดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรสเลขที� ...............
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื�อวันที� .......เดือน.........................พ.ศ. .....
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงยินยอมกันขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนลงชื�อ ข้าพเจ้า นาง ข. ในโฉนดที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง) เพื�อให้มีชื�อเป็ นเจ้าของรวมกันต่อไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ข้ อลงชื�อ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………...เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ลงชื�อคู่สมรส
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

�ั��ย่า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�������ู่สมรส

๑. นาง ข.
๒. นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�อคู่สมรสเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ลงชื
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทลง���อคู่สมรสเฉพาะส่ วน

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ให้นาง ข. ลงชื�อคู่สมรสเฉพาะส่วนของตนเท่านั�น ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

โฉนดทีด� นิ

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ขอลงชื�อ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นทรัพย์สินที�ได้มาระหว่างสมรสและเป็ นสิ นสมรส ได้มาโดย..... เมื�อวันที� .....เดือน...........พ.ศ. ......
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรสเลขที�..... เมื�อวันที�……เดือน……………พ.ศ…… ณ สํานักงานเขต…………..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ลงชื�อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

726
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง ลงชื� อคู่สมรสเฉพาะส่ วน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงลงชื�อคู่สมรสเฉพาะส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาง
ข.
ผู
ข
้
อลงชื
�
อ
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างต้นนี� มีชื�อข้าพเจ้า นาย ก. และ นาย ค. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� โดยการซื� อมา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื�อวันที�.........เดือน.......พ.ศ. ......และเป็ นทรัพย์สินที�ได้มาในระหว่างสมรสของข้าพเจ้า นาย ก. และ นาง ข.ซึ� งเป็ นสิ นสมรส
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ได้มาโดยได้จดทะเบียนลงชื�อข้าพเจ้า นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ข้าพเจ้าทั�งสองจดทะเบียนสมรสตามทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สมรสเลขที� ...............เมื�อวันที� .......เดือน.........................พ.ศ. ..... ณ สํานักงานเขต.......
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงยินยอมกันขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนลงชื�อ ข้าพเจ้า นาง ข. ในโฉนดที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง) เฉพาะส่วนของนาย ก. เพื�อให้มีชื�อเป็ นเจ้าของรวมกันต่อไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ข้ อลงชื�อ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………...เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….
ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………
วันที�…………. ลงชื�อคู่สมรส
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
๑. นาย ก.
๒. นาง ค.
๑. นาง ข.
๒. นาย ก.
๓. นาง ค.

๑. นาย ก.
๒. นาง ค.

ผูร้ ับสัญญา

นาย จ.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ัว�ย่ า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�������ู่สมรสเฉพาะส่ วน

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ก. ให้ นาง ข. ลงชื�อคู่สมรสเฉพาะส่วนของตนเท่านั�น
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

๕

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

นอกเขต
งทรัพยสินระหวางคูสมรส
และการสอบสวนสิทธิในที่ดนิ ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต

กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิฝ์ ายเดียว

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ 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

นาง 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
เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส และเปนสินสมรสไดมาโดย ......เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. .... …...................……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................
จดทะเบี
ยนสมรสตามทะเบียนสมรส เลขที่ ........เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ...ทั้งสองฝายหยาขาดจากกัน ตาม........เลขที่ .
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ลงวั
น
ที
…
่
เดือน ......พ.ศ. ..... ตกลงแบงสินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสงิ่ ปลูกสราง ใหแก นาง ข.เปนผูถือกรรมสิทธิ์
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
แตเพียงคนเดียว
วันที.่ ................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
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
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กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิฝ์ ายเดียว

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสนิ ระหวางคูสมรส
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาง
ข.
ผู

ร
บ
ั
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางตนมีชื่อขาพเจานาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
และเปนสินสมรส ไดมาโดย ...... เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ขาพเจาทั้งสองจดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรส
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลขที่ .......เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ณ สํานักงานเขต ......
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจาทั้งสองฝายหยาขาดจากกันตาม ....... เลขที่ ....... ลงวันที่ ……..เดือน………………พ.ศ…. ตกลงแบง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสิ่งปลูกสราง ใหแกนาง ข . เปนผูถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทํา ขึ้นหนึ่ง ฉบั บ เก็ บไว ณ สํานัก งานที่ดิน ขา ฯ ทั้งสองฝายได ตรวจดูบันทึกข อตกลงและเขาใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาง
ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผูรับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………...เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

แบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิ์ฝายเดียว

นาย ก.

นาย จ.

ผูใหสัญญา

นาง ข.

นาย ก.

ผูรับสัญญา

๕

๕

ไร

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื่อ)……………

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

730

731

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

แบ
ง
ทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ระหว
า
งคู
ส

มรส
และการสอบสวนสิทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิท์ ั้ง ๒ ฝาย

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาง 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
เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรสและเปนสินสมรส ไดมาโดย ......เมือวันที่ ........เดือน .......พ.ศ .... …...................……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................
จดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรส เลขที่ .......เมือวันที่ ........เดือน .......พ.ศ ....ทั้งสองฝายหยาขาดจากกัน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ตาม
.......ลงวันที่………เดือน ......พ.ศ. .... ตกลงแบงสินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสิ่งปลูกสราง ใหแก นาง ข. เปนผูถือ
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
กรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว
วันที.่ ................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาง ข.
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
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กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิ์ ๒ ฝาย

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสนิ ระหวางคูสมรส
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาง
ข.
ผู

ร
บ
ั
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางตนมีชื่อขาพเจานาย ก. และนาง ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์เปนทรัพยสินที่ไดมา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ระหวางสมรสและเปนสินสมรส ไดมาโดย ...... เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ขาพเจาทั้งสองจดทะเบียนสมรส
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามทะเบียนสมรส เลขที่ .......เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ณ สํานักงานเขต ......
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจาทั้งสองฝายหยาขาดจากกันตาม ....... เลขที่ ....... ลงวันที่ ……..เดือน………………พ.ศ…. ตกลงแบง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสิ่งปลูกสราง ใหแกนาง ข . เปนผูถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทํา ขึ้นหนึ่งฉบับ เก็ บไว ณ สํานัก งานที่ ดิน ขา ฯ ทั้งสองฝายไดตรวจดูบั นทึก ขอ ตกลงและเขาใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาง ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………...เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

แบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

กรณีมีชื่อคูสมรสถือกรรมสิทธิ์ทั้ง ๒ ฝาย

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

นาย จ.

ผูใหสัญญา

นาง ข.

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูรับสัญญา

๕

๕

ไร

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

-

ไร

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื่อ)……………

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.
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 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

นอกเขต
งทรัพยสินระหวางคูสมรส
และการสอบสวนสิทธิในที่ดนิ ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต

กรณียังมีสวนของคูสมรสอีกฝายเหลืออยู

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก.แบงทรัพยสินระหวางคูสมรสใหแก นาง ข. ๒๐๐ สวน ใน ๑,๐๐๐ สวนของตน คงเหลือเปนสวนของตน ๘๐๐ สวนของนาง ข.ที่มีอยูแลว ๑,๐๐๐ สวน คงเดิม

ตําแหนงที่ดิน

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

๑. นาง ข.
บโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู รั..........…............…..……..
๒.นาย ก.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส และเปนสินสมรสไดมาโดย ......เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. .... …...................……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................
จดทะเบี
ยนสมรสตามทะเบียนสมรส เลขที่ ........เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ...ทั้งสองฝายหยาขาดจากกัน ตาม........เลขที่ .
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ลงวั
น
ที
…
่
เดือน ......พ.ศ. ..... ตกลงแบงสินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสงิ่ ปลูกสราง ใหแก นาง ข.เปนผูถือกรรมสิทธิ์ เพิ่มอีก
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
จํานวน ๒๐๐ สวน คงเหลือเปนของ นาย ก. จํานวน ๘๐๐ สวน สวนของนาง ข. จํานวน ๑,๐๐๐ สวน คงเดิม
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
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
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ที่ดิน

บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสนิ ระหวางคูสมรส
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาง
ข.
ผู

ร
บ
ั
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางตนมีชื่อขาพเจานาย ก. และนาง ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ เปนทรัพยสินที่ไดมา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ระหวางสมรส และเปนสินสมรส ไดมาโดย ..........เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ขาพเจาทั้งสองจดทะเบียนสมรส
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามทะเบียนสมรส เลขที่ .......เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ณ สํานักงานเขต ...........
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจาทั้งสองฝายหยาขาดจากกันตาม ....... เลขที่ ....... ลงวันที่ ……..เดือน………………พ.ศ…. ตกลงแบง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสิ่งปลูกสราง ใหแกนาง ข . เปนผูถือกรรมสิทธิ์อีกจํานวน ๒๐๐ สวน คงเหลือเปนของนาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํานวน ๘๐๐ สวน สวนของนาง ข. ๑,๐๐๐ สวน คงเดิมเพียงคนเดียว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทํา ขึ้นหนึ่ง ฉบั บ เก็ บไว ณ สํานัก งานที่ดิน ขา ฯ ทั้งสองฝายได ตรวจดูบันทึกข อตกลงและเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง
ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผูรับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………...เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

แบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

กรณียังมีสวนของคูสมรสอีกฝายเหลืออยู

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

นาย จ.

ผูใหสัญญา

๑. นาง ข.
๒. นาย ก.

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูรับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

(ลงชื่อ)……………

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

๕
นาย ก. แบงทรัพยสินระหวางคูสมรส ใหแก นาง ข. ๒๐๐ สวน
ใน ๑,๐๐๐ สวน ของตน คงเหลือเปนสวนของตน ๘๐๐ สวน สวน
ของ นาง ข . ที่มีอยูแลว ๑,๐๐๐ สวน คงเดิม

๕

ไร

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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737

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีแบงสินสมรส โดยยกสวนที่เปนสินสมรส
 ที่นา
ทั้งหมดใหแกฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

แบ
ง
ทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ระหว
า
งคู
ส

มรส
และการสอบสวนสิทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต
เฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก.แบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเฉพะสวนของตนทั้งหมดแก นาง ข.เทานั้นสวนของบุคคลอื่นคง

โฉนดที่ดิน

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

๑. นาง ข.
บโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู รั..........…............…..……..
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
เปนทรัพยสินที่ไดมาระหวางสมรส และเปนสินสมรสไดมาโดย ......เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. .... …...................……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................
จดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรส เลขที่ ........เมื่อวันที่ ......... เดือน ......... พ.ศ. ...ทั้งสองฝายหยาขาดจากกัน ตาม........เลขที่ .
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ลงวันที่… เดือน ......พ.ศ. ..... ตกลงแบงสินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนีเ้ ฉพาะสวนที่เปนสินสมรสของตน ไมมีสิ่งปลูกสราง ใหแก
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
นาง ข.เปนผูถือกรรมสิทธิ์ เพียงคนเดียว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชือ่ ...........................................................
ผูขอ
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
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

738
(ท.ด. ๑๖)

กรณีแบงสินสมรส โดยยกสวนที่เปนสินสมรส
ทั้งหมดใหแกฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงแบงทรัพยสนิ ระหวางคูสมรสเฉพาะสวน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาง
ข.
ผู

ร
บ
ั
โอน
..………...................………...….........................……….......     

อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางตนมีชื่อขาพเจานาย ก. และนาย ค. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ไดมาโดย ...... เมื่อ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่……..เดื อน………………พ.ศ…. และเปน ทรัพยสิน ที่ไดมาในระหวางสมรสซึ่ งเปนสินสมรสของขาพเจา นาย ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และนาง ข. จดทะเบียนสมรสตามทะเบียนสมรส เลขที่ .......เมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ…. ณ สํานักงานเขต ...........
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจาทั้งสองฝาย หยาขาดจากกันตาม ....... เลขที่ ....... ลงวันที่ ……..เดือน………………พ.ศ….และได
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตกลงแบงสินสมรสโดยโอนที่ดินแปลงนี้ ไมมีสิ่งปลูกสรางเฉพาะสวนที่เปนสินสมรสของ นาย ก. กับนาง ข. ใหแกนาง ข . เปนผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นหนึ่ง ฉบั บ เก็ บไว ณ สํานัก งานที่ดิน ขา ฯ ทั้งสองฝายได ตรวจดูบันทึกข อตกลงและเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง
ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผูรับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………...เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ขาย

แบงทรัพยสิน
ระหวางคูสมรส
เฉพาะสวน

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

กรณีแบงสินสมรส โดยยกสวนที่เปนสินสมรส
ทั้งหมดใหแกฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียว

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

นาย จ.

ผูใหสัญญา

๑. นาง ข.
๒. นาย ค.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ผูรับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

-

-

ไร

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื่อ)……………

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

นาย ก. แบงทรัพยสินระหวางคูสมรสเฉพาะสวนของตน
ทั้งหมดแก นาง ข. เทานั้น สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๕

๕

ไร

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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740
- ๕๖๐ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบ่งคืนให้ผเู ้ ป็ นหุน้ ส่วน  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งคืนให้ ผ้ ูเป็ นหุ้นส่ วน

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่ วน ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค. (ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการโอนที่ดินให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน เพื่อเป็ นการแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่ วนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน ตามบันทึกข้อตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
แบ่งคืนให้ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน ฉบับลงวันที่…….เดือน…………พ.ศ…….
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

- ๕๕๙ 741

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื่องแบ่ งคืนให้ ผ้เู ป็ นหุ้นส่ วน

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแบ่ งคืนให้ ผ้เู ป็ นหุ้นส่ วน
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุน้ ส่วน ก. (โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี) ผูโ้ อน
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ค.
ผู
เ
้
ป็
น
หุ
น
้
ส่
ว
น
ผู
ร
้
ั
บ
โอน
..………...................………...….........................……….......     
-,๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ............….... ปี เชื้อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….....................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้///////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยห้า งหุ ้นส่ วน ก. ได้จดทะเบี ยนเลิ กห้าง ซึ่ งนายทะเบี ยนได้รับจดทะเบี ยนไว้แล้วเมื่ อวันที่ ………
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………………พ.ศ……ตามหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่………….…ลงวันที่……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน…….… …..พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าผูช้ าระบัญชีตามหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่…………ลงวันที่…..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน………..พ.ศ…… ขอโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ค. ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้า นาย ค. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนของห้างหุน้ ส่ วน ก. ยินยอมรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นไว้ หนึ่ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ค.
ลงชื่อ…………………..…………….ผูร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แบ่งคืนให้ผเู ้ ป็ น
เดือน………… หุน้ ส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ห้างหุน้ ส่วน ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทแบ่ งคืนให้ ผ้ ูเป็ นหุ้นส่ วน

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………
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- ๕๖๑ -
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- ๕๖๓ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
แบ่
ง
คื
น
ให้
ผ
ถ
ู
้
ื
อ
หุ
น
้
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั A จากัด
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี )
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค. (ผูถ้ ือหุ้น)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการโอนที่ดินให้แก่ผถู้ ือหุ้น เพื่อเป็ นการแบ่งคืนทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งคืนให้ผถู้ ือหุ้น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที่…..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

744

- ๕๖๒ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่างบันทึกข้ อตกลง เรื่องแบ่ งคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแบ่ งคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น
ระวาง.......………………..........................…..ตาบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั A (โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี) ผูโ้ อน
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ค. (ผูถ้ ือหุน้ )
ผูร้ ับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
-,๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ............….... ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….....................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยบริ ษทั A จากัด ได้จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษทั ซึ่ งนายทะเบี ยนได้รับจดทะเบี ยนไว้แล้ว เมื่ อวันที่ ……..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน…………..พ.ศ…… ตามหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่………………ลงวันที่……..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน…………..พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าผูช้ าระบัญชีตามหนังสื อรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่…………ลงวันที่…….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน……….….…….พ.ศ……ขอโอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ค. ผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการแบ่งคืนทรัพย์สินของบริ ษทั จากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้า นาย ค. ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั A จากัด ยินยอมรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึ กข้อตกลงนี้ ทาขึ้นไว้ หนึ่ ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลงและ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โ้ อน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ค.
ลงชื
่
อ
…………………..…………….ผู
ร
้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แบ่งคืนให้ผถู ้ ือหุน้
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

บริ ษทั A จากัด

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทแบ่ งคืนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

745
- ๕๖๔ -

746

- ๕๖๖ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผู้เป็ นหุ้นส่ วน
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
งแยกคืนให้ผเู ้ ป็ นหุน้ ส่วน  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท แบ่
................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
ตำแหน่ งทีด่ นิ
5136
IV
7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๓๔๕
๔
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๓
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่วน ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย บ. (ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่ วน ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที่…..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
นาย บ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อรับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๐
๓๓
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๓๔๖
๔
๔๖
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

747

- ๕๖๗ -

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
งแยกคืนให้ผเู ้ ป็ นหุน้ ส่วน  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท แบ่
................……………….........
แยก ๒
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ
5136
IV
7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้เู ป็ นหุ้นส่ วน

โฉนดทีด่ นิ

๓๔๕
๔
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่ วน ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ป. (ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่ วน ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที่…..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
นาย
ป.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๑
๓๔
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๓๔๗
๔
๔๗
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

748

- ๕๖๘ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้เู ป็ นหุ้นส่ วน
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่
ง
แยกคื
น
ให้
ผ
เ
ู
้
ป็
นหุ
น
้
ส่
ว
น
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๓๔๕
๔
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุ้นส่ วน ก.
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย พ. (ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผเู้ ป็ นหุ้นส่วน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที่…..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
พ.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

749

- ๕๖๕ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื่องแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ ูเป็ นหุ้นส่ วน

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ เู ป็ นหุ้นส่ วน
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ต
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๓๒
เลขที่ดิน……………………หน้
าสารวจ......………...............อ
าเภอ..............…........……................................
๓๔๕
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

ห้างหุน้ ส่วน ก. (โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี) ผูโ้ อน
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
บ.
..………...................………...….........................……….......     
นาย ป.
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
ผูร้ ับโอน     
..………...................………...….........................……….......
นาย พ.
..………...................………...….........................……….......
    
-, ๔๐,๕๐,๕๐ ปี เชื้อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ............….……..
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….…................................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อห้างหุ ้นส่ วน ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ บัดนี้ ห้างหุ ้นส่ วน ก. ได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบี
ย
นเลิกห้างแล้วตามหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่………………..…ลงวันที่……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดื
อน………..พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าผูช้ าระบัญชีตามหนังสื อรับรอง………………..จึงขอแบ่งแยกที่ดินของห้างหุน้ ส่วนคืนให้ผเู ้ ป็ นหุน้ ส่วน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
คือ แปลงแยกที่ ๑ ทางทิ ศใต้ ให้แก่ นาย บ. เนื้ อที่ ๑ - ๐ - ๐๐ ไร่ แปลงแยกที่ ๒ ทางทิ ศใต้ต่อจากแปลงที่ ๑ ให้แก่ นาย ป.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เนื
้ อที่ ๑ - ๐ - ๐๐ ไร่ ส่ วนแปลงคงเหลือเป็ นของ นาย พ.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้า นาย บ. , นาย ป. และ นาย พ. ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน ยินยอมรับโอนที่ดินแบ่งแยกแปลงดังกล่าว โดยขอให้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ช่………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
างรังวัดไปทาการรังวัดและให้เจ้าพนักงานที่ ดินดาเนิ นการจดทะเบี ยนให้แก่ขา้ พเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้
ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นไว้ หนึ่ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
บ.
ลงชื
่
อ
…………………..…………….ผู
ร
้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ป.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
ร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย พ.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
ร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แบ่งแยกคืนให้
เดือน………… ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ห้างหุน้ ส่วน ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ ูเป็ นหุ้นส่ วน

๑

๑

๑

นาย ป.

นาย พ.

ไร่
นาย บ.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

-

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

๑

๒

ไร่

-

-

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

-

(ลงชื่อ)……………

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๑
๓๔๗

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐
๓๔๖
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- ๕๖๙ -
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- ๕๗๑ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
่
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
แยกคื
น
ให้
ผ
ถ
ู
้
ื
อ
หุ
น
้
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
แยก ๑
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๒๔๕
๓
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๖
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั B จากัด
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี )
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย น. (ผูถ้ ือหุ้น)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผถู้ ือหุ้น ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
นาย
น.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๔
๑๓
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๒๔๖
๓
๔๖
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

752

- ๕๗๒ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
แบ่งแยกคืนให้ผถู ้ ือหุน้
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๒
ตำแหน่ งทีด่ นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๒๔๕
๓
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๔
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั B จากัด
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ส. (ผูถ้ ือหุ้น)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผถู้ ือหุ้น ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
นาย
ส.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๕
๑๔
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๒๔๗
๓
๔๗
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๗๓ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
่
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
แบ่งแยกคืนให้ผถู ้ ือหุน้
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ตำแหน่ งทีด่ นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด่ นิ

๒๔๕
๓
๔๕
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั B จากัด
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี)
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ว. (ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
๕๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……..................………..………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
เป็ นการแบ่งแยกคืนทรัพย์สินของบริ ษทั ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ตามบันทึกข้อตกลงแบ่งแยกคืนให้แก่ผถู้ ือหุ้น ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
นาย
ว.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อรับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๕๗๐ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื่องแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น

ทีด่ นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื่องแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ต
าบล...........……………………………..…………….............
๓
๑๒
เลขที่ดิน……………………หน้าสารวจ......………...............อาเภอ..............…........……................................
๒๔๕
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วา่ การ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจาตัวประชาชน

บริ ษทั B (โดยนาย ช. ผูช้ าระบัญชี) ผูโ้ อน
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
นาย น.
..………...................………...….........................……….......
    
นาย ส.
ผูถ้ ือหุน้
ผูร้ ับโอน     
..………...................………...….........................……….......
นาย ว.
..………...................………...….........................……….......
    
-,๔๐,๕๐,๕๕
ไทย
ไทย
อายุ ............….……... ปี เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….…...............................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที่ .....…...
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคาต่อ…………………………………………………………………………………………………..

ด้///////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้ : ข้อ ๑. ด้วยที่ดินแปลงเครื่ องหมายข้างบนนี้ มีชื่อบริ ษทั B เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ บัดนี้ บริ ษทั B ได้จดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เลิกบริ ษทั แล้ว ตามหนังสื อรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ที่…………ลงวันที่…..เดือน………...พ.ศ…..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าผูช้ าระบัญชีตามหนังสื อรับรอง……….…… จึ งขอแบ่งแยกที่ดินของบริ ษทั B คืนให้ผูถ้ ือหุ ้น คือ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แปลงแยกที่ ๑ ทางทิศตะวันตก ให้แก่ นาย น. เนื้ อที่ ๒ - ๐ - ๐๐ ไร่ แปลงแยกที่ ๒ ต่อจากแปลงที่ ๑ เนื้ อที่ ๒ - ๐ - ๐๐ ไร่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ให้แก่ นาย ส. ส่วนแปลงคงเหลือเป็ นของ นาย ว.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้า นาย น. , นาย ส. และ นาย ว. ผูถ้ ือหุน้ ยินยอมรับโอนที่ดินแบ่งแยกแปลงดังกล่าว โดยขอให้ช่างรังวัด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไปทาการรังวัดแบ่งแยกและให้เจ้าพนักงานที่ดินดาเนินการจดทะเบียนให้แก่ขา้ พเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตาม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ทาขึ้นไว้ หนึ่ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อหรื อลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โ้ อน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
น.
ลงชื่อ…………………..…………….ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ส.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
ร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย
ว.
ลงชื่อ…………………..…………….ผูร้ ับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตาแหน่งเป็ นสาคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งแยกคืนให้
เดือน………… ผูถ้ ือหุน้
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

บริ ษทั B จํากัด

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกคืนให้ ผ้ถู ือหุ้น

๒

๒

๒

นาย ส.

นาย ว.

ไร่
นาย น.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

๒

๔

ไร่

-

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

(ลงชื�อ)……………

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๕
๒๔๗

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๔
๒๔๖

755
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย (ระหว่างจํานอง)
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
(ระหว่างจํานอง)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

(มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร      ผู้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ระหว่างจํานอง ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�……เดือน….……….….พ.ศ…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้
แก่ก องทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติก องทุนฟื� นฟูและ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) กองทุนยอมรับภาระหนี� จาํ นองที�ผโู้ อนจํานอง
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ผูข้ อ โอน
เป็ นประกัน ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…… ลงชื�อ ...........................................................
กองทุ
น
ฟื
นฟู
แ
ละพ
ฒ
ั
นาเกษตรกร
�
เดือน………พ.ศ……เป็ นเงินจํานวน………..บาท ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๙)
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย (ระหว่างจํานอง)

โอนตามกฎหมาย (ระหว่างจํานอง)
คําขอ……………………………

(มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
๑. นาย ก.
ผูโ้ อน
๒. กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟู
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
และพั
ฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติ มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที� ๒)
..........................................................................………………........................................................................................................
พ.ศ.
๒๕๔๔ และเกษตรกรราย นาย ก. ได้ตกลงกันให้กองทุนเข้ารับภาระชําระหนี�ของเกษตรกรราย นาย ก. ให้แก่ ธนาคาร เอ
..........................................................................…………………………........................................................................................
เจ้
าหนี� ผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที� ….เดือน……….พ.ศ……โดยเกษตรกรราย นาย ก. ได้ผ่านการตรวจสอบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามระเบี
ยบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของกองทุนเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสื อรับรองการชําระหนี�ของเกษตรกร
..........................................................................………………........................................................................................................
ลงวันที� ….เดือน……...พ.ศ…..ที�แนบมาพร้อมนี� ซึ� งการรับภาระชําระหนี�ของกองทุนดังกล่าวมีผลให้ที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง
..........................................................................…………………………........................................................................................
(ถ้
ามี) ของเกษตรกรราย นาย ก. ที�ใช้เป็ นหลักประกันการชําระหนี�ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�….เดือน…………..พ.ศ…..
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตกเป็
นของกองทุนตามมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ�งแก้ไข
..........................................................................………………………….........................................................................…............
เพิ
�มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที� ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (ระหว่างจํานอง) ตามสัญญาจํานอง
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
ฉบับลงวันที�……เดือน……………พ.ศ….ให้แก่กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายดังกล่าวด้วย โดยกองทุนยอมรับ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ภาระหนี�จาํ นองที�ผโู ้ อนจํานองเป็ นประกันตามสัญญาจํานองข้างต้นเป็ นจํานวนเงิน………..บาท
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.
ผูจ้ าํ นอง

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนตามกฎหมาย นาย ก.
เดือน………… (ระหว่างจํานอง)
พ.ศ. ………… (มาตรา ๓๗/๙
วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื� นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒)
วันที�…………. ไถ่ถอนจากจํานอง ธนาคาร เอ
เดือน…………
พ.ศ. …………

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ัวอย่ าง�าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�อน�า���ห�าย (ระหว่างจํานอง)

ไร่

งาน

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

กองทุนฟื� นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
ผูไ้ ถ่ถอน

งาน

ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

(ลงชื�อ)……………

ไร่

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

กองทุนฟื� นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
ผูร้ ับโอน

ธนาคาร เอ
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตําแหน่ งที�ดิน

(มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

กองทุนฟื� นฟูและพ ฒั นาเกษตรกร      ผู ้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนฟื� นฟูและพ ฒั นาเกษตรกร ตามมาตรา ๓๗ /๙ วรรคสอง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพ ฒั นาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
กองทุนฟื� นฟูและพ ฒั นาเกษตรกร ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ...........................................................
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�นักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย

โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………

(มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................……..
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดื
๑. นาย ก.
ผูโ้ อน อน..............………................พ.ศ.........….........
๒. กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟู
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติ มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที� ๒)
..........................................................................………………........................................................................................................
พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้เข้ารับภาระชําระหนี� ของเกษตรกรราย นาย ก. ให้แก่ ธนาคาร เอ เจ้าหนี� ผูร้ ับจํานองตามสัญญาจํานอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ฉบับลงวันที� ….เดือน………….พ.ศ……โดยเกษตรกรราย นาย ก. ได้ผ่านการตรวจสอบตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้อบังคับของกองทุนเรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏตามหนังสื อรับรองการชําระหนี�ของเกษตรกร ลงวันที� ..…..เดือน…….…...พ.ศ…..
..........................................................................………………........................................................................................................
ที�แนบมาพร้อมนี� ซึ� งการรับภาระชําระหนี�ของกองทุนดังกล่าวมีผลให้ที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ของเกษตรกรราย นาย ก.
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที�ใช้เป็ นหลักประกันการชําระหนี�ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�….เดือน………..พ.ศ…..ตกเป็ นของกองทุนตามมาตรา ๓๗/๙
..........................................................................…………………………........................................................................................
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื� นฟู
..........................................................................………………………….........................................................................…............
และพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที� ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๔
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่กองทุนฟื� นฟูและพัฒนา
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
เกษตรกรตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
กองทุนฟื� นฟูและพัฒนาเกษตรกร
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

วันที�…………. โอนตามกฎหมาย นาย ก.
เดือน………… (มาตรา ๓๗/๙
พ.ศ. ………… วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื� นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒)

ธนาคาร เอ
ผูร้ ับจํานอง

วันที�…………. ไถ่ถอนจากจํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.
ผูจ้ าํ นอง

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย

กองทุนฟื� นฟุและ
พัฒนาเกษตรกร
ผูร้ ับโอน

นาย ก.
ผูไ้ ถ่ถอน

ธนาคาร เอ
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนตามกฎหมาย
................………………......... ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

านักงานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม     ผู้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า สํ......................……...............................
(เพื�อใช้ในการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้แก่สาํ นักงานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การปฏิ
รูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
กระทรวงการคลัง
ลงชื�อ .......................................…............…........
ผูข้ อ โอน
สํ
า
นั
ก
งานการปฏิ
ร
ู
ป
ที
ด
�
ิ
น
เพื
อ
�
เกษตรกรรม
ลงชื�อ .....................................................……...... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ .................................................…….......... ผูส้ อบสวน
(……………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย

โอนตามกฎหมาย (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ�ง
คําขอ.........................................................

แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที�ดินเพือ� เกษตรกรรม (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดื
อน..............………................พ.ศ.........….........
กระทรวงการคลัง
ผูโ้ อน
สํานักงานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อกระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ได้มาเนื�องจากการจัดซื� อของ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ส.ป.ก. (หรื อมีผยู้ กให้แก่ ส.ป.ก.) เพื�อดําเนิ นการปฏิ รูปที� ดินเพื�อเกษตรกรรมก่อนวันที�พระราชบัญญัติการปฏิ รูปที�ดินเพื�อ
..........................................................................………………........................................................................................................
เกษตรกรรม (ฉบับที� ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ใช้บงั คับ และตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าวบัญญัติให้กระทรวง
..........................................................................…………………………........................................................................................
การคลังดําเนิ นการโอนที�ราชพัสดุที�กระทรวงการคลังได้มาเนื�องจากการจัดซื� อของ ส.ป.ก. (หรื อมีผูย้ กให้แก่ ส.ป.ก.) เพื�อ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ดําเนินการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรมซึ�งมีอยูใ่ นวันที�พระราชบัญญัติน� ีใช้บงั คับ ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ�ของ ส.ป.ก. เพื�อใช้ในการปฏิรูป
..........................................................................………………........................................................................................................
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนโอนที�ดินแปลงนี�ให้แก่ ส.ป.ก. ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
กระทรวงการคลัง
สํานักงานการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม ข้ อ
……................…….....................................ผู
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนตามกฎหมาย กระทรวงการคลัง
เดือน………… (มาตรา ๑๔
พ.ศ. ………… วรรคหนึ�ง
แห่งพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที�ดินเพื�อ
เกษตรกรรม
(ฉบับที� ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

�ั��ย� า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท��น�า�����าย

สํานักงานการปฏิรูป
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม
(เพื�อใช้ในการปฏิรูป
ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม)

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย
โอน
     ผู้ ...........………..….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................……...............….....
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)      ผู้ ..........…..........…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า บริ
......................……....................…..........
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................... สัญชาติ…...…….….....……………
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...….........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้แก่ บริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
พ.ศ.
๒๕๔๒
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
องค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…..….................
ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ บริ
....................................…..........................
ลงชื�อ ...........................................…........…....... ผูส้ อบสวน
(……………………………………..……)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

766
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย

โอนตามกฎหมาย
คําขอ...................................

(มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ..................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

อน..............………................พ.ศ.........….........
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย วันที�.......…….......เดื
ผูโ้ อน
บริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อองค์การโทรศัพท์แห่ งประเทศไทย เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้แปลงสภาพขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยโดยได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด
..........................................................................………………........................................................................................................
(มหาชน) มีผลทําให้ท�ีดินแปลงนี� โอนไปเป็ นของบริ ษทั ทศท คอร์ ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๒๒ และ ๒๔
..........................................................................…………………………........................................................................................
แห่ งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนโอนที�ดินแปลงนี�ให้แก่ บริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ข้ อ
……................…….....................................ผู
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนตามกฎหมาย
เดือน………… (มาตรา ๒๔ แห่ง
พ.ศ. ………… พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตั�อย� า�การ�ก� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทโอนตามกฎหมาย

ไร่
บริ ษทั ทศท คอร์ปอเรชัน� ๑
จํากัด (มหาชน)

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามข้
อ
ตกลง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามข้ อตกลง

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน)      ผู้ ...........……….....….....…..
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)      ผู้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้แก่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา ๓๘ จัตวา แห่ งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ�มเติมพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที� ๔)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
พ.ศ.
๒๕๔๑
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

769
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง โอนตามข้ อตกลง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงโอนตามข้ อตกลง
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) ผูโ้ อน
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ผูร้ ับโอน
    
..………...................………...….........................……….......

อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
//////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ความเห็นชอบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โครงการโอนกิจการของธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) โดยอาศัยอํานาจตามความใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
มาตรา ๓๘ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ�มเติม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ฉบับที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) กับธนาคาร
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงกันให้ธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) โอนสิ นทรัพย์และหนี�สินทั�งหมดของธนาคารมหานคร
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํากัด (มหาชน) ให้แก่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ตามหนังสื อสัญญาการโอนสิ นทรัพย์และหนี� สินฉบับลงวันที�…….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน…………พ.ศ…..ดังปรากฏรายละเอียดตามสําเนาสัญญาที�แนบท้ายบันทึกนี�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าธนาคารมหานคร จํากัด (มหาชน) ขอโอนที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� (พร้อมสิ� งปลูกสร้างถ้ามี)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ให้แก่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และข้าพเจ้าธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ยินยอมรับโอนที�ดินดังกล่าวเพื�อให้เป็ นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามสั
ญญาที�กล่าวในข้อ ๑ ให้เสร็จสิ�นไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น ๑ ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงลายมื
อชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………….…………………………….ผูโ้ อน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…….…………………………………….ผูร้ ับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…….…………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……….………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนตามข้อตกลง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ธนาคารมหานคร
จํากัด (มหาชน)

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามข้ อตกลง

ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์ เพือ� ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตําแหน่ งทีด� นิ

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
................……………….........

(มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื�อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

สถาบันกี�เงิน A ทรัสตีของทรัสต์.      ผู้ ...........……….....….....…..
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

สถาบันกี�เงิน B ทรัสตีของทรัสต์.      ผู้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่ทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามรายงานการประชุ
มของทรั สตี รายใหม่ ลงวันที� ........เดื อน ........พ.ศ. .......
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สถาบันการเงิน A ทรัสตีของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC
ลงชื�อ .........................................................................................................................................
ผูข้ อ
สถาบันการเงิน B ทรัสตีของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC
ลงชื�อ .........................................................................................................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

772
ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงโอนตามกฎหมาย
ตาม มาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์ เพือ� ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลงโอนตามกฎหมาย

(ตามาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื�อธุรกิจในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐)
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
สถาบันการเงิน A ทรัสตีของทรัสต์
เลขประจําตัวประชาชน
เพื
อ
�
การลงทุ
น
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
CCC
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......     

สถาบันการเงิน B ทรัสตีของทรัสต์
เพื�อการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ CCC
..………...................………...….........................……….......
    
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
/////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ข้าพเจ้า สถาบันทการเงิน A ทรัสีของทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ CCC ประสงค์จะโอนที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แปลงเครื� องหมายข้างต้นพร้อมสิ�งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่สถาบันการเงิน B ทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื�อการลงทุนใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อสั
งหาริ มทรัพย์ CCC ตามรายงานการประชุมสถาบันการเงิน B ของทรัสตีรายใหม่ ลงวันที� ............เดือน.................พ.ศ. ....
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรรมเนี ยมตามกฎหมาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ไว้ หนึ�งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล้
ว จึงลงลายมือชื�อหรื อลงลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าหน้าที�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สถาบันการเงิน A ทรัสตีของทรัสต์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เพื�อการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ CCC โ้ อน
ลงชื�อ……………………………......................…ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สถาบันการเงิน B ทรัสตีของทรัสต์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เพื�อการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ CCC โ้ อน
ลงชื�อ……………………………......................…ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนตามกฎหมาย
เดือน………… (มาตรา ๒๖
พ.ศ. ………… แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื�อธุรกรรม
ในตลาดทุน
พ.ศ. ๒๕๕๐)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

สถาบันการเงิน A
ทรัสตีของทรัสต์
เพื�อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
CCC

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์ เพือ� ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐

สถาบันการเงิน B
ทรัสตีของทรัสต์เพื�อ
การลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
CCC

ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เลขที�ดิน
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
วา

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

773

774
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๗ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ตําแหน่ งทีด� นิ

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........

(มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

านักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง      ผู้ ...........……….....….....…..
โอน
๒. ข้าพเจ้าสํ................................…….............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

การยางแห่งประเทศไทย
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……......................................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที�มีชื�อของของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้
แก่ ก ารยางแห่ งประเทศไทย ตาม มาตรา ๖๗ แห่ งพระราชบัญญัติก ารยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สํ
า
นั
ก
งานกองทุ
นสงเคราะห์การทําสวนยาง ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .........................................................................
การยางแห่งประเทศไทย
ลงชื�อ .........................................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๗ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

(ท.ด. ๙)

โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………………

(มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
๑. สํานักงานงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ผูโ้ อน
๒. การยางแห่งประเทศไทย ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…
….…     
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
บัดนี� ได้มีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั�งการยางแห่ งประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิ จ สังกัด
..........................................................................………………........................................................................................................
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการควบรวม ๓ องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การ
..........................................................................…………………………........................................................................................
สวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง เป็ นการยางแห่งประเทศไทย มีผลทําให้ที�ดินแปลงนี�โอนไปเป็ นของการยางแห่งประเทศไทย
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามมาตรา ๖๗ แห่ง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่การยางแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
การยางแห่งประเทศไทย
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

โอนตามกฎหมาย
(มาตรา ๖๗
แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที�……….
เดือน………
พ.ศ. ………

สํานักงานกองทุน
สงเคราะห์
การทําสวนยาง
ผูโ้ อน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๖๗ แห่ งพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

การยางแห่งประเทศไทย
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตารางวา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที
�ดินใหม่
ตารางวา

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ตําแหน่ งทีด� นิ

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

องค์การสวนยาง
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

การยางแห่งประเทศไทย
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……......................................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที�มีชื�อของของ องค์กรสวนยาง ให้แ ก่ ก ารยางแห่ งประเทศไทย ตาม มาตรา ๖๘
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
แห่
งพระราชบัญญัติก ารยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
องค์การสวนยาง
ลงชื�อ .........................................................................
ผูข้ อ โอน
การยางแห่
ง
ประเทศไทย
ลงชื�อ ......................................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

(ท.ด. ๙)
โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………………

(มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
๑. องค์การสวนยาง ผูโ้ อน
๒. การยางแห่งประเทศไทย ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…
….…     
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อ องค์กรสวนยาง เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ได้มีพระราชบัญญัติ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
การยางแห่
งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั�งการยางแห่ งประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิ จ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
..........................................................................………………........................................................................................................
ด้..........................................................................…………………………........................................................................................
วยการควบรวม ๓ องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง
เป็
นการยางแห่งประเทศไทย มีผลทําให้ที�ดินแปลงนี�โอนไปเป็ นของการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๖๘ แห่ง พระราชบัญญัติ
..........................................................................…………………………........................................................................................
การยางแห่
งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่การยางแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
ตามกฎหมายดั
งกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
องค์การสวนยาง
การยางแห่งประเทศไทย
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

โอนตามกฎหมาย
(มาตรา ๖๘
แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที�……….
เดือน………
พ.ศ. ………

องค์การสวนยาง
ผูโ้ อน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๖๘ แห่ งพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

การยางแห่งประเทศไทย
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตารางวา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที�ดิน
ตารางวา โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๗๐ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ตําแหน่ งทีด� นิ

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........

(มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

สถาบันวิจยั ยาง
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

การยางแห่งประเทศไทย
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……......................................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที�มีชื�อของของ สถาบันวิจยั ยาง ให้แ ก่ก ารยางแห่ งประเทศไทย ตามมาตรา ๗๐
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
แห่ งพระราชบัญญัติก ารยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สถาบันวิจยั ยาง
ลงชื�อ .........................................................................
ผูข้ อ โอน
การยางแห่
ง
ประเทศไทย
ลงชื�อ ......................................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๗๐ แห่ งพระราชบัญญัติการยาง
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

(ท.ด. ๙)
โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………………

(มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
๑. สถาบันวิจยั ยาง ผูโ้ อน
๒. การยางแห่งประเทศไทย ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…
….…     
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อ สถาบันวิจยั ยาง เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ได้มีพระราชบัญญัติการยาง
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดตั�งการยางแห่ งประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิ จ สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
..........................................................................………………........................................................................................................
ด้วยการควบรวม ๓ องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจยั ยาง
..........................................................................…………………………........................................................................................
เป็ นการยางแห่งประเทศไทย มีผลทําให้ที�ดินแปลงนี�โอนไปเป็ นของการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๗๐ แห่ง พระราชบัญญัติ
..........................................................................…………………………........................................................................................
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่การยางแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
สถาบันวิจยั ยาง
การยางแห่งประเทศไทย
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

โอนตามกฎหมาย
( มาตรา ๗๐
แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที�……….
เดือน………
พ.ศ. ………

สถาบันวิจยั ยาง
ผูโ้ อน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๗๐ แห่ งพระราชบัญญัติการยางแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

การยางแห่งประเทศไทย
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตารางวา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที�ดิน
ตารางวา โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
การยาสู บแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

ตําแหน่ งทีด� นิ

783

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........

(มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑)

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

การยาสูบแห่งประเทศไทย
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……......................................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที�มีชื�อของของ กระทรวงการคลัง ในส่ วนที�เกี�ยวข้องกับกิจการยาสูบ ให้แก่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การยาสู
บแห่ งประเทศไทย ตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติก ารยาสู บแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
กระทรวงการคลัง
ลงชื�อ .........................................................................
ผูข้ อ โอน
การยาสู
บ
แห่
ง
ประเทศไทย
ลงชื�อ ......................................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
การยาสู บแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

(ท.ด. ๙)

โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………………

(มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………

วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
๑. กระทรวงการคลัง ผูโ้ อน
๒. การยาสูบแห่งประเทศไทย ผูร้ ับโอน
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…
….…     
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อ กระทรวงการคลัง เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
บั..........................................................................………………........................................................................................................
ดนี� การยาสู บแห่ งประเทศไทย เป็ นรัฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติการยาสูบ
แห่
งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ (๑) กําหนดให้
..........................................................................…………………………........................................................................................
กระทรวงการคลั
ง โอนบรรดาจิการ เงิน ทรัพย์ สิ ทธิ หน้าที� หนี� และความรับผิด ของกระทรวงการคลังในส่วนที�เกี�ยวกับกิจการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ของ
โรงงานยาสู บ ที� มีอยู่ก่อนวันที�พระราชบัญญัติน� ี ใช้บงั คับไปเป็ นของการยาสู บแห่ งประเทศไทย และมาตรา ๓๙ (๒)
..........................................................................………………........................................................................................................
อสั
งหาริ มทรัพย์อื�นตามที�กรมธนารักษ์ และ การยาสูบแห่งประเทศไทย ตกลงร่ วมกัน และคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ ซึ�งต้อง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ดํ..........................................................................…………………………........................................................................................
าเนินการให้แล้วเสร็ จภายในสามปี นับแต่วนั ที�พระราชบัญญัติน� ีใช้บงั คับตั�งแต่วนั ที� ๑๔พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผลทําให้ที�ดินแปลงนี�
โอนไปเป็
นของการยาสูบแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่การยางแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
ตามกฎหมายดั
งกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
กระทรวงการคลัง
การยาสูบแห่งประเทศไทย
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

วันที�……….
เดือน………
พ.ศ. ………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

โอนตามกฎหมาย
กระทรวงการคลัง
(มาตรา ๓๙
ผูโ้ อน
แห่งพระราชบัญญัติการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามกฎหมาย
มาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติการยาสู บแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑)

การยาสูบแห่งประเทศไทย
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตารางวา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที�ดิน
ตารางวา โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๑ (หรือ ๓๒)แห่ งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เกีย� วกับยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๓๔

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

(มาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี�ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔)
ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน
สํานักงาน ป.ป.ส.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……......................................      ผู้ ..........…............…..……..
(กองทุนป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ที�มีชื�อของ นาย ก. ให้แก่สาํ นักงาน ป.ป.ส. (กองทุนป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เนื..............................................................................……….................................................................................…...............……
� องจากศาล........มี คาํ สั�ง.........ที�.........ลงวันที�.......เดื อน..........พ.ศ. .......... ให้ตกเป็ นของกองทุนฯ ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู
ก้ ระทําความผิดเกี�ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒)
.......................................................................................................................................................................................................
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ......................................................................................
ผูข้ อ โอน
สํ
า
นั
ก
งาน
ป.ป.ส.(กองทุ
น
ป้
องกันและปราบปรามยาเสพติ
ลงชื�อ ......................................................................................
ผูข้ ดอ) รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๑ (หรือ ๓๒)แห่ งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เกีย� วกับยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๓๔
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(ท.ด. ๙)
โอนตามกฎหมาย
คําขอ……………………………

(มาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี�ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................………….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

สํานักงาน ป.ป.ส. (กองทุนป้ องกันและปราบปรามเสพติด….…
)     
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนมีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ศาล...............ได้มีคาํ สั�งให้ท�ี ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แปลงนี
� ตกเป็ นของกองทุ นป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิด
..........................................................................………………........................................................................................................
�ยวกับยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒) ปรากฏตามคําสัง� ศาล ................คดีหมายเลขแดงที� .......... ลงวันที� .........
เกี
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยนโอนที�ดินและสิ� งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ให้แก่สาํ นักงาน ป.ป.ส.
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบี
.........................…......................................................................................……..…
(กองทุนป้ องกันและปราบปรามเสพติด) ตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
สํานักงาน ป.ป.ส. (กองทุนป้ องกันและปราบปรามเสพติด)
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

โอนตามกฎหมาย
(มาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒)
แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปราม
ผูก้ ระทําความผิดเกี�ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที�……….
เดือน………
พ.ศ. ………

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๓๑ (หรื อ ๓๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทําความผิด
เกี�ยวกับยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๓๔

นาย ก.
ผูโ้ อน

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
สํานักงาน ป.ป.ส.
(กองทุนป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตารางวา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที
�ดินใหม่
ตารางวา

(ลงชื�อ)……………

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั�งศาล
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนตามคําสัง� ศาล
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล…….คดีแดงที�……..ลงวันที�……)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........……………
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้ นาย ข. กรรมสิ ทธิ� ตามคําสัง� ศาล…………คดีแดงที�………ลงวันที�…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
าสัง� ศาล…….คดีแดงที�……..ลงวัผูนข้ ทีอ�……..
ลงชื�อตามคํ
...........................................................
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( ............................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๕๙๑ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั�งศาล

(ท.ด. ๙)

โอนตามคําสัง� ศาล
คําขอ..............................

(ตามคําสัง� ศาล…….คดีแดงที�……..ลงวันที�……..)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ..............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�ศาล…….…..ได้พิพากษาให้ขา้ พเจ้า
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้กรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงนี� โดยศาลสัง� ให้ถอนชื�อ นาย ก. ออกจากที�ดินแปลงนี� ปรากฏตามคําสัง� ศาล……………………..…….
..........................................................................………………........................................................................................................
คดีแดงที�…………….ลงวันที�……………….ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การถอนชื�อ นาย ก. ออกจากโฉนดที�ดินแปลงนี� แล้วลงชื� อ ข้าพเจ้าเป็ น
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนตามคําสัง� ศาล นาย ก.
เดือน………… (ตามคําสัง� ศาล…..
พ.ศ. ………… คดีแดงที�…………
ลงวันที�………......)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามคําสั�งศาล

นาย ข.
ผูร้ ับโอน

ผูร้ ับสัญญา
๕

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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792
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
โอนตามคํ
า
สั
ง
ศาล
�
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล....…คดีแดงที�……ลงวันที�….เดือน…….พ.ศ. ….)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั�งศาล
(กร�ีศาลสั� งให้ ตกเป� นของแ�่นดิน)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� ศาลมีคาํ สัง� ให้ตกเป็ นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ� ง

ตําแหน่ งทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินให้แก่กระทรวงการคลัง เนื�องจากศาล……......มีคาํ สัง� คดีแดงที�….......…....ลงวันที�…..เดือน…….พ.ศ. .…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ให้ตกเป็ นของแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติ ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ�ง
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
กระทรวงการคลั
ง
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................….............
( .........................................….............. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

793
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท�อนตา�คําสั�งศาล
(กรณีศาลสั� งให้ ตกเป็ นของแผ่นดิน)

โอนตามคําสัง� ศาล
คําขอ.....................................

(ตามคําสัง� ศาล……คดีแดงที�……ลงวันที�….เดือน…….พ.ศ. ….)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ...................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

กระทรวงการคลัง
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�ศาล…….……..ได้มีคาํ สัง� ให้ที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แปลงนี
� ตกเป็ นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ� ง
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคํ
าสัง� ศาล…………………คดีแดงที�………………ลงวันที�…………..
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนโอนที�ดินแปลงนี�ให้แก่กระทรวงการคลังตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
กระทรวงการคลัง
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนตามคําสัง� ศาล
เดือน………… (ตามคําสัง� ศาล.....
พ.ศ. ………… คดีแดงที�…..........
ลงวันที�…………
เดือน…………….
พ.ศ. ….)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนตามคําสั� งศาล
(กร�ีศาลสั�ง��้ ตกเป� น�องแ�่นดิน)

กระทรวงการคลัง

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ที�ดินแปลงนี�ศาลมีคาํ สัง� ให้ตกเป็ นของแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ�ง

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๕๙๖ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั�งศาลเฉพาะส่ วน
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามคํ
า
สั
ง
ศาลเฉพาะส่
ว
น
�
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................………………......... นอกเขต
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีแดงที�……….ลงวันที�…….)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ศาลสัง� ให้นาย ข. ได้กรรมสิ ทธิ�เฉพาะส่วนของ นาย ก. ส่ วนของนาย ค. คงมีอยูต่ ามเดิม

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เป็ นการโอนที�ดินเฉพาะส่วนให้นาย ข. ตามคําสัง� ศาล……………คดีแดงที�…………ลงวันที�………………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามคําสัง� ศาล……..คดีแดงที�……….ลงวันที�…….
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

796
- ๕๙๗ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนตามคําสั�งศาลเฉพาะส่ วน

โอนตามคําสัง� ศาลเฉพาะส่วน
คําขอ.................................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีแดงที�……….ลงวันที�…….)
ทีด� นิ

ฉบับที.� ..............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อ นาย ก. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ร่วมกับ นาย ค. บัดนี�ศาล…….……….
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้พิพากษาให้ขา้ พเจ้าได้กรรมสิ ทธิ� ที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่ วนของ นาย ก. โดยศาลสั�งให้ถอนชื�อ นาย ก. ออกจากที�ดินแปลงนี�
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคําสัง� ศาล……………………..…คดีแดงที�…………….ลงวันที�……………….ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การถอนชื�อ นาย ก. ออกจากโฉนดที�ดินแปลงนี� แล้วลงชื�อ ข้าพเจ้าเป็ น
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนี ยมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. โอนตามคําสัง� ศาล ๑. นาย ก.
เดือน………… เฉพาะส่วน
๒. นาย ค.
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล……
คดีแดงที�…………
ลงวันที�…………)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ทโอนตามคําสั� งศาลเฉพาะส่ วน

๑. นาย ข.
๒. นาย ค.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ศาลสัง� ให้ นาย ข. ได้กรรมสิ ทธิ�เฉพาะส่วนของ นาย ก.
ส่วนของ นาย ค. คงมีอยูต่ ามเดิม

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

797

798

- ๕๙๙ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนจากสุ ขาภิบาลเป็ นของเทศบาล  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(โอนตามพระราชบัญญัติเปลี�ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนจากสุ ขาภิบาลเป็ นของเทศบาล

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

สุขาภิบาล…………………..
ขอโอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เทศบาล……………………...
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
(โดยนาย…………... นายกเทศมนตรี เทศบาล……………………..)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนตามพระราชบัญญัติเปลี�ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามคําขอฉบับที�….ลงวันที�…เดือน……พ.ศ. ….
(๒) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๓) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย……….
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ โอน
นายกเทศมนตรี เทศบาล……………………
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ............................................................
( ........................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดนิ

799
- ๖๐๐ -

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท โอนจากสุ ขาภิบาลเป็ นของเทศบาล

โอนจากสุขาภิบาลเป็ นของเทศบาล
คําขอ..................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

เทศบาล…………………. จังหวัด……………………..
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
(โดยนาย…………….นายกเทศมนตรี
เ
ทศบาล………………)
..............................................………………………….…….……     
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินที�กล่าวข้างบนนี� ซึ� งมีชื�อสุ ขาภิบาล……………………. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� นั�น พระราชบัญญัติ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เปลี�ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี� สิ ทธิ และ
..........................................................................………………........................................................................................................
เงินงบประมาณของสุขาภิบาลที�มีอยูใ่ นวันที�พระราชบัญญัติน� ีใช้บงั คับไปเป็ นของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติน� ี
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้จดั การโอนทะเบียนลงนามเทศบาล……………… จังหวัด………………..
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
�
่
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
ต
อ
ไปด้
ว
ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ………….
……................…….......................…..........ผู
ข้ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาล…………………

................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. โอนจากสุขาภิบาล
เดือน…………. เป็ นของเทศบาล
พ.ศ. …………. (โอนตาม
พระราชบัญญัติ
เปลี�ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาล
เป็ นเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๒)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

สุขาภิบาล…………. เทศบาล……………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย� าง�าร���ทะเบียนที�ดินประเภท �อนจา�สุ ขาภิบาลเป็นของเทศบาล

-

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).....…...........

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

- ๖๐๑ -
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- ๖๐๓ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนเป� นที�สาธาร�ประโย�น�
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
นที�สาธารณประโยชน์  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนเป็
................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………….......…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน์
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(ชื�อทาง…………………)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นที�สาธารณประโยชน์ (ชื�อทาง………..……..) โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน)
(๓) โอนเป็
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

802

- ๖๐๒ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท�อ�เป��ท���า�าร�ประ�ย���

โอนเป็ นที�สาธารณประโยชน์
คําขอ.............................................

ท��ด��

��ั�ท�.� ............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท่ ี�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์โอนที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั..........................................................................………………........................................................................................................
� งแปลงให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์ (ชื�อทาง……………………) โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย และข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ

..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนเป็ นที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนเป็ นที�สาธารณประโยชน์

ทางสาธารณประโยชน์
(ชื�อทาง……………)

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๒

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท แบ่
................……………….........
 ในเขต
ตําแ�น่ งที�ดิน
5136
IV
7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ ง�ักเป� นที�สาธารณประโยชน์

โ�นดที�ดิน

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน์
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(ชื�อทาง…………………….)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์ (ชื�อทาง………..……..) โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับ�นักงานเจ� า�น� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๓
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .........….....................................................
( ............................................................... )
เจ� า�นักงานที�ดิน

805

- ๖๐๕ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท ��่ ง�ั�เป� �ท���า�าร�ประ�ย���

แบ่งหักเป� นที�สาธาร�ประโยชน์
คําขอ.............................................

ท��ด��

��ั�ท�.� ...........................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๙
๓๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๒๓
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาง ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป� นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแบ่งหัก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เป� นที�สาธาร�ประโยชน์ทางด้านทิศเหนือจํานวน ๑ งาน เพื�อทางสาธาร�ประโยชน์ (ชื�อทาง………..….) โดย (มีค่าตอบแทน /
..........................................................................………………........................................................................................................
ไม่มีค่าตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดให้ช่างรังวัดดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย หากที�ดิน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี�มีเขตคลาดเคลื�อนด้วยประการใด � ข้าพเจ้ายอมให้เจ้าพนักงานที�ดินแก้ไขให้ถูกต้องได้ และข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งหักเป็ นที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�บ� ��ั�เ�� นที�สา�าร��ระ�ย�น�

ทางสาธารณประโยชน์
(ชื�อทาง……………)

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๑

ไร่
๓

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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(กรณีที�ดนิ ถูกเขตทางหลวงให้ บรรยายข้ าง
ท.ด. ๑ และหมายเหตุในรายการจดทะเบียน  ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
ตามหนังสื อกรมที�ดนิ ที� มท ๐๖๑๒/๑/ว  ที�สวน/ไร่
๓๗๕๒๘ ลงวันที� ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)  ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
นที�สาธารณประโยชน์
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท โอนเป็
................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทโอนเป� นที�สาธารณประโย�น�
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

807
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โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

กรมทางหลวง
การโอนเป็ นที�สาธารณประโยชน์รายนี�ผโู ้ อนได้รับค่าทดแทนจาก…………………..(หรื
อไม่ได้รับค่าทดแทนจากกรมทางหลวง)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

ทางหลวงสาย……………..
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นทางหลวงสาย………..โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน) ตามคําขอฉบับที�………ลงวันที�…..เดือน…….พ.ศ…..
(๓) โอนเป็
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อโอน
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๖๐๘ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท�อ�เป��ที��า�ารณประ�ย���
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

(ท.ด. ๙)

โอนเป็ นที�สาธาร�ประโยชน์
คําขอ.............................................

ที�ด��

��ั�ที.� ............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์โอนที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั�งแปลงให้เป็ นทางหลวงสาย……………….โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน)
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย และข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. โอนเป็ นที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทโอนเป็ นที�สาธารณประโยชน์
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

ทางหลวงสาย……….

ผูร้ ับสัญญา
๒

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

การโอนเป็ นที�สาธารณประโยชน์รายนี� ผูโ้ อนได้รับ
กรมทางหลวง
ค่าทดแทนจาก…………………….(หรื
อไม่ได้รับ
ค่าทดแทนจากกรมทางหลวง)

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

809
- ๖๑๐ -

810
- ๖๑๒ -

(กรณีที�ดินถูกเขตทางหลวงให้ บรรยายข้ าง
ท.ด. ๑ และหมายเหตุในรายการจดทะเบียน  ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์
 ที�สวน/ไร่
ตามหนังสื อกรมที�ดนิ ที� มท ๐๖๑๒/๑/ว
(กรณีถูกเขตทางหลวง)
 ที�นา
๓๗๕๒๘ ลงวันที� ๘ ตุลาคม ๒๕๑๙)
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท แบ่
................……………….........
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ

โฉนดทีด� นิ

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
โอน
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

กรมทางหลวง
การแบ่งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์รายนี�ผโู ้ อนได้รับค่าทดแทนจาก…………………..(หรื
อไม่ได้รับค่าทดแทนจากกรมทางหลวง)

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

ทางหลวงสาย……………..
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งหักเป็ นทางหลวงสาย……….โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน) ตามคําขอฉบับที�……ลงวันที�....เดือน…….พ.ศ…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๓
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

811
- ๖๑๑ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท��่ ง�ั�เป� �ท���า�าร�ประ�ย���
(กรณี ถูกเขตทางหลวง)

(ท.ด. ๙)

แบ่งหักเป� นที�สาธารณประโยชน์
คําขอ..............................................

ท��ด��

��ั�ท�.� ............................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๙
๓๔
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๑๒๓
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาง ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป� นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแบ่งหัก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
เป�
นที�สาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือจํานวน ๑ งาน เพื�อทางหลวงสาย……………โดย (มีค่าตอบแทน / ไม่มีค่าตอบแทน)
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดให้ช่างรังวัดดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย หากที�ดิน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี
� มีเขตคลาดเคลื�อนด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมให้เจ้าพนักงานที�ดินแก้ไขให้ถูกต้องได้ และข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ให้
ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................

..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งหักเป็ นที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัว�ย� างการ�ก�ทะเบียนที�ด�น ประเภท�บ� งหักเป� นที�สา�ารณประ�ย�น�
(กรณีถูกเขตทางหลวง)

ทางหลวงสาย……….

ผูร้ ับสัญญา
๑

งาน

ตาราง
วา
๑

ไร่
๓

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ค่าทดแทนจากกรมทางหลวง)

การแบ่งหักเป็ นที�สาธารณประโยชน์รายนี� ผูโ้ อนได้รับ
กรมทางหลวง
ค่าทดแทนจาก…………………………(หรื
อไม่ได้รับ

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

812- ๖๑๓ -

813
ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทขาย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

................................................
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ ตกเป็ นของ......การรถไฟแห่ งประเทศไทย.......โดยการซื้ อขาย ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ขาย
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….................………

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

การรถไฟแห่ งประเทศไทย
รับ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิ ติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
่ดินแปลงนี้ ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการซื้ อขาย ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
๒๕๖๒
(๔) พ.ศ.
..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ.....ที่...ลงวันที่....เดือน......พ.ศ..... ผูข้ อ
ลงชื่อ ตามหนั
...........................................................
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……........หน้าสารวจ.......................……………................
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื่อ ......……..................................... .........
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

หมายเหตุ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่...........เดือน................พ.ศ.........

บันทึกการขายที่ดิน
ที่ดินแปลงนี้ ตกเป็ นของ......การรถไฟแห่ งประเทศไทย.......โดยการซื้อขาย
ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อ มาตรา ๕๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.........เดือน................พ.ศ..........

ที่ดินแปลงนี้ท้ งั แปลง อยูใ่ นแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนเป็ นของ...............ตามหนังสื อ..............ลงวันที่...........”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

ในช่องที่เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื่อตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ ดังนี้
๑. กรณี เป็ นที่สาธารณประโยชน์ให้ลงชื่อที่สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื่อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที่ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การซื้อขาย นอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที่ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที่ดิน ประเภทขาย
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทแบ่งขาย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่งขาย
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….................………

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

...................................................
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ บางส่ วนเป็ นจานวนเนื้ อที.......ไร่ .......งาน.......ตารางวา ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย..โดยการซื้ อขาย ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒
หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื้ อที่.......ไร่ .......งาน.......ตารางวา

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รับ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
่ดินแปลงนี้ บางส่ วนตกเป็ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทย โดยการซื้ อขาย ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มา
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
ซึ
่
ง
อสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ.....ที่...ลงวันที่....เดือน....พ.ศ..... ผูข้ อ
ลงชื่อ ตามหนั
...........................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื่อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด.๙)

ตัวอย่างคาขอ ประเภทแบ่งขายตาม พ.ร.บ.
ว่าด้ วยการเวนคืนและการได้ มาซึ่งอสั งหาริ มทรั พย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณี (กันเขตแล้ว/ขอรับ/ไม่ขอรับโฉนด
แปลงแยก

คำขอ

แบ่งขาย

ที่ดิน
ระวาง...........................................................ตาบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หน้าสารวจ...................อาเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด.................................... ..................................
ที่ว่าการ.......................................................................
วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
นาย ก.
เจ้าของที่ดิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้า........................................................................………………………………………..………………
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ......................................เป็นบุตร....................... ................................
อยู่ที่.............................................เลขที่...........................................ตาบล.........................................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด.......................................................................................
ขอยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................................................................ด้วยความสัตย์จริงว่า.ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ บางส่วนตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑. ด้วย....................................................................................................................................
จานวนเนื้อ ที่........ไร่..........งาน..............ตารางวา โดยการซื้อขายตามนัย มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๒
..............................................................................................................................................................................
หรื
อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
..............................................................................................................................................................................
ซึ..............................................................................................................................................................................
่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้บันทึกการแบ่งขายดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่.....เดือน.......พ.ศ.....
บัดนี้ ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่เวนคืนประสงค์ขอรังวัดกันเขตส่วนที่แบ่ง ขายออกไป โดยเจ้าหน้าที่
..............................................................................................................................................................................
เวนคื
น ประสงค์/ไม่ประสงค์ ขอรับโฉนดที่ดินแปลงแยก
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...
.............................................................................................................................................................................
โปรดสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปทาการรังวัดให้ข้าพเจ้าตาม
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้ำพนักงำนที่ดิน...............................................................................................
ความประสงค์ด้วย ข้าพเจ้ายอมเสียค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นาย ก.
ลงชื่อ……………………..……………………เจ้
าของที่ดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ…….……………………….……………เจ้
าหน้าที่เวนคืน
..............................................................................................................................
................................................
ลงชื่อ................................................ ..พยาน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................พยาน

ตาราง
วา
ไร่

ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

งาน

งาน

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.......เดือน.................พ.ศ.....

บันทึกการแบ่งขายที่ดิน
ที่ดินแปลงนี้บางส่ วนเป็ นจานวนเนื้อที่.................ไร่ ...............งาน................ตารางวา
ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการซื้อขาย ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒
หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื้อที่..............ไร่ .............งาน.............ตารางวา

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.........เดือน................พ.ศ.....

กันเขต/ไม่กนั เขต
ขอรับ/ไม่ขอรับ
โฉนด

ในช่องที่เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื่อตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ ดังนี้
๑. กรณี เป็ นที่สาธารณประโยชน์ให้ลงชื่อที่สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื่อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที่ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การซื้อขาย นอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที่ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ไร่

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

หมายเหตุ

ผูร้ ับสัญญา

ที่ดินแปลงนี้บางส่ วน อยูใ่ นแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที่..............”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที่ดิน ประเภทแบ่งขายที่ดินตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

817

818
ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เวนคืน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….................………
ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

..................................................
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ ตกเป็ นของ....การรถไฟแห่งประเทศไทย....โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โฉนดทีด่ นิ

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รับ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
่ดินแปลงนี้ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มา
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
ซึ
่
ง
อสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ.....ที่.....ลงวันที่....เดือน.....พ.ศ.... ผูข้ อ
ลงชื่อ ตามหนั
...........................................................
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื่อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

หมายเหตุ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.......เดือน....................พ.ศ.........

บันทึกการเวนคืนที่ดิน
ที่ดินแปลงนี้ ตกเป็ นของ...การรถไฟแห่งประเทศไทย...โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่........เดือน...................พ.ศ..........

ที่ดินแปลงนี้ท้ งั แปลงอยูใ่ นแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที่.........”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

ในช่องที่เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื่อตามระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิในที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ ดังนี้
๑. กรณี เป็ นที่สาธารณประโยชน์ให้ลงชื่อที่สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื่อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที่ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การเวนคืนนอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที่เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที่ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที่ดิน ประเภทเวนคืน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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820
ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทแบ่งเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่งเวนคืน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….................………
ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….
ที่ดินแปลงนี้ บางส่ วนเป็ นจานวนเนื้ อที.......ไร่ .......งาน.......ตารางวา ตกเป็ น..ของการรถไฟแห่งประเทศไทย..โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื้ อที่ .... ไร่ .... งาน .... ตารางวา
..................................................
เจ้าพนักงานที่ดิน

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่ อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
รับ
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
่ดินแปลงนี้ บางส่ วนตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืน
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
และการได้
มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ....ที.่ ....ลงวันที่......เดือน......พ.ศ.......
ลงชื่อตามหนั
...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื่อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

821
(ท.ด.๙)

ตัวอยางคําขอ ประเภทแบงเวนคืนตาม พ.ร.บ.
ว า ด ว ยการเวนคืน และการได มาซึ่งอสั งหาริ มทรั พย
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีกันเขตแลว/ขอรับ/ไมข อรับโฉนด
แปลงแยก)

คําขอ
ที่ดิน

แบงเวนคืน

ระวาง...........................................................ตําบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หนาสํารวจ...................อําเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด......................................................................
ที่วาการ.......................................................................

วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
นาย ก.
เจาของที่ดิน
การรถไฟแหงประเทศไทย
ขาพเจา........................................................................……………………………………………..………………
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ......................................เปนบุตร.......................................................
อยูท.ี่ ............................................เลขที.่ ..........................................ตําบล.........................................................
อําเภอ.................................................................จังหวัด.......................................................................................
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................................................................ดวยความสัตยจริงวา.ที่ดนิ แปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ บางสวนตกเปนของการรถไฟแหงประเทศไทย
ขอ ๑. ดวย....................................................................................................................................
จํ..............................................................................................................................................................................
านวนเนื้อที่........ไร..........งาน..............ตารางวา โดยการเวนคืนตามนัยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ว..............................................................................................................................................................................
าดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ ไดบันทึกการแบงเวนคืน
ดั..............................................................................................................................................................................
งกลาวแลวเมื่อวันที่.....เดือน.......พ.ศ.....
บัดนี้ ขาพเจาและเจาหนาที่เวนคืนประสงคขอรังวัดกันเขตสวนที่แบงเวนคืนออกไป โดยเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
เวนคื
น ประสงค/ไมประสงค ขอรับโฉนดที่ดินแปลงแยก
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดใหขาพเจาตาม
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน...............................................................................................
ความประสงค
ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นาย ก.
ลงชื่อ……………………..……………………เจ
าของที่ดิน
........................................................................................... การรถไฟแหงประเทศไทย
ลงชื่อ…….……………………….……………เจาหนาที่เวนคืน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................พยาน

หมายเหตุ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที�.......เดือน....................พ.ศ..........

บันทึกการแบ่งเวนคืนที�ดิน
ที�ดินแปลงนี� บางส่วนเป็ นจํานวนเนื�อที�.......ไร่ .........งาน.......ตารางวา ตกเป็ นของ...
การรถไฟแห่งประเทศไทย......โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื�อที� .... ไร่ ....งาน .... ตารางวา

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที�.........เดือน................พ.ศ............

ที�ดินแปลงนี�บางส่ วน อยูใ่ นแนวเขตที�ดินที�จะเวนคืนตามพระราชก��ฎีกา
กําหนดแนวเขตที�ดินที�จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที�...................”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

กันเขต/ไม่กนั เขต
รับ/ไม่รับโฉนด

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

ในช่องที�เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื�อตามระเบียบกรมที�ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ ดังนี�
๑. กรณี เป็ นที�สาธารณประโยชน์ให้ลงชื�อที�สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื�อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที�ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การเวนคืนนอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที�เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที�ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที�ดิน ประเภทแบ่งเวนคืน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

822
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คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ปลอดจานองบางส่วน
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….................………

ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เปน นความจริ งให้ใ้้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประ้า้น

นาย ค.
รับจานอง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

เจ้าพนักงานที่ดิน

...................................................................................

ที่ดินแปลงนี้ได้จานองไว้ตามหนังสื อสัญญาจานองฉบับลงวันที่.......เดือน.........พ.ศ........บัดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนิ นการจัดซื้ อบางส่ วน
เปน นจานวนเนื้อที่.....ไร่ .....งาน.....ตารางวา ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระรา้บัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผูร้ ับจานองยินยอมให้ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดซื้ อนี้ ปลอดจากการจานองตามบันทึกข้อตกลงปลอดจานองบางส่ วน ฉบับลงวันที่.....เดือน..........พ.ศ......

ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทปลอดจานองบางส่วน
กรณี การซื้อขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

อายุ .............................. ปี สัญ้าติ ..............................…………............. บิดา / มารดา้ื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรส้ื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประ้า้น

นาย ก.
จานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญ้าติ .....…....................................... บิดา / มารดา้ื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรส้ื่ อ .....................…….................................... สัญ้าติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้เปน นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโย้น์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เปน นราคาที่แท้จริ ง
าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยจัดซื้ อปลอดจากการจานอง
(๓) ข้..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลง้ื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลง้ื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลง้ื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลง้ื่อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

824
(ท.ด.๑๖)

ตัวอย่างการบันทึกข้อตกลง ประเภทปลอดจานองบางส่ วน
กรณี การซื้ อขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มา ซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บันทึกถ้อยคำ
ที่ดิน

ข้อตกลงเรื่องปลอดจานองบางส่วน

ระวาง...........................................................ตาบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หน้าสารวจ...................อาเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด.............................................................. ........
ที่ว่าการ.......................................................................

วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
นาย ค.
ผูร้ ับจานอง
นาย ก.
ผู้จานอง
ข้าพเจ้า................................................................................................................อายุ
. ................ปี
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ......................................เป็นบุตร....................... ................................
อยู่ที่.............................................เลขที่.................................... .......ตาบล.........................................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด................................................ .......................................
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถ้อยคาต่อ........................................................................................
……………………………..
ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้านาย ก. ได้จานองไว้แก่นาย ค. ตามหนังสือ
..............................................................................................................................................................................
สัญญาจานองฉบับลงวันที่.........เดือน..........พ.ศ...........บัดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดซื้อ
..............................................................................................................................................................................
บางส่วน เป็นจานวนเนื้อที่....ไร่.....งาน........ตารางวา ตามนัยมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๕๙
..........................................................................................................................................................................
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับจานอง
..............................................................................................................................................................................
ยินยอมให้ที่ดินเฉพาะส่วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดซื้อนี้ ปลอดจากการจานองตามบันทึกข้อตกลงปลอด
..............................................................................................................................................................................
จานองบางส่วน ฉบับลงวันที่...........เดือน...........พ.ศ.….
......................................................................................................................................
.......................................
ข้
อ
๒.
ข้
า
พเจ้
า
ยอมเสี
ย
ค่
า
ธรรมเนี
ย
มให้
ต
ามระเบี
ย
บ
...............................................................................................................................................................
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาไว้หนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง
..............................................................................................................................................................................
และเข้าใจความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้
าพนักงานที่ดิน
..........................................................................................................................................
....................................
..........................................................................................................................................................................
นาย ค.
ลงชื่อ……………………..………………………ผู
้รับจานอง
..............................................................................................................................................................................
นาย ก. .............................................
ลงชื่อ…….……………………….……………...ผู
้จานอง
.................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................เจ้าพนักงานที่ดิน
..............................................................................................................................................................................
ประทับตราตาแหน่งไว้เป็นสาคัญ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

วันที่..
เดือน…..
พ.ศ. ....

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้ได้จานองไว้ตามหนังสื อสัญญาจานองฉบับลงวันที่..เดือน.......พ.ศ. ....
บัดนี้ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดซื้อบางส่ วนเป็ นจานวนเนื้อที่....ไร่ .....งาน.....ตารางวา
ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูร้ ับจานองยินยอมให้ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่ งประเทศไทย
จัดซื้ อนี้ปลอดจากการจานอง ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจานองบางส่วน ฉบับลงวันที่..เดือน.........พ.ศ. ....

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.........เดือน.............พ.ศ.....

“ที่ดินแปลงนี้บางส่ วน อยูใ่ นแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที่...........”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

เมื่อจดทะเบียนปลอดจานองบางส่วนแล้ว ให้บนั ทึกรายการแบ่งขายที่ดินตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.......เดือน....................พ.ศ..........

ปลอดจานอง
บางส่ วน

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที่ดิน ประเภทปลอดจานองบางส่ วน
กรณี การซื้ อขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตำแหน่ งทีด่ นิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บา้ น
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ไถ่
ถ
อนจากจ
านองบางส่
ว
น
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท …….......................……..  นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ค.
รับจานอง
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..

.............................................................
เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ได้จานองไว้ตามหนังสื อสัญญาจานองฉบับลงวันที่.....เดือน...........พ.ศ......บัดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดซื้ อบางส่ วนเป็ นจานวนเนื้อที่....ไร่ .....งาน.....ตารางวา ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อ
มาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
จัดซื้ อนี้พน้ จากการจานอง เนื่องจากผูร้ ับจานองได้รับเงินจานวน..............................บาท (..............................) จากผูจ้ านองเพื่อเป็ นการไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน ส่ วนที่ดินที่เหลือ
ยังคงจานองอยูต่ ามสัญญาจานองเดิม เป็ นเงิน........................บาท (...................................) ตามบันทึกข้อตกลงไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน ฉบับลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ..........

ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน
กรณี การซื้อขายตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
จานอง
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่ อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมให้ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่ งประเทศไทยจัดซื้ อพ้นจากการจานอง
(๓) ข้..................................................................………............................................................................................…...................……
เนื
่องจากผูร้ ับจานองได้รับเงินจานวน..........................บาท (............................................) เพื่อเป็ นการไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ.......................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ...........................
ลงชื่อ ......…….................................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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(ท.ด.๑๖)

ตัวอย่างการบันทึกข้อตกลง ประเภทไถ่ถอนจากจานอง
บางส่ วน กรณี การซื้ อขาย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

บันทึกถ้อยคำ
ที่ดิน

ข้อตกลงเรื่องไถ่ถอนจานองบางส่วน

ระวาง...........................................................ตาบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หน้าสารวจ...................อาเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จัง หวัด......................................................................
ที่ว่าการ.......................................................................
วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
นาย ค.
ผู้รับจานอง
นาย
ก.
ผู้จานอง
ข้าพเจ้า................................................................................................................อายุ
. ................ปี
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ........................... ...........เป็นบุตร.......................................................
อยู่ที่.............................................เลขที่...........................................ตาบล.................... .....................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด.................................................................... ...................
ได้ทาบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถ้อยคาต่อ........................................................................................
……………………………..
ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้ านาย ก. ได้จานองไว้แก่นาย ค. ตามหนังสือ
.............................................................................................................................................................................
สั..............................................................................................................................................................................
ญญาจานองฉบับลงวันที่.........เดือน..........พ.ศ...........บัดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการจัดซื้อ
บางส่
วน เป็นจานวนเนื้อที่......ไร่.....งาน........ตารางวา ตามนัยมาตรา ๒๕ หรือมาตรา
๓๔ หรือมาตรา ๕๙
..................................................................................................................................
............................................
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ดินเฉพาะส่วน
..........................................................................................................................................................................
ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดซื้อนี้พ้นจากการจานอง เนื่องจากผู้รับจานองได้รับเงิน จานวน...............บาท
..............................................................................................................................................................................
(.......................) จากผู้จานองเพื่อเป็นการไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน ส่วนที่ดินที่เหลือยังคงจานองอยู่ตาม
..............................................................................................................................................................................
สั..............................................................................................................................................................................
ญญาจานองเดิมเป็นเงิน.............บาท (....................................) ตามบันทึกข้อตกลงไถ่ถอนจากจานองบางส่วน
ฉบับลงวันที่........เดือน........พ.ศ.....
..............................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายอมเสียค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..............................................................................................................................................................................
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาไว้หนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สานักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลง
..............................................................................................................................................................................
และเข้
าใจความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นาย ค.
ลงชื่อ……………………..………………………ผู
้รับจานอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นาย ก.
ลงชื่อ…….……………………….……………...ผู
้จานอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ................................................ ....พยาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ....................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อตกลงนี้ได้ทาต่อหน้า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.....................................................เจ้าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประทับตราตาแหน่งไว้เป็นสาคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ

วันที่..
เดือน.....
พ.ศ.....

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

วันที่.......เดือน....................พ.ศ..........

ที่ดินแปลงนี้ได้จานองไว้ตามหนังสื อสัญญาจานองฉบับลงวันที่.. เดือน..... พ.ศ.....
บัดนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดาเนินการจัดซื้อบางส่ วนเป็ นจานวนเนื้ อที่....ไร่ .....งาน.....ตารางวา
ตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ดินเฉพาะส่ วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดซื้ อนี้ พน้ จาก
การจานอง เนื่องจากผูร้ ับจานองได้รับเงิน จานวน............บาท (.................) จากผูจ้ านองเพื่อเป็ นการไถ่ถอน
จากการจานองบางส่วน ส่ วนที่ดินที่เหลือยังคงจานองอยูต่ ามสัญญาจานองเดิม เป็ นเงิน...............บาท (............)
ตามบันทึกข้อตกลงไถ่ถอนจากจานองบางส่ วน ฉบับลงวันที่..เดือน..... พ.ศ.....

เจ้าพนักงานที่ดิน
วันที่.........เดือน................พ.ศ....

“ที่ดินแปลงนี้บางส่วน อยูใ่ นแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที่...........”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

เมื่อจดทะเบียนไถ่ถอนจากจานองบางส่วนแล้ว ให้บนั ทึกรายการแบ่งขายที่ดินตามนัยมาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๕๙ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๖๒
เจ้าพนั
กงานที่ดต่ินอไป

ไถ่ถอนจากจานอง
บางส่วน

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที่ดิน ประเภทไถ่ถอนจากจานองบางส่วน
กรณี การซื้ อขาย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทเวนคืนทั�งแปลงตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ.๒๕๖๒ (กรณี พน้ จากการจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

..............................................................
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี� ตกเป็ นของ...การรถไฟแห่งประเทศไทย..โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงพ้นจากการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�..เดือน.......พ.ศ.....ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
เวนคืน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท …….................………

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื� อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื� อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

รับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื� อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื� อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินแปลงนี� ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการเวนคืน ตามนัยแห่ง มาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
นและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงพ้นจากการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�..เดือน......พ.ศ.....
(๔) การเวนคื
..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ.....ที�...ลงวันที.� ...เดือน......พ.ศ..... ผูข้ อ
ลงชื�อ ตามหนั
...........................................................
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื�อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

หมายเหตุ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที�.......เดือน....................พ.ศ..........

บันทึกการเวนคืนที�ดิน
ที�ดินแปลงนี� ตกเป็ นของ....การรถไฟแห่งประเทศไทย......... โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑
แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงพ้นจากการจํานอง
ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�..เดือน.........พ.ศ...... ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนและได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที�.........เดือน................พ.ศ....

“ที�ดินแปลงนี�ท�งั แปลง อยูใ่ นแนวเขตที�ดินที�จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดแนวเขตที�ดินที�จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที�...................”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

ในช่องที�เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื�อตามระเบียบกรมที�ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนี�
๑. กรณี เป็ นที�สาธารณประโยชน์ให้ลงชื�อที�สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื�อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที�ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การเวนคืนนอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที�เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที�ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที�ดิน ประเภทเวนคืนทั�งแปลงตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ (กรณี พน้ จากการจํานอง)

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

830

831
ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทแบ่งเวนคืนตาม พ.ร.บ.
ว่าด้ว ยการเวนคื นและการได้มาซึ� งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณี พน้ จากการจํานอง)

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่งเวนคืน
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท …….................………

ที�ดินแปลงนี� บางส่ วนเป็ นจํานวนเนื�อที.......ไร่ .......งาน.......ตารางวา ตกเป็ น..ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย..โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑
แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื� อที�.......ไร่ .......งาน.......ตารางวา
ที�ดินส่ วนที�ตกเป็ น...ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย ...พ้นจากการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�.....เดื อน.........พ.ศ......ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เจ้าพนักงานที�ดิน

ตําแหน่ งทีด� นิ

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื� อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื� อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

การรถไฟแห่ งประเทศไทย
รับ
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื� อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื� อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินบางส่วนตกเป็ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทย โดยการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มา
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
ซึ
�
งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพ้นจากการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�...เดือน........พ.ศ.....
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
งสื อ.....ที�...ลงวันที.� ...เดือน......พ.ศ..... ผูข้ อ
ลงชื�อ ตามหนั
...........................................................
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….

บันทึก

ลงชื�อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

832
(ท.ด.๙)

ตัวอยางคําขอ ประเภทแบงเวนคืนตาม พ.ร.บ.
ว า ด ว ยการเวนคืนและการได มาซึ่งอสั งหาริ มทรั พย
พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีกันเขตแลว/ขอรับ/ไมข อรับโฉนด
แปลงแยก

คําขอ
ที่ดิน

แบงเวนคืน

ระวาง...........................................................ตําบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หนาสํารวจ...................อําเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด......................................................................
ที่วาการ.......................................................................

วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
นาย ก.
เจาของที่ดิน
การรถไฟแหงประเทศไทย
ขาพเจา........................................................................……………………………………………..………………
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ......................................เปนบุตร.......................................................
อยูท.ี่ ............................................เลขที.่ ..........................................ตําบล.........................................................
อําเภอ.................................................................จังหวัด.......................................................................................
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................................................................ดวยความสัตยจริงวา.ที่ดนิ แปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ บางสวนตกเปนของการรถไฟแหงประเทศไทย
ขอ ๑. ดวย....................................................................................................................................
จํ..............................................................................................................................................................................
านวนเนื้อที่........ไร..........งาน..............ตารางวา โดยการเวนคืนตามนัยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ว..............................................................................................................................................................................
าดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ ไดบันทึกการแบงเวนคืน
ดั..............................................................................................................................................................................
งกลาวแลวเมื่อวันที่.....เดือน.......พ.ศ.....
บัดนี้ ขาพเจาและเจาหนาที่เวนคืนประสงคขอรังวัดกันเขตสวนที่แบงเวนคืนออกไป โดยเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................
เวนคื
น ประสงค/ไมประสงค ขอรับโฉนดที่ดินแปลงแยก
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดใหขาพเจาตาม
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน...............................................................................................
ความประสงค
ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นาย ก.
ลงชื่อ……………………..……………………เจ
าของที่ดิน
...........................................................................................
การรถไฟแหงประเทศไทย าหนาที่เวนคืน
ลงชื่อ…….……………………….……………เจ
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................พยาน

หมายเหตุ

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที�.......เดือน....................พ.ศ....

บันทึกการแบ่ งเวนคืนที�ดนิ
ที�ดินแปลงนี�บางส่ วนเป็ นจํานวนเนื�อที�.................ไร่ ........ งาน ......... ตารางวา
ตกเป็ นของ....การรถไฟแห่งประเทศไทย......... โดยการเวนคืน ตามนัยมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังคงเหลือเนื�อที�.....ไร่ ........งาน.......ตารางวา
ที�ดินส่ วนที�ตกเป็ นของการรถไฟแห่งประเทศไทย.....พ้นจากการจํานองตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที� .. เดือน.........พ.ศ. .... ตามนัยมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าพนักงานที�ดิน
วันที� .. เดือน................พ.ศ. ....

“ที�ดินแปลงนี� บางส่วน อยูใ่ นแนวเขตที�ดินที�จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดแนวเขตที�ดินที�จะถูกเวนคืนเป็ นของ.........................ตามหนังสื อ..............ลงวันที�...................”

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

ในช่องที�เว้นว่าง (ตกเป็ นของ...........................) ให้ลงชื�อตามระเบียบกรมที�ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๓ (๒) ดังนี�
๑. กรณี เป็ นที�สาธารณประโยชน์ให้ลงชื�อที�สาธารณประโยชน์ เช่น “ถนนพหลโยธิน” หรื อ “ถนนสาธารณประโยชน์” (กรณี ไม่มีชื�อ)
๒. กรณี ตกเป็ นที�ราชพัสดุ ให้ลงว่า “ของกระทรวงการคลัง” หรื อ “ของกระทรวงการคลัง (คลองชลประทาน)”
๓. การเวนคืนนอกจากข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้ลงว่า “ของ บุคคลที�เป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิในที�ดิน” เช่น “ของการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้หลักฐานทะเบียนที�ดิน ประเภทแบ่งเวนคืนตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒ (กรณี พน้ จากการจํานอง)

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

833

ตัวอย่างคําขอฯ ประเภทโอนที�ดินคืน(เจ้าของเดิม/ทายาท)
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒

ตําแหน่ งทีด� นิ

834

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท โอนที
…….................………
(ตามมาตรา ๕๕ แห่ งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนละการได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒)  ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที�..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โอน
     ผู ้ .............……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที� ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจําตัวประชาชน

รับโอน
นาย ก.
     ผู้ ..........……............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
�ดินแปลงนี� การรถไฟแห่งประเทศไทยโอนคืนให้แก่ นาย ก. (เจ้าของเดิม/ทายาท) เนื�องจากไม่ได้นาํ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……
งการเวนคืนตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ�งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒
(๔) แห่
..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงชื�อ ...........................................................
ผูโ้ อน
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูร้ ับโอน
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ.......................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ....................
ลงชื�อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

835
(ท.ด.๙)

ตัวอย่างคาขอ ประเภทโอนที่ดินคืน
(เจ้าของเดิม/ทายาท) ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอ

ที่ดิน

โอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)

(ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ระวาง...........................................................ตาบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หน้าสารวจ...................อาเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด......................................................................
ที่ว่าการ.............................................................................
วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้โอน
นาย ก.
ผู้รับโอน
ข้าพเจ้า................................................................................................................อายุ
. ................ปี
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ......................................เป็นบุตร....................................
อยู่ที่.............................................เลขที่............................. ..............ตาบล.........................................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด................................................ .......................................
ขอยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................................................................ด้วยความสัตย์จริงว่า.ข้ อ ๑. ด้ ว ยที่ ดิ นแปลงเครื่ องหมายข้ างบนนี้ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้ โอนคื น ให้ แก่ นาย ก.
.............................................................................................................................................................................
(เจ้ าของเดิ ม หรื อ ทายาท) ตามนั ย มาตรา ๕๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น และการได้ ม า
..............................................................................................................................................................................
ซึ่งอสั งหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงยินยอมโอนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย
..............................................................................................................................................................................
คืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เนื่องจากไม่ได้นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามนัยมาตรา ๕๕
..............................................................................................................................................................................
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
..............................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้ำพนักงำนที่ดิน จดทะเบียนโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ถ้
ามี) ให้แก่นาย ก. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การรถไฟแห่งประเทศไทย โ้ อน
ลงชื่อ..................................................ผู
..............................................................................................................................................................................
นาย ก.
ลงชื่อ.................................................ผู
้รับโอน
................................................................................................................................................................... ...........
ลงชื่อ.................................................พยาน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................พยาน

วันที่..
เดือน…..
พ.ศ….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

โอนที่ดินคืน
(เจ้าของเดิม/ทายาท)
(ตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่ง
อสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประเภทการ
จดทะเบียน
การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)…………..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

836

837

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดิน ประเภท แบ่
…….................………
(ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนละการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒)  ในเขต

ตัวอย่างคาขอฯ ประเภทแบ่งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ.๒๕๖๒

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......…......................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..……...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ .............……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมู่ที่ ..…........……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ ..................…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........……............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................…….................................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ...................….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ที่ดินแปลงนี้ บางส่วนการรถไฟแห่ งประเทศไทยโอนคืนให้แก่ นาย ก. (เจ้าของเดิม/ทายาท) เนื่องจากไม่ได้นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
แห่ งการเวนคืนตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
การรถไฟแห่ งประเทศไทย
ลงชื่อ ...........................................................
ผูโ้ อน
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูร้ ับโอน
ลงชื่อ ...........................................................ผูส้ อบสวน
(…………………………………….)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค์
5136 IV 6000-9
๔๐
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……........หน้
าสารวจ.......................……………...............
๑๑๑
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………………….………………
๑
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ......……...............................................
( .......................................................... )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

838
(ท.ด.๙)

ตัวอย่างคาขอ แบ่งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท )
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอ

แบ่งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท)

(ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ที่ดิน
ระวาง...........................................................ตาบล..........................................................................
เลขที.่ ......................หน้าสารวจ...................อาเภอ.......................................................................
โฉนดหมายเลขที่..........................................จังหวัด......................................................................
ที่ว่าการ.......................................................................
วันที่.......................เดือน................................................ พ.ศ. ................
การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้โอน
นาย ก.
ผู้รับโอน
ข้าพเจ้า........................................................................………………………………………………………………
เชื้อชาติ........................................สัญชาติ.................................... ..เป็นบุตร.......................................................
อยู่ที่.............................................เลขที่...........................................ตาบล.................... .....................................
อาเภอ.................................................................จังหวัด............................................................................. ..........
ขอยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................................................................ด้วยความสัตย์จริงว่า
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้
ข้อ ๑. ด้วย....................................................................................................................................
โดยหนังสือนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแบ่งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท) ที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเป็น
..............................................................................................................................................................................
๑ แปลง คือ แปลงที่ ๑ ทางทิศเหนือ โอนให้แก่ นาย ก. ส่วนแปลงคงเหลือเป็น..............................................
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
................................................................................................................................
โดยได้
รับเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ย จานวน.................บาท ครบถ้วนแล้ว และจะได้นาช่างแผนที่ทาการรังวัด
..............................................................................................................................................................................
ปั..............................................................................................................................................................................
กหลักเขตให้เป็นการแน่นอนต่อไป
ได้โปรดดาเนินการให้ตามความประสงค์ ต่อไปด้วย และ
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.............................................................................................
ข้..............................................................................................................................................................................
าพเจ้าขอรับรองว่าถ้าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อน ด้วยประการใด ๆ ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขให้เป็น
การถู
กต้อง
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การรถไฟแห่งประเทศไทย ้โอน
ลงชื่อ.............................................ผู
.............................................................................................................................................................................
นาย ก.
ลงชื่อ.............................................ผู
้รับโอน
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................พยาน
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................พยาน
..............................................................................................................................................................................

วันที่..
เดือน…..
พ.ศ…..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ผูร้ ับสัญญา

นาย ก.
แบ่งโอนที่ดินคืน
การรถไฟ
(เจ้าของเดิม
แห่งประเทศไทย
หรื อทายาท)
(ตามมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
การเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดิน ประเภท แบ่งโอนที่ดินคืน (เจ้าของเดิม/ทายาท )
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๔

ไร่
-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

5936IV600-9
๔๐
๑๑๑๑๑

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม่

(ลงชื่อ)…………..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

839

840- ๖๓๗ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ผูป้ กครองทรัพย์
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์

ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ช.
ปกครองทรัพย์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ช. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ธ. ตามพินยั กรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่….เดือน……….พ.ศ……
ตามคาขอฉบับที่……….ลงวันที่……เดือน……….พ.ศ……

โฉนดทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ธ.
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๑๗
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
ขอจดทะเบียนผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ธ. ตามพินยั กรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่……..เดือน……….พ.ศ……จนกว่านาย ธ.
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จะบรรลุนิติภาวะ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ปกครองทรัพย์
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

841
- ๖๓๖ ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนผูป้ กครองทรัพย์
คำขอ..........................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ .........................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ช.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาย ธ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ โดยได้รับมรดกจาก นาย ฉ.
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามพินยั กรรม ลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ……ซึ่งตามพินยั กรรมได้ต้ งั ให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูป้ กครองทรัพย์จนกว่า นาย ธ.
..........................................................................………………........................................................................................................
ผูเ้ ยาว์จะบรรลุนิติภาวะ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจดทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดินได้
.........................…......................................................................................……..…
ให้
ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ช.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูร้ ับสัญญา

ไร่

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
วา

งาน

ตาราง
ไร่
งาน
วา
นาย ช. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ธ. ตามพินยั กรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่………
เดือน……....พ.ศ……จนกว่า นาย ธ. ผูเ้ ยาว์จะบรรลุนิติภาวะ ตามคาขอ ฉบับที่…….ลงวันที่…….
เดือน………..พ.ศ……

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

หมายเหตุ ก่อนดาเนินการจดทะเบียนประเภทผูป้ กครองทรัพย์ ให้ดาเนินการ
โอนมรดกลงชื่อผูร้ ับมรดก (ผูเ้ ยาว์) ตามพินยั กรรมตามระเบียบก่อน

วันที่…………. ผูป้ กครองทรัพย์
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์

(ลงชื่อ)……………

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

842
- ๖๓๘ -

- ๖๔๐ 843

 ที่บา้ น (ท.ด. ๑)
ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์เฉพำะส่ วน
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
ผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วน  นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

โฉนดทีด่ นิ

เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เปน นความจริ งให้ใ้้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประ้า้น

นาย ก.
ปกครองทรัพย์
๒. ข้าพเจ้า ................................……..................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญ้าติ ..............................………….............
บิดา / มารดา้ื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรส้ื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที่ดิน

นาย ก. เปน นผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วนของเดนกหญิง น. ตามพินยั กรรมของนาง ป. ฉบับลงวันที่……เดือน………..พ.ศ……
ตามคาขอฉบับที่…………ลงวันที่……..เดือน………………..พ.ศ……

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจาตัวประ้า้น

๑. เดนกหญิง น.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๑๒
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญ้าติ .....….......................................
บิดา / มารดา้ื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรส้ื่อ .....................……....................สัญ้าติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เปน นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโย้น์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เปน นราคาที่แท้จริ ง
ขอจดทะเบียนเปน นผูป้ กครองทรัพ ย์ของเดนกหญิง น. เฉพาะส่ วนของ นาง ป. ผูต้ าย ตามพินัยกรรม ฉบับลงวันที่ ………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื
อน………พ.ศ……จนกว่าเดนกหญิง น. จะบรรลุนิติภาวะ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลง้ื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ผูป้ กครองทรัพย์
ลง้ื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลง้ื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลง้ื่อ .................................................................
( ............................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

844
- ๖๓๙ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์ เฉพำะส่ วน

จดทะเบียนผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วน
คำขอ.........................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................

อยูท่ ี่บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาย ล. และ เด็กหญิง น. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ โดยเด็กหญิง น.
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้
รับมรดกเฉพาะส่วนจาก นาง ป. ตามพินยั กรรม ลงวันที่…….เดือน…………..พ.ศ….. ซึ่งตามพินยั กรรมได้แต่งตั้งให้ขา้ พเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
นาย
ก. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์จนกว่า เด็กหญิง น. ผูเ้ ยาว์จะบรรลุนิติภาวะ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของเด็กหญิง น. ให้ปรากฏ
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ในโฉนดที
่ดินแปลงนี้ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
นาย ก. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วนของเด็กหญิง น. ตามพินยั กรรมของ นาง ป. ฉบับลงวันที่….
(ลงชื่อ)……………
เดือน………..พ.ศ…..จนกว่า เด็กหญิง น. ผูเ้ ยาว์จะบรรลุนิติภาวะ ตามคาขอ ฉบับที่………ลงวันที่……
เดือน…………พ.ศ…..

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ ก่อนดาเนินการจดทะเบียนประเภทผูป้ กครองทรัพย์เฉพาะส่วน ให้ดาเนินการ
โอนมรดกลงชื่อผูร้ ับมรดก (ผูเ้ ยาว์) ตามพินยั กรรมตามระเบียบก่อน

วันที่…………. ผูป้ กครองทรัพย์
เดือน………… เฉพาะส่วน
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทผู้ปกครองทรัพย์ เฉพาะส่ วน

845
- ๖๔๑ -

846
- ๖๔๓ -

 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
่
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ ำงคำขอฯ ประเภทเลิกผู้ปกครองทรัพย์
 ที่นา
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที่ ..............
เลิ
ก
ผู
ป
้
กครองทรั
พ
ย์
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตำแหน่ งทีด่ นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตาบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ช.
ปกครองทรัพย์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๔๙
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…..………….........…............…...........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที่ดิน

การเป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ช. ได้สิ้นสุดลงเนื่องจาก นาย ธ. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ได้บรรลุนิติภาวะแล้ว ตามคาขอฉบับที่…….
ลงวันที่……เดือน……….พ.ศ…..

โฉนดทีด่ นิ

เลขประจาตัวประชาชน

นาย ธ.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..

๒๑
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
จดทะเบียนเลิกผูป้ กครองทรัพย์ เนื่องจาก นาย ธ. ผูเ้ ยาว์บรรลุนิติภาวะแล้ว ตามหลักฐาน…………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ธ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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- ๖๔๒ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทเลิกผู้ปกครองทรัพย์

เลิกผูป้ กครองทรัพย์
คําขอ.................................

ท��ดิ�

��ั�ท�.� ............................….
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ธ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๒๑
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�มีชื�อข้าพเจ้า นาย ธ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�และได้มีการจดทะเบียนให้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาย
ช. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์ตามคําขอฉบับที�…………..ลงวันที�……..เดือน……………พ.ศ….. บัดนี�กาํ หนดที�เป็ นเหตุให้มีการ
..........................................................................………………........................................................................................................
ตั..........................................................................…………………………........................................................................................
� งผูป้ กครองทรัพย์ได้ล่วงพ้นไปเพราะข้าพเจ้า นาย ธ. บรรลุนิติภาวะแล้ว ปรากฏตามหลักฐาน……………………ซ��งได้ยื�นมา
พร้
อมกับคําขอนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนเลิกผูป้ กครองทรัพย์ให้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ธ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

เลิกผูป้ กครองทรัพย์

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

สารบัญจดทะเบียน

ไร่

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม่
วา

ที่ดินแปลงนี้ได้จดทะเบียนให้นาย ช. เป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ธ. ผูเ้ ยาว์ตามคาขอฉบับที่……
ลงวันที่….เดือน………พ.ศ……บัดนี้ นาย ธ. บรรลุนิติภาวะแล้ว การเป็ นผูป้ กครองทรัพย์ของ นาย ช.
จึงเป็ นอันสิ้นสุดลง ตามคาขอฉบับที่…….ลงวันที่…..เดือน………….พ.ศ……

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทเลิกผู้ปกครองทรัพย์

(ลงชื่อ) ………..

เจ้าพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

848
- ๖๔๔ -

-849
๖๔๖ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗

ก. ที�ดิน

ตําแ�น่ งที�ดิน

/

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ได้มาโดยการครอบครอง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
อื�น � ……………………………………………………………………………

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

ทะเบียน

หมู่ที�..........................................….........................…… เลขที.� ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที…
� …………………………………
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ม.
มีสิทธิครอบครอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………….........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหว ดั ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหว ดั ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้ครอบครองทําประโยชน์ โดยเจตนาครอบครองเป็ นของตนเองเป็ นเวลาเกิน ๑ ปี แล้ว ตามคําขอ�บับที�
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ลงวันที� .....เดือน.....พ.ศ. .....
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ว นั ที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที…
� …………………………………………
อื�น �…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้า…………………………………………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .....................................................................
( ................................................................. )
พนักงานเจ้ า�น้ าที�
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- ๖๔๕ ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทได้มำโดยกำรครอบครอง
ตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๑๓๖๗

(ท.ด. ๙)

ได้มาโดยการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
คำขอ.........................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตาบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หน้าสารวจ.........................…………..................อาเภอ.…………….........................…..
น.ส. ๓ เลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................……………………………..……
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................

อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาย ม. เป็ นผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ยึดถือ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองท
าประโยชน์ โดยเจตนาครอบครองเป็ นของตนเอง เกินกว่า ๑ ปี แล้ว ประสงค์ขอจดทะเบียนลงชื่อให้ปรากฏใน
..........................................................................………………........................................................................................................
น.ส. ๓ เลขที่………หมู่ที่ ...…….ตาบล.……………อาเภอ……………จังหวัด….….และได้นาพยานผูร้ ู ้เรื่ องการครอบครอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที..........................................................................…………………………........................................................................................
่ดินมาเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสอบสวนด้วยแล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดาเนินการประกาศจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองให้แก่ขา้ พเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามความประสงค์
ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

วันจดทะเบียน

นาย ม.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดนิ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

จานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร่ งาน ตาราง
วา
๑
-

สารบัญจดทะเบียน
จานวนที่ดิน
หนังสื อรับรองการ
คงเหลือ
ทาประโยชน์ใหม่
ไร่ งาน ตาราง เล่ม หน้า เลขที่
วา
-

(ลงชื่อ)……………

พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ ประทับตรา
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ได้มาโดยการครอบครอง  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓ ก.
/ น.ส. ๓
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่วน  ในเขต
อื�น � ……………………………………………………………………………

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่ วน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ทะเบียน

หมู่ที�..........................................….........................…… เลขที.� ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที…
� …………………………………
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ก. ได้มาโดยการครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย จ. ตามคําขอฉบับที…
� .ลงวันที�…..เดือน…….พ.ศ……ส่ วนของ นาย ม. คงเดิม

ก. ที�ดิน
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๒. นาย จ.
มีสิทธิครอบครอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหว ดั ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหว ดั ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้ครอบครองทําประโยชน์โดยเจตนาครอบครองเป็ นของตนเอง เฉพาะส่ วน ของ นาย จ. เป็ นเวลาเกินกว่า ๑ ปี แล้ว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
///// ตามคําขอฉบับที�.....ลงวันที�.....เดือน.....พ.ศ. .....
ว นั ที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที…
� …………………………………………
อื�น �…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้า…………………………………………….
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจ้ า�น้ าที�
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่ วน

ได้มาโดยการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗ เฉพาะส่วน
คําขอ.........................................................

ท��ด�น

ฉบับท�.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
น.ส. ๓ เลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................……………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาย ม. และนาย จ. เป็ นผูม้ ีสิทธิ ครอบครอง ข้าพเจ้าได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื..........................................................................………………........................................................................................................
� อที�ดินเฉพาะส่วนของนาย จ. แต่ยงั มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที� นาย จ. ได้เสี ยชีวิตไปก่อน โดยข้าพเจ้าได้ครอบครอง
ทํ..........................................................................…………………………........................................................................................
าประโยชน์ในที�ดินแปลงดังกล่าวตลอดมาเกินกว่า ๑ ปี แล้ว ประสงค์ขอจดทะเบียนลงชื�อข้าพเจ้าได้มาโดยการครอบครอง
เฉพาะส่
วนของ นาย จ. และได้นาํ พยานผูร้ ู ้เรื� องการครอบครองที�ดินมาเพื�อให้พนักงานเจ้าหน้าที�ทาํ การสอบสวนด้วยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการประกาศจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองให้แก่ขา้ พเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามความประสงค์
ข้าพเจ้ายอมเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. ได้มาโดยการ
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๓๖๗
เฉพาะส่วน

วันจดทะเบียน

๑. นาย ม.
๒. นาย จ.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ม.

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่ างการ�ก้ ทะเบียนที�ดน� ประเ�ทได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗เฉพาะส่ วน

จํานวนที�ดิน
หนังสื อรับรองการ
คงเหลือ
ทําประโยชน์ใหม่
ไร่ งาน ตาราง เล่ม หน้า เลขที�
วา
-

นาย ก. ได้มาโดยการครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย จ. ตามคําขอ
ฉบับที�……ลงวันที�……….เดือน……….พ.ศ……ส่วนของ นาย ม. คงเดิม

จํานวนที�ดิน
ตามสัญญา
ไร่ งาน ตาราง
วา
๑
-

สารบัญจดทะเบียน

(ลงชื�อ)……………

พนักงานเจ้าหน้าที�
ลงชื�อ ประทับตรา

854

-855
๖๔๙ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑ ก)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
ได้
ม
าโดยการครอบครอง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….  นอกเขต
/ น.ส. ๓
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗  ในเขต
น.ส. ๓ ก.
อื�น � ……………………………………………………………………………

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗

ก. ที�ดิน

ตําแ�น่ งที�ดิน

ทะเบียน

๑
๑๕
หมู่ที�..........................................….........................……
เลขที.� ........................................……......….............…………...
๑
๕
ตําบล.........................................................................…. เล่ม...........................…...............หน้า......................……..........
๑
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที�ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรู ปถ่ายทางอากาศชื�อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผ่นที…
� …………………………………
๕
จํานวนที�ดิน………………………ไร่ …………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริ มทรัพย์อย่างอื�น
..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
มีสิทธิครอบครอง
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…...
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………….........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......…….
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหว ดั ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหว ดั ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…....………......สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้ครอบครองทําประโยชน์ ในที�ดินบางส่ วน โดยเจตนาครอบครองเป็ นของตนเอง เป็ นเวลาเกินกว่า ๑ ปี แล้ว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ว นั ที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) / น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหม่เลขที…
� …………………………………………
๑๖
อื�น �…………………………………………………………………………………………
๑
๖
ทะเบียนเล่ม…………………………………….หน้
า…………………………………………….
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่ว นั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจ้ า�น้ าที�

856
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ำงคำขอฯ ประเภทแบ่ งได้มำโดยกำรครอบครอง
ตำม ป.พ.พ. มำตรำ ๑๓๖๗

แบ่งได้มาโดยการครอบครอง ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗
คำขอ.........................................................

ทีด่ นิ

ฉบับที.่ ................................................
ระวาง.........................................................………....................ต
าบล.......……….…..…................................................
๑
๕
เล่ม...................……..................หน้
า.........................…………..................อ
าเภอ.……………......…….................…..
๑๕
น.ส. ๓ เลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.......……............………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที่...........
ตาบล/แขวง.………...............อาเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน่ คาขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่ องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ มีชื่อ นาง ส. เป็ นผูม้ ี สิทธิ ครอบครอง ซึ่ งขณะนี้ ขา้ พเจ้าได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ บางส่ วน โดยเจตนาครอบครองเป็ นของตนเอง มาเป็ นเวลาเกินกว่า ๑ ปี แล้ว ประสงค์
..........................................................................………………........................................................................................................
จะขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในส่ วนที่ขา้ พเจ้าครอบครอง เนื่ องจากผูม้ ีชื่อถือสิ ทธิ ครอบครองในที่ ดินไม่ยอมให้ขา้ พเจ้ามีชื่อร่ วมใน
..........................................................................…………………………........................................................................................
น.ส. ๓ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาพยานผูร้ ู้เรื่ องการครอบครองที่ดินของข้าพเจ้า มาเพื่อทาการสอบสวนด้วยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดให้เจ้าหน้าที่ออกไปทาการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน และประกาศจดทะเบียน
ข้อ ๒. ฉะนั้นขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบ่งได้มาโดยการครอบครองให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

วันจดทะเบียน

นาง ส.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที่ดิน ประเภทแบ่งได้มาโดยการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๗

จานวนที่ดิน
ตามสัญญา
ไร่ งาน ตาราง
วา
๑
-

สารบัญจดทะเบียน
จานวนที่ดิน
หนังสื อรับรองการ
คงเหลือ
ทาประโยชน์ใหม่
ไร่ งาน ตาราง เล่ม หน้า เลขที่
วา
๔
๑
๖
๑๖

(ลงชื่อ)……………

พนักงานเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ ประทับตรา
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858
- ๖๕๕ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ได้มาโดยการครอบครอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ตําแ�น่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ม.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง พ.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้มาโดยการครอบครอง ตามคําสัง� ศาล…………คดีหมายเลขแดงที�……..ลงวันที�……เดือน………………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามคําขอ�บับที�……….ลงวันที�……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาง
พ.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

859
- ๖๕๔ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ได้มาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน………พ.ศ……)

ท��ด��

�บับท�.� .....................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาง พ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เดิมมีชื�อ นาย ม. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ต่อมา นาย ม. ได้ขายที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แปลงนี
� ให้แก่ขา้ พเจ้าและได้ยา้ ยไปอยู่ที�อื�น ข้าพเจ้าได้ครอบครองที�ดินแปลงนี� มาประมาณ ๑๐ ปี เศษ และข้าพเจ้าได้ร้องขอ
..........................................................................………………........................................................................................................
แสดงกรรมสิ
ทธิ� ต่อศาลแล้ว ซ��งศาลได้มีคาํ สัง� ให้ขา้ พเจ้าได้มาซ��งที�ดินแปลงนี�ตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
..........................................................................…………………………........................................................................................
พาณิ
ชย์แล้ว ปรากฏตามคําสัง� ศาล……………คดีหมายเลขแดงที�………ลงวันที�……..เดือน…………..พ.ศ. .…
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซ�..........................................................................………………........................................................................................................
� งข้าพเจ้าได้นาํ มายื�นพร้อมคําขอนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏใน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที
�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง พ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ได้มาโดยการ
นาย ม.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�……..ลงวันที�…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

นาง พ.

ผูร้ ับสัญญา
-

ไร่
๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

860
- ๖๕๖ -

861

- ๖๕๘ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภทได้
................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�……..ลงวันที�…….เดือน………พ.ศ. ….)  ในเขต

ตําแหน่ งทีด� นิ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ม.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ว. ได้มาโดยการครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย ม. ตามคําสัง� ศาล.....คดีหมายเลขแดงที�……ลงวันที�…….เดือน…….พ.ศ….. ส่ วนของ นาย จ. คงเดิม

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
เฉพาะส่ วน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ว.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้มาโดยการครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย ม. ตามคําสัง� ศาล…คดีหมายเลขแดงที�……ลงวันที�…เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และหนังสื อรับรองว่าคดีถ�งที�สุดฉบับลงวันที� ..... เดือน.....พ.ศ......
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ว.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

862
- ๖๕๗ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่ วน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

(ท.ด. ๙)

ได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่วน
คําขอ.............................................……
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�……..ลงวันที�…….เดือน………พ.ศ. ….)

ท��ด�น

ฉบับท�.� ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ว.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๖๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาย ม. และนาย จ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซ��งขณะนี�ขา้ พเจ้า
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ได้ครอบครองในที�ดินแปลงนี�เฉพาะส่วนของ นาย ม. มาเป็ นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี แล้ว และบัดนี�ศาล…….….ได้มีคาํ สัง� ให้ขา้ พเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
ได้กรรมสิ ทธิ�ในที�ดินที�ครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย ม. แล้วตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามคําสัง� ศาล…………....คดีหมายเลขแดงที�……...…ลงวันที�……...เดือน……..…..พ.ศ…… และหนังสื อรับรองว่าคดีถ�งที�สุด
..........................................................................…………………………........................................................................................
ฉบับลงวันที�.........เดือน.........พ.ศ.......ซ��งข้าพเจ้าได้นาํ มายื�นพร้อมคําขอนี�แล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏในโฉนด
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ที�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ว.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ได้มาโดยการ
๑. นาย ม.
เดือน………… ครอบครอง
๒. นาย จ.
พ.ศ. ………… เฉพาะส่วน
(ตามคําสัง� ศาล..…..
คดีหมายเลขแดง
ที�…………………
ลงวันที�…………..
เดือน……….……
พ.ศ…………)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทได้มาโดยการครอบครองเฉพาะส่ วน
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

๑. นาย ว.
๒. นาย จ.

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาย ว. ได้มาโดยการครอบครอง เฉพาะส่วนของ นาย ม.
ตามคําสัง� ศาล…….คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……
เดือน…………...พ.ศ…..ส่ วนของ นาย จ. คงเดิม

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

863
- ๖๕๙ -

864- ๖๖๗ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ�รวม
(ได้ มาโดยการครอบครอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ตําแหน่ งที�ดิน

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
กรรมสิ ทธิ�รวม (ได้มาโดยการครอบครอง)
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล…….คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�….เดือน…….พ.ศ……)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ป.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาง ส.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒. นาย ป.
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
มาโดยการครอบครองบางส่ วน จํานวน ๕๐ ตารางวา ของที�ดินแปลงนี� ตามคําสั�งศาล…………คดีหมายเลขแดงที…
� ….
(๓) ได้
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวั
น
ที
�
…
…เดื
อ
น…………พ.ศ……และหนั
ง
สื
อ
รั
บ
รองว่
า
คดี
ถ
�
ง
ที
ส
�
ุ
ด
�บั
บ
ลงวั
น
ที
�
…
…..เดื
อ
น………พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ผู..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เดิม…………….ยินยอมให้เข้าถือกรรมสิ ทธิ�รวมได้
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ป.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
นาง ส.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

เจ้าพนักงานที�ดิน

นาย ส. ได้มาโดยการครอบครอง จํานวน ๕๐ ตารางวา ของที�ดินแปลงนี� ตามคําสัง� ศาล ………….
คดีหมายเลขแดงที…
� ……ลงวันที�…..เดือน…………….พ.ศ. ……….

โ�นดที�ดิน

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

865
- ๖๖๙ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกถ้ อยคํา การยินยอม ให้ เข้ าถือกรรมสิทธิ�รวม

ทีด� นิ

บันทึกถ้ อยคํา
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ป.
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
เจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซึ�งบัดนี� ศาล………….….มีคาํ สัง�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ให้
นาง ส. ได้ที�ดินโดยการครอบครอง ตามมาตรา 1382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จํานวน ๕๐ ตารางวา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของที
�ดินแปลงนี� ปรากฏตามคําสัง� ศาล………..คดีหมายเลขแดงที�………….ลงวันที�…….เดือน…………..พ.ศ……..................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
และหนังสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที� .......เดือน...........พ.ศ....................
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ นาง ส. ลงชื�อในโฉนดที�ดินแปลงนี� เนื�องจากการได้มาโดยการครอบครอง ตามคําสัง� ศาล
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้าพเจ้าได้ตรวจและอ่านข้อความดังกล่าวแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ป.
ลงชื�อ…………..………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ……………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

866- ๖๖๘
ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องกรรมสิทธิ�รวม
(ได้ มาโดยการครอบครอง)ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๘๒

ทีด� ิน

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกข้ อตกลงเรื�องกรรมสิ ทธิ�รวม (ได้มาโดยการครอบครอง)

โฉนดที�.......……………..…….เลขที�ดิน...............……….……..หน้าสํารวจ...........………………….….
ตําบล.......…………..……........อําเภอ..........…..…….…………จังหวัด.................................….………..
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ เมื�อวันที�……..…………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
………………………….….     
…. ……
นาย
ป.
๖๐ ปี
ระหว่าง ………………………….. ...      ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� อายุ …….…
…………………………….     
……….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...………...................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………….….     
…. ….
นาง
ส.
๔๐
ระหว่าง ………………………….. ...      ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ� รวม อายุ ………
ปี
…………………………….     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................………..................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ......………................
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
นาย ป.
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………
นาง
ส.
๕๐ ตารางวา //////
ได้ตกลงกันยินยอมให้…………………………………………..เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� รวม จํานวน………………………ส่
วน
/////////////////////////
ที
�
ด
ิ
น
แปลงนี
�
หรื อ เฉพาะส่ วนของ………………………………………………จํานวน…………………………………ส่ วน
นาง ส. ได้กรรมสิ ทธิ�ในที�ดินโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาล………….
ข้อ ๒. ในการตกลงตามข้อ ๑ ข้าพเจ้า..……………………………………………………………………………….
คดีหมายเลขแดงที� ……….ลงวันที�……เดือน…..พ.ศ……….และหนังสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที� ...เดือน....พ.ศ......

ตกลงให้ค่าตอบแทนแก่…………………………………………เป็
นจํานวนเงิน………………………………………..บาท
(เงิน……………………………………………บาท)
และได้ชาํ ระเงินค่าตอบแทน………………………………………….
ข้อ ๓. ทั�งสองฝ่ ายรับรองว่า การถือกรรมสิ ทธิ� ในที�ดินแปลงนี�ต่างไม่ทราบเขตและเนื�อที�แน่นอนว่าอยูต่ อนใด และ
มีจาํ นวนเท่าใด
บันทึ กข้อตกลงนี� ได้ทาํ เป็ นฉบับเดี ยว เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูบนั ทึ กข้อตกลงและเข้าใจ
ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ป.
(ลงลายมือชื�อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ).………………………………………..
นาง ส.
(ลงลายมือชื�อผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ� รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………….
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้าพนักงานที�ดิน
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
…………………………………ผูเ้ ขียน
…………………………………ผูพ้ ิมพ์

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. กรรมสิ ทธิ�รวม
นาย ป.
เดือน………… (ได้มาโดยการ
พ.ศ. ………… ครอบครอง)
(ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�…….ลงวันที�……
เดือน………….
พ.ศ……)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
๑. นาง ส.
๒. นาย ป.

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทกรรมสิ ทธิ�รวม (ได้มาโดยการครอบครอง)

๒

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

นาง ส. ได้มาโดยการครอบครองจํานวน ๕๐ ตารางวา
ของที�ดินแปลงนี� ตามคําสัง� ศาล …………………..…
คดีหมายเลขแดงที�………….…..ลงวันที�……….
เดือน……..…….พ.ศ……

-

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

867
- ๖๗๐ -

868

- ๖๖๐ -

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งได้มาโดยการครอบครอง
 ที�นา
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่งได้มาโดยการครอบครอง  ในเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........

ตําแ�น่ งที�ดิน

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้มาโดยการครอบครอง จํานวน ๑ ไร่ ของที�ดินแปลงนี� ตามคําสัง� ศาล………………คดีหมายเลขแดงที�……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�……เดือน……..พ.ศ…… และหนังสื อรับรองว่าคดีถ�งที�สุด �บับลงวันที� ......เดือน..........................พ.ศ...........................
..............................................................................……….................................................................................…...............……
ตามคํ
าขอ�บับที�……….ลงวันที�……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๖
๓๗๗
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๓๕๔
๔
๕๔
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

869
- ๖๖๑ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภท แบ่ งได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

(ท.ด. ๙)

แบ่งได้มาโดยการครอบครอง
คําขอ............................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)

ท��ด��

�บับท�.� ...........................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๕
๓๗๖
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐ เชื�อชาติ...........……..............สั
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาง ส. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซ��งขณะนี�ขา้ พเจ้าได้ครอบครอง
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ในที� ดินแปลงนี� บางส่ วน มาเป็ นเวลาเกิ น กว่า ๑๐ ปี แล้ว และบัดนี� ศาล………....….ได้มีคาํ สั�งให้ขา้ พเจ้า ได้ที�ดินโดยการ
..........................................................................………………........................................................................................................
ครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จํานวน ๑ ไร่ ของที� ดินแปลงนี� ปรากฏตามคําสั�ง
..........................................................................…………………………........................................................................................
ศาล……………คดีหมายเลขแดงที�………….ลงวันที�………เดือน……………..พ.ศ. ....…........ และหนังสื อรับรองว่าคดีถ�งที�สุด
..........................................................................…………………………........................................................................................
ฉบับลงวันที�..... เดือน......พ.ศ...........ซ��งข้าพเจ้าได้นาํ มายื�นพร้อมคําขอนี�แล้ว และเนื�องจากผูม้ ีชื�อถือกรรมสิ ทธิ�ในที�ดินไม่ยอมให้
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้าพเจ้ามีชื�อร่ วมในโฉนดที�ดิน จ�งขอรังวัดแบ่งแยกส่วนของข้าพเจ้า
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ได้โปรดสัง� เจ้าหน้าที�ออกไปทําการรังวัดแบ่งแยกที�ดินแปลงนี� แล้วจดทะเบียน
..........................................................................…………………………........................................................................................
แบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏในโฉนดที�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. แบ่งได้มาโดยการ นาง ส.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�……..ลงวันที�…..
เดือน…………….
พ.ศ. ….)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งได้ มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๔

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๖
๓๕๔
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- ๖๖๔ ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งได้มาโดยการครอบครอง
(ครอบจํานอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

ตําแ�น่ งที�ดิน

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
งได้มาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท แบ่
................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗๖
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๓๕๓
๔
๕๓
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ส.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังคงมีการจํานองอยูต่ ามสัญญาจํานอง �บับลงวันที…
� …เดือน………..พ.ศ……

โ�นดที�ดิน

นาย ก.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ได้มาโดยการครอบครอง จํานวน ๑ ไร่ ของที�ดินแปลงนี� ตามคําสัง� ศาล………คดีหมายเลขแดงที�……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที�……เดือน……..พ.ศ. ……และหนังสื อรับรองว่าคดีถ�งที�สุด �บับลงวันที�.........เดือน.........พ.ศ. ...........
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๑๖
๓๗๗
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๓๕๔
๔
๕๔
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งได้มาโดยการ
ครอบครอง (ครอบจํานอง) ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒
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(ท.ด. ๙)

แบ่งได้มาโดยการครอบครอง (ครอบจํานอง)
คําขอ.........................................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)

ท��ด�น

�บับท�.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๕
๓๗๖
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๓๕๓
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที� ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่า วข้างบนนี� มี ชื� อ นาง ส. เป็ นผูถ้ ื อกรรมสิ ทธิ� และมี การจํานองอยู่
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…….......เดือน……........….พ.ศ. ...... ซ��งข�ะนี�ขา้ พเจ้าได้ครอบครองในที�ดินแปลงนี� บางส่ วน
..........................................................................………………........................................................................................................
มาเป็ นเวลาเกิ นกว่า ๑๐ ปี แล้ว และบัดนี� ศาล……........ได้มีคาํ สั�งให้ขา้ พเจ้าได้ที�ดินโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒
..........................................................................…………………………........................................................................................
แห่ง ป.พ.พ. จํานวน ๑ ไร่ ของที�ดินแปลงนี� ปรากฏตามคําสัง� ศาล……คดีหมายเลขแดงที�……….ลงวันที�…..เดือน……พ.ศ. ….
..........................................................................…………………………........................................................................................
และหนังสื อรับรองว่าคดี ถ�งที�สุด ฉบับลงวันที� .......เดือน.... พ.ศ. ...... ซ�� งข้าพเจ้าได้นาํ มายื�นพร้อมคําขอนี� แล้ว และเนื� องจาก
..........................................................................………………........................................................................................................
ผูม้ ีชื�อถือกรรมสิ ทธิ�ในที�ดินไม่ยอมให้ขา้ พเจ้ามีชื�อร่ วมในโฉนดที�ดิน จ�งขอรังวัดแบ่งแยกส่วนของข้าพเจ้า
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดสัง� เจ้าหน้าที�ออกไปทําการรังวัดแบ่งแยกที�ดินแปลงนี� แล้วจดทะเบียน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
แบ่งได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏในโฉนดที�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

จํานอง

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาง ส.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. แบ่งได้มาโดยการ นาง ส.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ครอบจํานอง)
(ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�……..ลงวันที�…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

วันที�………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งได้มาโดยการครอบครอง

นาย ก.

ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

๔

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังมีการ
จํานองอยูต่ ามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…..
เดือน………..พ.ศ. ….

๑

๕

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๖
๓๕๔

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๓๕๓)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน………… (ครอบจํานอง)
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาง ส.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั�อย่ างการจดแจ้ งการครอบจ�านองที�ดินแปลงแยก ประเภทแบ่ งได้มา
โดยการครอบครอง (ครอบครอง)

ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

การจํานองยังคงมี อยู่ตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที�……เดือน…………พ.ศ…..

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�….เดือน………
พ.ศ……
(ลงชื�อ)……………

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงที�แยกไปใหม่ โฉนดที� ๓๕๔)

874
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ได้
ม
าโดยการครอบครอง
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........  นอกเขต
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กร�ีทายาทของสรวมสิทธิ�รับมรดก

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ฉ.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�เป็ นมรดกของนาย ก. ซึ�งได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาล........................คดีหมายเลขแดงที� ......................
ลงวันที�.........เดือน...............พ.ศ. ...... และนาย ข. ซึ�งเป็ นทายาทของนาย ก. จึงเข้าสรวมสิ ทธิรับมรดกการได้มาโดนการครอบครอง

ตําแ�น่ งที�ดิน

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๖๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก. ได้ที�ดินมาโดยการครอบครอง ตามคําสัง� ศาล………คดีหมายเลขแดงที�……..ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และหนังสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที�……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ข. ในฐานะทายาทโดยธรรมโดยเป็ นบุตรของ นาย ก. เจ้ามรดก เข้าสรวมสิ ทธิการรับมรดกการได้มาโดนการครอบครอง
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
ตามคํ
าขอฉบับที� ........ลงวันที� .......เดือน.......
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างบันทึกฯ โอนมรดก กรณีทายาทขอสรวมสิทธิ�
รับมรดกการได้ มาโดยการครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก

(ท.ด. ๘)

โอนมรดก
ประเภท……………………

ที�ดนิ

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขที�ดิน.......……………… หน้าสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
เลขที�..........…………………....จังหวัด..............................................................……....
น.ส.๓
ใบไต่สวน
วันที�…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ข้าพเจ้า

นาย ข.
…………………………………….
    
………...
……..………...................…............      อายุ …….….. ปี
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื�อ .......................................................……………………………………….
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมู่ที� ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท์ ...........……..........
ขอให้ถอ้ ยคําต่อ………………………………………………… ดังต่อไปนี� : นาย ก.
ข้อ ๑. ด้วย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผู
ไ
้
ด้
ม
าโดยการครอบครอง
ถึ
ง
แก่
ก
รรม
ซึ�งเป็ น……………………………………...ที�ดินแปลงหมายเลขข้างตนนี� ได้…………………………………………….…….
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ใบมรณบัตรเลขที�……………… � งได้ยนื� มาพร้อมนี�แล้ว
เมื�อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
ข้
าพเจ้าซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมคําขอนี�แล้ว
ข้อ ๒. หนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินแปลงนี� เวลานี�ตกอยูก่ บั ………….………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
………………………………….………………………………………………………………………………….…………….
ข้าพเจ้าเป็ นผูส้ รวมสิ ทธิ การรับมรดกการได้มาโดยการ
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอให้ดาํ เนินการจดทะเบียนมรดกลงชื�อ………………………………………………….…………….
ครอบครอง
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ที�ดินแปลงนี� เป็ นมรดกของนาย ก. ซึ�งได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาล...............ลงวันที�................
โดยเหตุผลดังนี�คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
เดื
อน..................... พ.ศ. ........ และหนังสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที� ................เดือน........... พ.ศ. ...... ข้าพเจ้าในฐานะ
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
ทายาทโดยธรรมโดยเป็
บุ ตรของนาย ก. ดังปรากฎตามบัญชี เครื อญาติหลังแบบบันทึ กนี� และมรดกรายนี� เจ้ามรดกมิได้ทาํ
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
พิ…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
นัยกรรมยกให้แก่ ผใู้ ด และไม่มีทายาทอื�นมี สิทธิ รับมรดกอี ก ข้าพเข้าจึ งขอรับมรดกและขอสรวมสิ ทธิ การได้มาโดยการ
ครอบครองดั
งกล่าว แทน นาย ก. เจ้ามรดก
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ข้อ ๔. …………………………………………………...............................................................................………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคํานี�เป็ นความสัตย์จริ งทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..
ผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา
(ลงชื�อ)……………………………………..
(ลงชื�อ)……………………………………..ผูส้ อบสวน/บันทึก
ต่อหน้า………………………………………………พนักงานเจ้าหน้าที�
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บัญชีเครื อญาติ
นาย บ.
ตายเมื�อ
๑๕ ก.ย. ๔๔

นาง ม.
ตายเมื�อ
๓๑ ม.ค. ๔๕
นาง อ.
ตายเมื�อ
๒๗ ก.ย. ๔๙

นาย ก.
เจ้ามรดก ตายเมื�อ
๑๕ ธ.ค. ๕๐
นาย ข.
ผูข้ อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบัญชีเครื อญาติน� ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว

นาย ข.
ลงชื�อ…………………………………..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………………………..เจ้าพนักงานที�ดิน
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ตัวอย่ างคําขอประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กรณีทายาทขอสรวมสิทธิ
การรับมรดก

(ท.ด. ๙)
ได้มาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน………พ.ศ……)

ที�ดิ�

�บับที.� .....................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๖๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เดิมมีชื�อ นาย ฉ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� แต่ นาย ก. ได้ครอบครอง
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ที..........................................................................………………........................................................................................................
�ดินแปลงนี�มาประมาณ ๑๐ ปี เศษ และศาล....................... ได้มีคาํ สัง� ให้ นาย ก. ได้กรรมสิ ทธิ�ในที�ดินที�ครอบครอง ปราก�ตาม
คํ..........................................................................…………………………........................................................................................
าสัง� ศาล……คดีหมายเลขแดงที�………ลงวันที�……..เดือน….... พ.ศ. .… และหนังสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที�...........
เดื
อน......................... พ.ศ....... แต่บดั นี� นาย ก.ผูไ้ ด้มาโดยการครอบครองได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื�อวันที�........เดือน..............พ.ศ. ....
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามใบมรณบั
ตรฉบับลงวันที�............เดือน..........................พ.ศ. ......... ข้าฯ นาย ข. เป็ นทายาทโดยธรรมโดยเป็ นบุตรของนาย ก.
..........................................................................………………........................................................................................................
จึ..........................................................................…………………………........................................................................................
งเข้าสรวมสิ ทธิรับมรดกการได้มาโดยการครอบครองแทน นาย ก.
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏใน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที
�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

879

588

(ตัวอยางหมายเลข ๕)

(ท.ด. ๒๕)

สํานักงานที่ดินจังหวัด.................
ประกาศ………………………………..
โอนมรดกที่ดินที่นาย ก.เจามรดกไดมาโดยการครอบครอง
เรื่อง……………………………………………………
นาย ข.
ไดมาโดยการครอบครองซึ่งที่ดินที่
ดวย.......…………................……...................…..ได
ยื่นเรื่องราวขอ…………………..…………….............
นาย
ก. เจามรดกไดมากอนตาย งสือสําคัญ......………...............เลขที
โฉนดที่ดิน
…………….......……….............หนั
่..................................หนาสํารวจ.................................
หมูที่.......................ตําบล..........................................อําเภอ..............…........……...................จังหวัด.............…….…..................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มีอาณาเขตดังนี้ คือ:ทิศเหนือ
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศใต
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันออก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
ทิศตะวันตก
จด.........................................................ยาวประมาณ......................................................
เนื้อที่ประมาณ………………………………….......ไร.................................................งาน...........................................ตารางวา
ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ฉ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ แต นาย ก. เจามรดกไดครอบครองที่ดิน
โดยอางวา...…………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แปลงนี้มาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ ป และศาล...............ไดมีคําสั่งใหนาย ก. ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครอง ตามมาตรา ๑๓๘๒
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ปรากฏตามคําสั่งศาล……คดีหมายเลขแดงที่…..…ลงวันที่…..เดือน……....พ.ศ. .…
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และหนังสือรับรองวาคดีถึงที่สุด ฉบับลงวันที่ ..............เดือน....................พ.ศ. .... แตนาย ก. เจามรดกยังมิไดมาจดทะเบียนไดมา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยการครอบครอง
บัดนี้นาย ก. ผู ไดมาโดยการครอบครองไดถึงแกกรรม ตามหลักฐานมรณบัตร ฉบับลงวั นที่ .........
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน..................พ.ศ. .... ผูขอซึ่งเปนบุตรของนาย ก. จึงขอรับมรดกและเขาสรวมสิทธิไดมาโดยการครอบครองแทนนาย ก.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจามรดก มรดกรายนี้ไมมีทายาทอื่นมีสิทธิรับมรดกอีก และเจามรดกมิไดทําพินัยกรรมยกใหแกผูใด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

จึ งขอประกาศใหทราบทั่วกัน ถ าผูใดจะคั ดคานประการใด ใหยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาที่
สามสิบ
ภายใน…………………………วั
น นับแตวันประกาศนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่..................เดือน..............................................พ.ศ............................
ลงชื่อ................................................................
ตําแหนง................................................................
ประทับตราประจําตําแหนง

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ได้มาโดยการ
นาย ฉ.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�……..ลงวันที�…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทได้ มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กรณีทายาทขอสรวมสิทธิรับมรดก

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ที�ดินแปลงนี�เป็ นมรดกของนาย ก. ซึ�งได้มาโดยการครอบครอง
ตามคําสัง� ศาล....คดีหมายเลขแดงที� .....ลงวันที�.... เดือน... พ.ศ. ....
นาย ข. ซึ�งเป็ นทายาทของ นาย ก. จึงเข้าสรวมสิ ทธิรับมรดก

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

880

881

 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
ได้มาโดยการครอบครอง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิ�นที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน……พ.ศ……)
 ในเขต

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กรณีมีผ้จู ัดการมรดก

ตําแ�น่ งที�ดิน

โ�นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ฉ.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�เป็ นมรดกของนาย ก. ซึ�งได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาล........................คดีหมายเลขแดงที� ......................
และศาล..........ได้มีคาํ สัง� คดีหมายเลขแดงที�.......ลงวันที�.........เดือน...............พ.ศ. ...... ตั�งให้นาย ค. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ก.

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ได้มาโดยการครอบครอง
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
นาย ก. ได้ที�ดินมาโดยการครอบครอง ตามคําสัง� ศาล………คดีหมายเลขแดงที�……..ลงวันที�……เดือน…………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และหนั
งสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที�……..เดือน………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย
ก..
ถึงแก่กรรมเมื�อวันที�........เดือน.......พ.ศ. ..........และศาล........ได้มีคาํ สัง� คดีหมายเลขแดงที�......ลงวันที�.....เดือน...พ.ศ. ...
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
แต่
งตั�งให้นาย ค. เป็ นผูจ้ ดั การมรดก
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ได้มาโดยการครอบครอง
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ า�รับพนักงานเจ้ า�น้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดิน

ตัวอย่ างคําขอประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กรณีมีผ้จู ัดการมรดก

882
(ท.ด. ๙)
ได้มาโดยการครอบครอง
คําขอ.......................................

(ตามคําสัง� ศาล……..คดีหมายเลขแดงที�…….ลงวันที�……เดือน………พ.ศ……)

ที�ด��

�บับที.� .....................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ค. ผูจ้ ดั การมรดก นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เดิมมีชื�อ นาย ฉ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� แต่ นาย ก. ได้ครอบครอง
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ที..........................................................................………………........................................................................................................
�ดินแปลงนี�มาประมาณ ๑๐ ปี เศษ และศาล................ ได้มีคาํ สัง� ให้ นาย ก. ได้กรรมสิ ทธิ�ในที�ดินที�ครอบครองตามมาตรา ๑๓๘๒
แห่
งประมวลฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ปรากฎตามคําสัง� ศาล……คดีหมายเลขแดงที�………ลงวันที�……..เดือน….... พ.ศ. .…
..........................................................................…………………………........................................................................................
และหนั
งสื อรับรองว่าคดีถึงที�สุด ฉบับลงวันที�...........เดือน......................... พ.ศ....... แต่นาย ก. เจ้ามรดกยังไม่ได้มาจดทะเบียนได้มา
..........................................................................…………………………........................................................................................
โดยการครอบครองที
�ดินแปลงนี� บัดนี�นาย ก. ผูไ้ ด้มาโดยการครอบครองได้ถึงแก่กรรมแล้ว ตามหลักฐานมรณบัตรฉบับลงวันที�...
..........................................................................………………........................................................................................................
เดื
อน..............พ.ศ..... และศาล.........ได้มีคาํ สัง� คดีหมายเลขแดงที�..............ลงวันที�...........เดือน..................พ.ศ...........ตั�งให้ขา้ พเจ้า
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย
ค. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของ นาย ก. ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครอง โดยลงชื�อข้าพเจ้าในฐานะ
..........................................................................…………………………........................................................................................
ผู..........................................................................………………………….........................................................................…............
จ้ ดั การมรดกของนาย ก. เป็ นผูไ้ ด้มาโดยการครอบครอง

..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดจดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคําสัง� ศาลให้ปรากฏใน
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
โฉนดที
�ดินแปลงนี�ดว้ ย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. ได้มาโดยการ
นาย ฉ.
เดือน………… ครอบครอง
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง� ศาล……
คดีหมายเลขแดง
ที�……..ลงวันที�…..
เดือน…………….
พ.ศ……)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทได้มาโดยการครอบครอง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๘๒ กรณีมีผ้มู รดก

นาย ค.
ผูจ้ ดั การมรดกนาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

ที�ดินแปลงนี�เป็ นมรดกของนาย ก. ซึ�งได้มาโดยการครอบครอง
ตามคําสัง� ศาล....คดีหมายเลขแดงที� .....ลงวันที�.... เดือน... พ.ศ. ....
และศาล.... ได้มีคาํ สัง� คดีหมายเลขแดงที� .... ลงวันที�... เดือน...พ.ศ. ...
ตั�งให้นาย ค. เป็ นผุจ้ ดั การมรดก นาย ก.

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

883

884
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอ ประเภทรังวัดสอบเขต

รังวัดสอบเขต
คําขอ.................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………......…………….......จังหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
..............................................………………………….…….……     
ไทย
๕๐
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงตามเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี�ขา้ ฯ มีความประสงค์รังวัด
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
สอบเขตที
�ดิน ซึ�งข้าฯ จะได้นาํ ช่างทําการรังวัดชี�แนวเขตต่อไป หากรู ปแผนที�หรื อเนื� อที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม ข้าฯ ยินยอมให้
..........................................................................………………........................................................................................................
เจ้
าพนักงานที�ดินแก้ไข ให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งได้
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดสัง� ให้เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดสอบเขตให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมยอมเสี ยตามระเบียบ และขอให้จดั หาเจ้าหน้าที�ลงชื�อเป็ นพยานปรากฏในคําขอนี�ดว้ ย
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

885
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๑ และ
ตําแหน่ งทีด� นิ
แปลงคงเหลือ
5136
IV
7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๑๗๒
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม

โฉนดทีด� นิ

๘๗๖
๙
๗๖
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๔
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม ตามคําขอลงวันที�…….เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV7228-1
๑๗๓
๑๕
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๘๗๗
๙
๗๗
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๓
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

886
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแบ่ งแยกในนามเดิม

แบ่งแยกในนามเดิม
คําขอ.................................

ท��ดิน

�บับท�.� .............................
5136 IV7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๗๒
๑๔
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๘๗๖
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๕๐
ไทย
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีชื�อเป� นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� โดยคําขอนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
แบ่
งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้าออกจากกัน ๑ แปลง โดยแบ่งทางทิศเหนื อลงมาทางทิศใต้ ซ��งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทํา
..........................................................................………………........................................................................................................
การรั
งวัดปั กหลักเขตให้เป� นที�แน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
และข้
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม

นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา
๑

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

๓

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๑๗๓
๘๗๗

887

888
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
�
ส
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม(ครอบจํานอง)
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๒ และ
(ครอบจํานอง)
ตําแหน่ งทีด� นิ

แปลงคงเหลือ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังคงมีการจํานองครอบติดอยู่ ตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…….เดือน………….พ.ศ……

โฉนดทีด� นิ

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม ตามคําขอ ฉบับลงวันที�….เดือน…………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV7228-1
๒๕
๔๔๖
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๓
๕๔
๙๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

889
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ปลอดจํานอง)
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งแยกในนามเดิม  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
(ปลอดจํานอง)
ตําแหน่ งทีด� นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
๓
๕๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…..เดือน………พ.ศ…… ตามบันทึกข้อตกลง
ปลอดจํานองฉบับลงวันที�….เดือน………พ.ศ……

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งแยกในนามเดิม ตามคําขอฉบับลงวันที�……เดือน………….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๒
๕๔
๙๒
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๓
๕๐
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

890
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแบ่ งแยกในนามเดิม (ปลอด - ครอบจํานอง)

แบ่งแยกในนามเดิม (ปลอด - ครอบจํานอง)
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๒๓
๔๔๔
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๕๓๙๑
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
๕๐
ไทย
ไทย
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�และได้จดทะเบียนจํานองไว้ตามสัญญา
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
จํ..........................................................................………………........................................................................................................
านองฉบับลงวันที�…..เดือน……………พ.ศ…… บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรังวัดแบ่งแยกที�ดินในนามเดิมของข้าพเจ้า
ออกจากกั
น ดังนี� คือ แบ่งทางทิศเหนือ ๑ แปลง และแบ่งทางทิศตะวันออก ๑ แปลง รวม ๒ แปลง โดยแปลงแยกที� ๑ ให้ปลอด
..........................................................................…………………………........................................................................................
จากจํ
านอง สําหรับแปลงแยกที� ๒ และแปลงคงเหลือ ยังคงมีการจํานองครอบติดอยูต่ ามเดิม ซึ�งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
รั..........................................................................………………........................................................................................................
งวัดปั กหลักเขตให้เป็ นที�แน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสัง� เจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแบ่งแยกให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด. ๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

891
(ท.ด. ๑๖)

ตั�อ��างบันทึกข้ อตกลงเรื�องปลอดจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลอดจํานอง
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๒๓
๔๔๔
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
๕๓๙๑
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ช. ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......
๕๐,๔๐
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้จดทะเบียนจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ไว้ต่อกัน ตามหนังสื อสัญญา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
านองฉบับลงวันที�….เดือน………...พ.ศ……บัดนี� ขา้ พเจ้า นาย ก.ได้ขอรังวัดแบ่งแยกในนามเดิมเสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมที�จะ
จดทะเบี
ยนแล้ว ข้าพเจ้า นาย ช. ผูร้ ับจํานองยินยอมให้จดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมโดยให้ท�ีดินแปลงแบ่งแยกโฉนดที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เลขที
� ๕๓๙๒ พ้นจากการจํานองไม่มีการจํานองครอบติดไปแต่อย่างใด คงมีการจํานองครอบติดอยูเ่ ฉพาะที�ดินแปลงแยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โฉนดเลขที
� ๕๓๙๓ และแปลงคงเหลือโฉนดเลขที� ๕๓๙๑ ตามหนังสื อสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไปตามเดิ
ม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงกันยินยอมกันให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดงั กล่าว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
างต้น
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น หนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………….ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ช.
ลงชื�อ………………………………….ผู
ร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………….เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

นาย ช.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

๕๐

ตาราง
วา
๕๐

๒

-

ไร่

-

-

งาน

-

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

๑
๑
5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………..
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือยังคงมีการ
๒๔
จํานองครอบติดอยูต่ ามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…..
๕๓๙๓
เดือน………….พ.ศ. ….

๓

๓

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๕๓๙๑)

5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)…………….
๒๔
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการจํานองตามสัญญาจํานอง
๕๓๙๒
ฉบับลงวันที�….เดือน……..พ.ศ…..ตามบันทึกข้อตกลง
ปลอดจํานองฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ. ….

-

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดท ะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๕๒๙๒ ปลอดจํานองไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

วันที� …………. แบ่งแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน………… (ปลอด-ครอบจํานอง)
พ.ศ. ………….

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ปลอด - ครอบจํานอง)
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. จํานอง
เดือน…………. (ครอบจํานอง)
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

�ั��ย่ างการจดแจ้ งการ�ร�บจ�าน�งที�ดนิ แปลงแยก

นาย ช.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดแจ้ งที�ดนิ แปลงแยกไปใหม่ โฉนดที� ๕๓๙๓)

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื�อ) นาย พ.
วันที�……………….
การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานองฉบับลงวันที�…..
เดือน………………
เดือน………..พ.ศ……
พ.ศ. ………………
(ลงชื�อ)…………….

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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- ๖๗๙ -
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบบรรยายส่
ว
น)
ตําแหน่ งทีด� นิ
แปลงคงเหลือ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบบรรยายส่ วน)

เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒๕๕๐
๒๖
๕๐
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ข.
๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้ าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี �และแปลงคงเหลือ การบรรยายส่วนยังคงมีอยูต่ ามบันทึกข้ อตกลง ฉบับลงวันที�...เดือน... พ.ศ. ........

โฉนดทีด� นิ

๑.นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒.นาย ข.

๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ .....….......................................
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม ตามคําขอลงวันที�…….เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่
ง
แยกในนามเดิ
ม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบบรรยายส่
ว
น)
ตําแหน่ งทีด� นิ
แปลงแยก
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒๕๕๐
๒๖
๕๐
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ขอ
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ข.
๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้ าพน�กงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี �แบ่งมาจากโฉนดที�ดินเดิมที�มีการบรรยายส่วนไว้ วา่ มี ๘๐๐ ส่วน เป็ นของนาย ก. ๕๐๐ ส่วน เป็ นของ นาย ข. ๓๐๐ ส่วน
ตามบ�นท�กข้ อตกลง ฉบ�บลงว�นที�...เดือน... พ.ศ. ........

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม
(ครอบบรรยายส่ วน)

เลขประจําตัวประชาชน

๑.นาย ก.
ขอ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๒.นาย ข.

๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ .....….......................................
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งในนามเดิม ตามคําขอลงวันที�…….เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
นาย ก.
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๒๕๕๑
๒๖
๕๑
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
.
..............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๑
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งแยกในนามเดิม
เดือน………… (ครอบบรรยายส่วน)
พ.ศ. …………

วันที�…………. บรรยายส่วน
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

สารบัญจดทะเบียน

๑.นาย ก.
๒.นาย ข.

๑.นาย ก.
๒.นาย ข.

-

-

๑

-

-

5136 IV7228-1 (ลงชื�อ)……………
๒๔
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�และแปลงคงเหลือการบรรยายส่วน
๒๕๕๑
ยังคงมีอยู่ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที� ......
เดือน......................พ.ศ. ....................

๑

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที� ๒๕๕๐)
เนื�อที�ดิน
เนื�อที�ดิน
ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.
ที�ดินแปลงนี�มี ๘๐๐ ส่วน เป็ นของนาย ก. ๕๐๐ ส่วน เป็ นของนาย ข. ๓๐๐ ส่วน ตามบันทึกข้อตกลง
ฉบับลงวันที� ......เดือน......................พ.ศ. ....................

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายส่ วน)
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สารบัญจดทะเบียน

(รายการจดทะเบียน แปลงทีแ� ยกไปใหม่ โฉนดเลขที� ๒๕๕๑)
เนื�อที�ดิน
เนื�อที�ดิน
ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
จดทะเบียน
ประเภทการ
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
ผูร้ ับสัญญา
วัน เดือน ปี
จดทะเบียน
ตาราง
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
ไร่
งาน
ไร่
งาน
วา
วา
วันที�…………. บรรยายส่วน
(ลงชื�อ)……………
ที�ดินแปลงนี�แบ่งมาจากโฉนดที�ดินเดิมที�มีการบรรยายส่วนไว้วา่ มี ๘๐๐ ส่วน เป็ นของนาย ก. ๕๐๐ ส่วน
เดือน………… (ครอบบรรยายส่วน)
เป็ นของนาย ข. ๓๐๐ ส่วน ตามบันทึกข้อตกลงบรรยายส่วน ฉบับลงวันที� .....เดือน .....พ.ศ. .........
พ.ศ. …………

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายส่ วน)
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)

ที
ส
�
วน/ไร่
ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
�
แบ่งกรรมสิ ทธิรวม  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๗๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๓๔๘
๔
๔๘
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาง
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

899
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
แยก ๑
 ในเขต
ตําแหน่ งทีด� นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓๕
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๗๑
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม

โฉนดทีด� นิ

๓๔๘
๔
๔๘
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๓๖
๗๒
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๓๔๙
๔
๔๙
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่
ม.................………….......................……..หน้
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๑
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

900

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลง เรื�องแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๓๕
๗๑
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๓๔๘
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
๒.
นาง
ข.
..………...................………...….........................……….......     
๕๐,๔๕
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ร่ วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงนี�ขา้ พเจ้ามี
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความประสงค์แบ่งแยกที�ดินแปลงนี� ออกจากกัน ดังนี� แบ่งทางทิศเหนื อ ๑ แปลง เป็ นของนาย ก. ส่วนแปลงคงเหลือเป็ นของ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาง ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดสัง� ให้พนักงานเจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัด แล้วจดทะเบียนแบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามที�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงกันนี�ดว้ ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�นไว้ หนึ� ง ฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที� ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึ กข้อตกลงและ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เข้าใจความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อลายพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………..…………….ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาง
ข.
ลงชื�อ…………………..…………….ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ขึ�นต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………..…………….เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามบันทึกข้อตกลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หลัง ท.ด.๑๖ และให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ�ทุกคน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อรับรองรู ปแผนที�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

�ั��ย� า��าร���ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�บ� ��รร�ส�ท���ร��

๑

๑

นาง ข.

ไร่
นาย ก.

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
-

สารบัญจดทะเบียน

-

๑

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

(ลงชื�อ)……………

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………
๓๖
๓๔๙

901

902

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบจํานอง)
ตําแหน่ งทีด� นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบจํานอง)

๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงนี�การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานองเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

903

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
(ปลอดจํานอง)

ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ปลอดจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการจํานองตามหนังสื อจํานองเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที�…..เดือน……..พ.ศ……

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที�……เดือน………พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาง
ข.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๙
๑๙
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๓๑
๑๓
๓๑
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

904
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�อง แบ่ งกรรมสิทธิ�รวม
(ปลอด - ครอบจํานอง)

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ปลอด - ครอบจํานอง)
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๑๙
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๒๓๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
๒.
นาง
ข.
..………...................………...….........................……….......     
๕๐,๔๕
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….……
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................

อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้//////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ด้วยที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้า นาย ก. และนาง ข. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซึ�งนาย ก. ได้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบียนจํานองไว้ตามสัญญาจํานองเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�.…เดือน……….พ.ศ……โดยบันทึกข้อตกลงนี� ข้าพเจ้าทั�งสอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
มีความประสงค์แบ่งแยกที�ดินแปลงนี� ออกจากกันดังนี� แบ่งทางทิศเหนือ ๑ แปลง เป็ นของนาง ข. พ้นจากการจํานอง สําหรับแปลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
คงเหลือเป็ นของ นาย ก. ยังคงมีการจํานองครอบติดอยูไ่ ปตามเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๒. ขอให้เจ้าพนักงานที�ดินได้โปรดสัง� ให้พนักงานเจ้าหน้าที�ไปทําการรังวัดแล้วจดทะเบียนแบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามที�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงกันนี�ดว้ ย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ทาํ ขึ�นไว้ หนึ�ง ฉบับเก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจบันทึกข้อตกลงและเข้าใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแล้
ว จึงได้ลงลายมือชื�อหรื อพิมพ์นิ�วมือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื�อ………………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาง ข.
ลงชื�อ………………………………………ผู
ถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ………………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ………………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามบันทึกข้อตกลง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
หลัง ท.ด.๑๖ และให้ผถู ้ ือกรรมสิ ทธิ�ทุกคน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อรับรองรู ปแผนที�
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

905
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอย่ างบันทึกข้ อตกลงเรื�องปลอดจํานอง

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลงเรื�องปลอดจํานอง
5136 IV7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๑๙
เลขที�ดิน……………………หน้
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๒๓๐
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูจ้ าํ นอง
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
นาย ช. ผูร้ ับจํานอง
    
..………...................………...….........................……….......
๕๐,๔๕
ไทย
ไทย
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
////////////////////////////////////////////
ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงานที�ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อได้
…………………………………………………………………………………………………..
ด้/////////////////////////
วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ข้อ ๑. ตามที�ขา้ พเจ้าทั�งสองฝ่ ายได้จดทะเบียนจํานองที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� ไว้ต่อกัน ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เฉพาะส่วนฉบับลงวันที�…..เดือน…….……พ.ศ……บัดนี� ข้าพเจ้า นาย ก. และนาง ข. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�รวมได้ขอรังวัดแบ่งแยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
กรรมสิ ทธิ�รวมเสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมที�จะจดทะเบียนแล้ว ข้าพเจ้า นาย ช. ผูร้ ับจํานอง ยินยอมให้จดทะเบียนแบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยให้ที�ดินแปลงแยกโฉนดเลขที� ๑๒๓๑ ของ นาง ข. พ้นจากการจํานอง คงมีการจํานองครอบติดอยูเ่ ฉพาะที�ดินแปลงคงเหลือ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของ นาย ก. โฉนดเลขที� ๑๒๓๐ ตามสัญญาจํานองเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�…..เดือน………พ.ศ…… ไปตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าทั�งสองฝ่ ายตกลงยินยอมกันให้เจ้าพนักงานที�ดินจดทะเบียนให้ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึ กข้อตกลงนี� ทาํ ขึ�น หนึ� งฉบับ เก็บไว้ ณ สํานักงานที�ดิน ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูและเข้าใจความตลอดแล้ว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึ งลงลายมือชื�อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื�อ…………………………………….ผู
จ้ าํ นอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ช.
ลงชื�อ…………………………………….ผูร้ ับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื�อ…………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกข้อตกลงนี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื�อ……………………………………เจ้าพนักงานที�ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ประเภทการ
จดทะเบียน

นาย ก.
นาง ข.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

(ลงชื�อ)……………..

๑
ที�ดินแปลงนี�การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานอง
เฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�….เดือน…….พ.ศ…..

นาย ก.

-

๑
๑
5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)…………….
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�พน้ จากการจํานองตามสัญญา
๙
จํานองเฉพาะส่วนฉบับลงวันที�…..เดือน….…....พ.ศ…..
๑๒๓๑
ตามบันทึกข้อตกลงปลอดจํานองลงวันที�…….
เดือน……….….พ.ศ. ….

นาย ก. จํานองเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ช. ส่วนของ
นาง ข. คงเดิม

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดที� ๑๒๓๐)

นาง ข.

นาย ช.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที� ๑๒๓๑ ปลอดจํานองไม่ตอ้ งยกรายการจดแจ้งแต่อย่างใด

วันที� …………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม ๑. นาย ก.
เดือน…………. (ปลอด-ครอบจํานอง) ๒. นาง ข.
พ.ศ. ………….

วันที�…………. จํานองเฉพาะส่วน
เดือน…………
พ.ศ…………..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ปลอด - ครอบจํานอง)
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907
 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบการเช่า)

ตัวอย่ำงคำขอ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิรวม(ครอบกำรเช่ ำ)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ ำ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

โฉนดทีด่ นิ

๕๓๙๑
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงคงเหลือไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วนฉบับลงวันที่ ........เดือน......พ.ศ. ..........

5136IV7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อาเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ง.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม ตามคาขอลงวันที่ ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก., นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หน้าสารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ
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 ที่บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร่
 ที่นา
 ที่ ..............
คำขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
์
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
รวม
 นอกเขต
และกำรสอบสวนสิ ทธิในที่ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเช่า)
แยก ๑

ตัวอย่ำงคำขอ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ์รวม(ครอบกำรเช่ ำ)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ ำ

ตำแหน่ งทีด่ นิ

5136IV7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ต
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
เลขที่..............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๒
๓
๕๐
จานวนที่ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี้ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่กล่าวข้างบนนี้ และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคาด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคานี้ ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจาตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้การเช่ายังคงอยูต่ ามสัญญาเช่าที่ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที่ ........เดือน......พ.ศ. .......

โฉนดทีด่ นิ

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ์
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที่ ..…......……
ตาบล/แขวง .....................….............อาเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจาตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ์
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู้ ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี่บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที่ ...…......…...
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที่ขอทานิติกรรมนี้ เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที่แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที่แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ์ รวม ตามคาขอลงวันที่ ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค., นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สำหรับพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136IV7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสารวจ....................……………...............
๕๓๙๒
๕๔
๙๒
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๓
๕๐
จานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ ำพนักงำนที่ดนิ

909
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเช่า)
แยก ๒

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม(ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า

5136IV7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๕๓๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๒
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที� ........เดือน......พ.ศ. .......แต่อย่างใด

ตําแหน่ งที�ดิน

๑.นาย ก .
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒.นาย ค.
๓.นาย ง
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอลงวันที� ..............เดือน.............พ.ศ. ..........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก., นาย ง.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ค.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136IV72281
๒๕
๔๔๖
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๓
๕๔
๙๓
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๑
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจ้ า�นักงานที�ดิน

ประเภทการ
จดทะเบียน

๓.นาย ง.

๒.นาย ค.

๑.นาย ก.

นาย ง.

นาย ค.

นาย ก.

ผูเ้ ช่า

๒.นาย ค.

๓.นาย ง.

นาย ข.

ผูร้ ับสัญญา

๑.นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา
งาน

ตาราง
วา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

-

-

๑

-

-

๑
ที�ดินแปลงคงเหลือ ไม่มีการเช่าครอบติดอยูต่ ามสัญญา
เช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�..เดือน....พ.ศ. ............
แต่อย่างใด

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�ไม่มีการเช่าครอบติดอยู่
ตามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�..เดือน....พ.ศ. ..
แต่อย่างใด

๑

-

๕๓๙๓

๒๕

5136IV7228-1

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที� ๕๓๙๑)

๓
๕๐
๒
5136IV7228-1
ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�การเช่ายังคงมิอยู่ ตามสัญญาเช่าที�ดิน
๒๔
เฉพาะส่วน ฉบับลงวันที�.......เดือน........พ.ศ. ..........
๕๓๙๒

๒
๓
๕๐
นาย ก. ให้เช่าที�ดินเฉพาะส่วนของตนแก่ นาย ข.
ส่วนของบุคคลอื�นคงเดิม

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที�ดินเลขที� ๕๓๙๓ ไม่ มีการเช่ าครอบติดอยู่ไม่ ต้องยกรายการจดแจ้ งแต่ อย่ างใด (ระบุจาํ นวนปี )

วันที�………….. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ครอบการเช่า)
พ.ศ. ………….

วันที�………….. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า
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ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�………….. เช่าเฉพาะส่วน
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิ บปี )
พ.ศ. ………….
(ครอบการเช่า)

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ข.
ผูเ้ ช่า

ผูเ้ ช่า

ผูร้ ับสัญญา

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภท แบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบการเช่ า)
กรณีแปลงแยกเป็ นของผู้ให้ เช่ า

๓

งาน
๕๐

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื�อ).........….......

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา

(รายการแจ้งทีด� นิ แปลงทีแ� ยกไปใหม่โฉดนที� ๕๓๙๒)

การเช่ายังคงมีอยูต่ ามสัญญาเช่าที�ดินเฉพาะส่วน
ฉบับลงวันที�.......เดือน......พ.ศ. .........

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

911

912
 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
�
แบ่
ง
กรรมสิ
ท
ธิ
ร
วม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
(ครอบจํานอง)

ตัวอย่ างคําขอ� ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบจํานอง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงทีแ� ยกไปนี�การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�……เดือน………..พ.ศ……

๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

เลขประจําตัวประชาชน

นาง ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที�……เดือน………พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข .
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
นาย
ก.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๒
๕๔
๙๒
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

913

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบจํานอง)
ตําแหน่ งทีด� นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งกรรมสิทธิ�รวม (ครอบจํานอง)

๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐,๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…

เจ้าพนักงานที�ดิน

ที�ดินแปลงคงเหลือการจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……

โฉนดทีด� นิ

เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
ถือกรรมสิ ทธิ�
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งกรรมสิ ทธิ� รวม ตามคําขอฉบับลงวันที�…..เดือน…………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

วันที� …………. แบ่งกรรมสิ ทธิ�รวม
เดือน…………. (ครอบจํานอง)
พ.ศ. ………….

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

๑.นาย ก.
๒.นาง ข.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน…………
พ.ศ…………..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ครอบจํานอง)

นาง ข.

นาย ก.

นาย ค.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา

-

-

งาน

-

ตาราง
วา
-

๑

-

ไร่

-

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม ��นดที� ๕๓๙๑)

-

๑
ที�ดินแปลงคงเหลือการจํานองยังคงมีอยู่
ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�….เดือน…….พ.ศ…..

-

(ลงชื�อ)……………..

5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)…………….
๒๔
๕๓๙๒

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

ที�ดินแปลงที�แยกไปนี�การจํานองยังคงมีอยู่
ตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที�…..เดือน….......พ.ศ…..

๑

๒

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

914

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. จํานอง
เดือน………… (ครอบจํานอง)
พ.ศ…………..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

นาย ก.

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอย่ างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งกรรมสิ ทธิ�รวม (ครอบจํานอง)

นาย ค.
ผูร้ ับจํานอง

ผูร้ ับสัญญา
-

งาน

ตาราง
วา
-

ไร่
-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

ลงชื�อ........................

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ) นาย พ.

(รายการจดแจ้ งครอบจํานองแปลงที�แยก�ป��ม่ โฉนดเลขที� ๕๓๙๒)

การจํานองยังคงมีอยูต่ ามสัญญานอง
ฉบับลงวันที� .......เดือน.....พ.ศ. .......

๑

ไร่

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
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916
 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
หั
ก
ที
�
ส
าธารณประโยชน์
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........  นอกเขต
 ในเขต แยก ๑

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งหักที�สาธาร�ประโย�น�

ตําแหน่ งทีด� นิ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๙๗
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๔๕
๒
๔๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
๒
๒๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธ์
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน์
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

-

-

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งหักที�สาธารณประโยชน์ ตามคําขอฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ถือกรรมสิ ทธิ�

ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒๐
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( .............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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- ๖๙๑ -

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งให้

ตําแหน่ งทีด� นิ

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
แบ่
ง
ให้
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
แยก ๒
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๙๗
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๔๕
๒
๔๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับให้
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………..เป็ นเวลา……….ปี
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………...ของผูใ้ ห้
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
นาย
ง.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๒๑
๙๘
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
146
๒
๔๖
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

918

- ๖๙๓ -

 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่
ง
ให้
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๓ และ
ตําแหน่ งทีด� นิ
แปลงคงเหลือ
5136
IV
7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๒๐
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๙๗
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งให้

โฉนดทีด� นิ

๑๔๕
๒
๔๕
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให้
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาง จ.
รับให้
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………..เป็ นเวลา……….ปี
(๓) ไม่
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ใ
้
ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น…………...ของผูใ้ ห้
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ให้
นาง
จ.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ รับให้
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๒๒
๙๙
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๔๗
๒
๔๗
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ..................................................................
( ............................................................... )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

919
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอ�บ่ ง��� ����บ่ ง�ั�ที��า�า������ย�น�

แบ่งให้และแบ่งหักที�สาธารณประโยชน์
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๒๐
๙๗
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๔๕
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแบ่งแยก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ที..........................................................................………………........................................................................................................
�ดินออกเป็ น ๓ แปลง คือ แปลงที� ๑ ด้านตะวันตกจากทิศเหนือไปทางทิศใต้แบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ แปลงที� ๒
ด้..........................................................................…………………………........................................................................................
านตะวันออกทางทิ ศเหนื อแบ่งให้ นาย ง. แปลงที� ๓ ต่อจากแปลงที� ๒ แบ่งให้ นาง จ. แปลงคงเหลื อเป็ นของข้าพเจ้า
ตามเดิ
ม ซึ�งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการรังวัดปั กหลักเขตให้เป็ นที�แน่นอนต่อไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดสัง� ดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ยและข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด.๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

920
(ท.ด. ๑๔ ก)

ตัวอย่ างสั ญญา ประเภทแบ่ งให้ ที�ดนิ

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งให้ ทดี� ิน

๑๔๕
๒๐
๙๗
โฉนดที�.......…………………..…….เลขที
�ดิน..........…....……….……..หน้
าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………….……………
เลขประจําตัวประชาชน
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….……………..      ผูใ้ ห้ อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ง.
๓๐ ปี
กับ
…………………………….……………..      ผูร้ ับให้ อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ .................................…….………................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมู่ที� .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…….………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
๒๑
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมแบ่งให้ที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะตอนเลขที�ดิน……………………….…………………

ซึ�งได้หมายสี เขียวไว้ในแผนที�ในสารบบกับแผนที�หลังโฉนดที�ดินรายนี�แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………เป็ นเวลา………ปี
ข้อ ๓. ไม่
……………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๔. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น……….ของผูใ้ ห้
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒๐๐,๐๐๐
(ที�ดินรายนี� ท� งั สองฝ่ ายขอตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิ น…………………..………………………………………บาท)
(สองแสนบาทถ้วน)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งให้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………… ผู้เขียน
………………………………………… ผู้ตรวจ

921
(ท.ด. ๑๔ ก)

ตัวอย่ างสั ญญา �ร�เ�ทแบ่ งให้ ที�ดนิ

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งให้ ทดี� ิน

๑๔๕
๒๐
๙๗
โฉนดที�.......…………………..…….เลขที
�ดิน..........…....……….……..หน้
าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………….……………
เลขประจําตัวประชาชน
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ปี
ระหว่าง …………………………….……………..      ผูใ้ ห้ อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….................................………………..…………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมู่ที� .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาง จ.
๓๕ ปี
…………………………….……………..
     ผูร้ ับให้ อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ .................................…….………................………………………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมู่ที� .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ....…….………..............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
๒๒
ข้อ ๑. ผูใ้ ห้ยอมแบ่งให้ที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะตอนเลขที�ดิน……………………….…………………
ซึ�งได้หมายสี เขียวไว้ในแผนที�ในสารบบกับแผนที�หลังโฉนดที�ดินรายนี�แก่ผรู ้ ับเป็ นเด็ดขาดแต่วนั ทําสัญญานี�
ข้อ ๒. ผูร้ ับให้ยอมรับที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นทุกประการ
มีสิ�งปลูกสร้าง ผูใ้ ห้ได้ที�ดินมาโดย…………เป็ นเวลา………ปี
ข้อ ๓. ไม่
……………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๔. ผูใ้ ห้ยกให้ดว้ ยความเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทน เนื�องจากผูร้ ับให้เป็ น……….ของผูใ้ ห้
………………………………………………………………………………………………………………………………...
กับ

………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒๐๐,๐๐๐
(ที�ดินรายนี� ท� งั สองฝ่ ายขอตีราคาไว้เป็ นจํานวนเงิน…………………..………………………………………บาท)
(สองแสนบาทถ้วน)
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูร้ ับให้ถือไว้ฉบับหนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งให้และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูใ้ ห้)…..……..………………………………..
นาง จ.
(ลงลายมือชื�อผูร้ ับให้)..………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
………………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………………………… ผู้เขียน
………………………………………… ผู้ตรวจ

นาย ก.

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งให้
เดือน…………
พ.ศ. …………

วันที�…………. แบ่งให้
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งหักที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

นาง จ.

นาย ง.

ทางสาธารณประโยชน์

�ั��ย�า��าร��� ทะเบียนที�ด�น �ระเ�ท�บ� ��ั�ที�สา�าร��ระ�ย�น� ��ะ�บ� ����

-

-

-

ไร่

๒

๒

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

-

ตาราง
วา
๒๐

สารบัญจดทะเบียน

-

๑

๑

ไร่

๒

-

๒

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

-

5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………
๒๒
๑๔๗

5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………
๒๑
๑๔๖

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………
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 ที�บา้ น (ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งหักที�สาธารณประโยชน์  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๑

ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งหักที�สาธารณประโยชน์

ตําแหน่ งทีด� นิ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๖
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๘๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

๑๑๑
๒
๑๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
๒
๒๐
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิ ทธ์
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
่
 โสด
 หม้าย
 คูสมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน์
    - ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................

อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
แบ่งหักที�สาธารณประโยชน์ ตามคําขอฉบับลงวันที�…..เดือน……….พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อถือกรรมสิ ทธิ�
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)
สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒๐
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ .................................................................
( ............................................................. )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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 ที�บา้ น
(ท.ด. ๑)
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
แบ่งขาย
 นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๒ และ
ตําแหน่ งทีด� นิ
แปลงคงเหลือ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๖
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๘๙
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอย่ างคําขอฯ ประเภทแบ่ งขาย

โฉนดทีด� นิ

๑๑๑
๒
๑๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้
า......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ท.
ซื�อ
     ผู้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ปี สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
 โสด
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค์
(สองแสนบาทถ้
ว
น)
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูข้ ายได้ที�ดินมาโดย…………..เป็ นเวลา……….ปี
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูข้ ายได้รับชําระราคาที�ดินครบถ้วนแล้ว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ขาย
นาย
ท.
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ ซื�อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
5136 IV 7228-1
๗
๙๐
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที
�ดิน..........…....………….......……..........หน้
าสํารวจ....................……………...............
๑๑๒
๒
๑๒
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
๒
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

925
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแบ่ งขายและแบ่ งหักที�สาธารณประโยชน์

แบ่งขายและแบ่งหักที�สาธารณประโยชน์
คําขอ.........................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ................................................
5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๖
๘๙
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๑๑๑
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................

อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแบ่งแยก
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ที..........................................................................………………........................................................................................................
�ดินออกเป็ น ๒ แปลง คือ แปลงที� ๑ ด้านตะวันตกจากทิศเหนือไปทางทิศใต้แบ่งหักเป็ นทางสาธารณประโยชน์ แปลงที� ๒
ด้..........................................................................…………………………........................................................................................
านตะวันออกทางทิ ศเหนื อแบ่งขายให้แก่ นาย ท. แปลงคงเหลือเป็ นของข้าพเจ้าตามเดิ ม ซึ�งข้าพเจ้าจะได้นาํ ช่างรังวัดทําการ
รั..........................................................................…………………………........................................................................................
งวัดปั กหลักเขตให้เป็ นที�แน่นอนต่อไป
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดสัง� ดําเนินการให้แก่ขา้ พเจ้าตามความประสงค์ดว้ ยและข้าพเจ้ายอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค่..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
หมายเหตุ ให้จดั ทํารู ปแผนที�ตามคําขอ
หลัง ท.ด.๙ และให้ผขู ้ อลงชื�อรับรองรู ปแผนที�

นาย ก.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

926
(ท.ด. ๑๓ ก)

ตัวอย่ างหนังสื อสั ญญา ประเภท แบ่ งขาย

ทีด� นิ

หนังสื อสั ญญาแบ่ งขายที�ดิน

๑๑๑
๖
๘๙
โฉนดที�.......………………..…….เลขที
�ดิน...............……..….….……..หน้
าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ ….๕๐…. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที� ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….….…….     
…..…
นาย ท.
๔๐ ปี
……………………………….…..
...      ผูซ้ �ือ อายุ ……..
…………………………………..….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
๗
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�เพียงเฉพาะตอนเลขที�ดิน……………………………………………
ซึ� งได้หมายสี เขี ย วไว้ในแผนที� ในสารบบกับแผนที� หลังโฉนดที� ดินรายนี� แก่ ผูซ้ �ื อเป็ นราคา
๒๐๐,๐๐๐.สองแสนบาทถ้วน
เงิน.………………………………………………………บาท
(เงิน………………………………………………………บาท)
ข้อ ๒. ผูซ้ �ือยอมรับซื�อที�ดินตามที�กล่าวในข้อ ๑ นั�นจากผูข้ าย ผูซ้ �ือได้ชาํ ระและผูข้ ายได้รับเงินค่าที�ดินรายนี�…………
ครบถ้
ว
นแล้
ว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที�ดินที�ซ�ือขายไม่มีสิ�งปลูกสร้าง ผูข้ ายได้ที�ดินมาโดย…………..…….………….เป็ นเวลา…………..…….ปี
ข้อ ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที�ดินหนึ�งฉบับ ผูซ้ �ือถือไว้หนึ�งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาแบ่งขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื�อผูข้ าย)…………………………………………..
นาย ท.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือ)……………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)…………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ าพนักงานทีด� นิ
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
...........………………………………ผู้เขียน
..........………………………………ผู้ตรวจ

นาย ก.

วันที�…………. แบ่งขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

นาย ก.

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที�…………. แบ่งหักที�
เดือน………… สาธารณประโยชน์
พ.ศ. …………

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา

นาย ท.

ทางสาธารณประโยชน์

ตัวอย่างการแก้ ทะเบียนที�ดนิ ประเภทแบ่ งหักที�สาธารณประโยชน์ และแบ่ งขาย

-

-

ไร่

๒

-

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

-

ตาราง
วา
๒๐

สารบัญจดทะเบียน

๑

๑

ไร่

-

๒

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

5136 IV 7228-1 (ลงชื�อ)……………
๗
๑๑๒

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ตาราง
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา
วา
(ลงชื�อ)……………

- ๗๐๐ -
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928
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอ ประเภทรวมโฉนด

รวมโฉนด
คําขอ.................
ฉบับที.� ................................................

ทีด� นิ ที�ดินทั�งสิ�น สองแปลง
5136IV7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๒๓,
๒๔
๔๔๔,
๔๔๕
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
๕๓๙๑, ๕๓๙๒
โฉนดหมายเลขที�............................................……………......…………….......จั
งหวัด.....................………………..…
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
..............................................………………………….…….……     
ไทย
๕๐
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ�ที�ดินแปลงตามเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีความประสงค์ ขอให้เจ้าพนักงาน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ออกไปรังวัด เพื�อรวมโฉนดที�ดินเป็ นแปลงเดียวกันซึ�งข้าฯ จะได้นาํ ช่างทําการรังวัดชี�แนวเขตต่อไป หากรู ปแผนที�หรื อเนื� อที�
..........................................................................………………........................................................................................................
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม ข้าฯ ยินยอมให้เจ้าพนักงานที�ดินแก้ไข ให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งได้
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนินการให้แก่ขา้ ฯ ตามความประสงค์ดว้ ย ค่าธรรมเนียมยอมเสี ย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ตามระเบียบ และเขอให้จดั หาเจ้าหน้าที�ลงชื�อเป็ นพยานใปรากฎในคําขอนี�ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

929
(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างองค์ ประกอบของคําขออายัด

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ทีด� ิน

เวลา …………………น.

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด......………….....……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

(รายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนัก“ งานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:“ระบุรายละเอียดประกอบด้วย
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
๑. ผูข้ ออายัดเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเกี�ยวกับที�ดินที�ขออายัดอย่างไร
..............................................................................................................................................................................................
๒. ส่ วนได้เสี ยตามข้อ ๑ มีผลบังคับโดยตรงกับที�ดินที�ขออายัดหรื อไม่ อย่างไร
…………………..................................................................................................................................................................
๓. มีหลักฐานอะไร (มาแสดงประกอบคําขอว่าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในที�ดินโดยตรง)
...........................…………....................................................................................................................................................
๔. มีความจําเป็ นอย่างไร จึงขออายัด
.........................................…………......................................................................................................................................
๕. เมื�ออายัดแล้วจะไปฟ้ องเป็ นคดีต่อศาลในประเด็นใด
........................................................………….......................................................................................................................
๖. ถ้าที�ดินที�ขออายัดได้มีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว จะฟ้ องบุคคลภายนอกด้วยหรื อไม่
...........................…………....................................................................................................................................................
ถ้าฟ้ องจะฟ้ องในประเด็นใด มีเหตุผลอย่างไร ”
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..

……....................................................ผูข้ อ
.....................……........…...................พยาน
.............................……......................พยาน

930

(ท.ด. ๙)

ตั�อย่ า�คําขออายัดตาม�ั��า�����อ��ขาย
กรณีผู้ขายไม่ ไปโอนตามกําหนด

เวลา …………………น.
อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ทีด� ิน

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด........…………...……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย บ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�มีชื�อ นาย ป. เป็ นเจ้าของที�ดิน ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
โดยข้าพเจ้า (นาย บ. )ได้ทาํ หนังสื อสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินจากนาย ป. เจ้าของที�ดิน ครั�นถึงกําหนดนัดโอนเมื�อวันที�…………..
..............................................................................................................................................................................................
นาย ป. ไม่ยอมมาโอนให้ตามสัญญา ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขออายัดที�ดินแปลงดังกล่าวเพื�อจะได้ดาํ เนิ นการฟ้ องต่อศาลให้
…………………..................................................................................................................................................................
บังคับ นาย ป. โอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้าตามหนังสื อสัญญาจะซื� อจะขาย ฉบับลงวันที�……เดือน………….พ.ศ. …. ที�นาํ มาแสดง
...........................…………....................................................................................................................................................
พร้อมคําขอนี�
.........................................…………......................................................................................................................................
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..

หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
นาย บ.
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ ง……....................................................ผู
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่

931
ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีไม่ ปฏิบัติตามที�ตกลงไว้ในสัญญาจะซื�อจะขาย

ทีด� ิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด............……………….....................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๓๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�มีชื�อ นาย บ. เป็ นเจ้าของที�ดิน ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในที�ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
แปลงนี� โดยข้าพเจ้า (นาย ส.) ได้ทาํ หนังสื อสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินกับนาย บ. โดยมีขอ้ ตกลงในสัญญาว่าจะต้องแบ่งแยกที�ดินส่วน
..............................................................................................................................................................................................
ที�เป็ นถนนที�อยูใ่ นที�ดินออกให้เสร็ จสิ�นก่อน เมื�อถึงวันโอน นาย บ. ยังไม่ไปแบ่งแยกส่ วนที�เป็ นถนนออกเสี ยก่อน ข้าพเจ้าจึงยังไม่
…………………..................................................................................................................................................................
รับโอน นาย บ. จึงบอกเลิกสัญญาแต่ขา้ พเจ้าไม่ยินยอมเลิกสัญญาด้วย มีความประสงค์ให้นาย บ. ดําเนิ นการและปฏิ บตั ิตาม
...........................…………....................................................................................................................................................
สัญญาต่อไป
.........................................…………......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึงได้นาํ หลักฐานหนังสื อสัญญาจะซื� อจะขายที�ดินฉบับลงวันที�………………….มาขออายัดเพื�อจะไปฟ้ องให้
........................................................………….......................................................................................................................
นาย บ. แบ่งแยกถนนออกและโอนที�ดินส่วนที�เหลือให้แก่ขา้ พเจ้าตามสัญญาดังกล่าว
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย ส.
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่

932
ตัวอย่ างคําขออายัดตามสัญญาจะซื�อจะขาย
กรณีผ้ ขู ายนําที�ดนิ ขายให้ แก่ ผ้อู นื�

ทีด� ิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด..………….........……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาง อ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�เดิมมีชื�อ นาย ล. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ปั จจุบนั มีชื�อ นาย ส. เป็ น
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในที�ดินโดยข้าพเจ้า (นาง อ. )ได้ทาํ หนังสื อสัญญาจะซื�อจะขายที�ดินกับนาย ล. โดยได้
..............................................................................................................................................................................................
จ่ายเงินมัดจําไว้เป็ นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่สญ
ั ญาจะซื�อจะขายมิได้กาํ หนดเวลาโอนกรรมสิ ทธิ�ที�ดินไว้ ซึ� งต่อมาข้าพเจ้าได้มี
…………………..................................................................................................................................................................
หนังสื อแจ้งให้ นาย ล. ไปจดทะเบียนโอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้า แต่ นาย ล. ไม่ยอมมาโอนที�ดินให้ตามสัญญา และยังได้นาํ ที�ดิน
...........................…………....................................................................................................................................................
แปลงนี�ไปขายให้แก่ นาย ส.
.........................................…………......................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออายัดที�ดินแปลงดังกล่าว เพื�อจะไปฟ้ องเพิกถอนการจดทะเบียนขายระหว่างนาย ล. กับ
........................................................………….......................................................................................................................
นาย ส. และให้นาย ล. โอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้าตามสัญญา เพราะนาย ส. ทราบอยู่แล้วว่า นาย ล. ได้ตกลงขายที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้า
...........................…………....................................................................................................................................................
โดยได้นาํ หลักฐานหนังสื อสัญญาจะซื� อจะขายฉบับลงวันที�….. เดือน…….…..พ.ศ. ….และหลักฐานหนังสื อแจ้งให้นาย ล. ไป
......................................................................………….........................................................................................................
จดทะเบียนโอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้า มาแสดงด้วยแล้ว
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้ตาม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาง อ.
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่

933
ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีอ้างว่ าผู้��อ�่ าย���ค��่ �ี�ง��

ที�ด��

(ท.ด. ๙)

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

��ั�ที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด.......…………....……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ต.
ข้าพเจ้า..............................................……………………….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื�อ..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�ขา้ พเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในที�ดินโดยข้าพเจ้าได้ขายให้แก่
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
นาย ป. และได้จดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว เมื�อวันที�………….. นาย ป. ผูซ้ �ือได้จ่ายเงินเป็ นเช็คเลขที�…………… ซึ�งข้าพเจ้าได้ไป
..............................................................................................................................................................................................
ขอรับเงินตามเช็คจากธนาคารแล้ว ธนาคารปฏิเสธจ่ายเงินให้เพราะเงินของนาย ป. ตามเช็คไม่มี
…………………..................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึงขออายัดที�ดินดังกล่าว เพื�อไปดําเนินการทางศาล �้ องให้เพิกถอนการจดทะเบียนขายที�ดินเมื�อวันที�…………
...........................…………....................................................................................................................................................
เพราะถูกนาย ป. หลอกลวงฉ้อฉล โดยข้าพเจ้าได้นาํ หลักฐานสําเนาเช็คเลขที�……………มาแสดงด้วยแล้ว พร้อมนี�ขออ้างสัญญา
.........................................…………......................................................................................................................................
ซื�อขายที�ดินแปลงนี�ฉบับลงวันที�…………………ระหว่างข้าพเจ้าผูข้ ายกับ นาย ป. ผูซ้ �ือ ซึ�งอยูใ่ นสํานักงานที�ดินเป็ นหลักฐานด้วย
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยื�นคําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย ต.
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�ก�หมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่

934

(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีอ้างคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)

เวลา …………………น.
อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ทีด� ิน

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด............………………......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย พ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาง ส. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
ในที� ดินแปลงนี� โดยข้าพเจ้าได้ตกลงซื� อจากนาย ส. และได้ยื�นคําขอจดทะเบี ยนต่อพนักงานเจ้าหน้าที� ซึ� งพนักงานเจ้าหน้าที�
..............................................................................................................................................................................................
ได้สอบสวนบันทึ กรายละเอียดลงในคําขอจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมฯ (ท.ด.๑) พร้อมได้จดั ทําหนังสื อสัญญาขายที� ดิน
…………………..................................................................................................................................................................
เมื�อวันที�….………….โดยให้ขา้ พเจ้าและผูข้ ายลงชื�อในเอกสารดังกล่าว แต่ก่อนจดทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที�ได้สอบถามข้าพเจ้า
...........................…………....................................................................................................................................................
และผูข้ ายเกี�ยวกับการชําระเงินค่าซื�อที�ดิน ผูข้ ายไม่ยอมรับชําระเงินและไม่ยอมโอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้าตามที�ตกลงกันไว้
.........................................…………......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึงขออายัดที�ดินดังกล่าว เพื�อจะได้ไปดําเนินการทางศาลฟ้ องผูข้ ายให้โอนที�ดินให้แก่ขา้ พเจ้า โดยใช้หลักฐาน
........................................................………….......................................................................................................................
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมฯ (ท.ด.๑) ฉบับลงวันที�……………ประกอบคําขออายัด
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย พ.
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐาน ที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่

935
ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีผู้ขายฝากขออายัดตามสัญญาประนีประนอม

ทีด� ิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด......………….....……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ป.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี�ขา้ พเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยข้าพเจ้าได้จดทะเบียนขายฝากมี
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
กําหนด……..ปี ไว้กบั นาย ส. เมื�อวันที�……………. ซึ�งภายหลังสัญญาพ้นกําหนดไถ่ถอนแล้ว ข้าพเจ้ากับ นาย ส. ผูร้ ับซื� อฝาก
..............................................................................................................................................................................................
ได้ตกลงทําหนังสื อสัญญาประนีประนอมฉบับลงวันที�……………..กําหนดข้อตกลงว่า ผูร้ ับซื� อฝากยินยอมให้ขา้ พเจ้าผูข้ ายฝาก
…………………..................................................................................................................................................................
ซื�อที�ดินนั�นคืนได้ แต่นาย ส. ผูร้ ับซื�อฝากไม่ยอมรับชําระเงินและโอนที�ดินให้ตามที�ตกลงกันไว้ตามสัญญาประนีประนอม
...........................…………....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึ งขออายัดที� ดินดังกล่าวเพื�อไปดําเนิ นคดีทางศาลฟ้ องให้นาย ส. โอนขายที� ดินให้แก่ขา้ พเจ้าตามสัญญา
.........................................…………......................................................................................................................................
ประนีประนอม พร้อมนี�ได้ยนื� หลักฐานสัญญาประนีประนอมฉบับลงวันที�…………… ที�ทาํ ไว้ต่อกันประกอบคําขออายัด
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ ง
นาย ป.
……....................................................ผู
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีอ้างว่ ามีผ้ ปู ลอมตัวมาจดทะเบียนขายที�ดนิ ของตน

เวลา …………………น.
อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ทีด� ิน

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด............……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาง อ.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๖๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ปี เชื�อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� เดิมมีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซึ�งปั จจุบนั มีชื�อ นาย ป. เป็ น
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
ผูซ้ �ือและได้มีการจดทะเบียนเมื�อวันที�…………………โดยที�ขา้ พเจ้ามิได้มาดําเนินการ ซึ�งเมื�อตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัว
..............................................................................................................................................................................................
ประชาชนในสารบบที�ดินและลายมือชื�อในสัญญาขายที�ดินฉบับสํานักงานที�ดินแล้ว มิได้เป็ นของข้าพเจ้า ประกอบกับข้าพเจ้า
…………………..................................................................................................................................................................
มิได้มอบอํานาจให้ผใู ้ ดมาดําเนินการ แต่โฉนดที�ดินฉบับเจ้าของที�ดินของข้าพเจ้าได้สูญหายไป และมีผปู ้ ลอมตัวมาจดทะเบียนขาย
...........................…………....................................................................................................................................................
ที�ดินของข้าพเจ้า
.........................................…………......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึ งขออายัดที� ดินเพื�อจะไปดําเนิ นการทางศาลฟ้ องเพิกถอนการจดทะเบี ยนขายที� ดินดังกล่าว โดยยื�นสําเนาบัตร
........................................................………….......................................................................................................................
ประจําตัวประชาชนที�ใช้ประกอบการจดทะเบียนขายพร้อมฉบับที�ถูกต้องแท้จริ งและสัญญาขายที�ดิน ฉบับลงวันที�..…….
...........................…………....................................................................................................................................................
ประกอบคําขออายัด ส่ วนตัวต้นฉบับอยูท่ �ีสาํ นักงานที�ดินอยูแ่ ล้ว
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน ……....................................................ผู
นาง อ.
ข้ อ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ.....................……........…...................พยาน
ง
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.............................……......................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
อายัดไว้ได้หรื อไม่

937
ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีอ้างว่ าเป็ นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
ที�ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรสกัน

ทีด� ิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.

อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด............…….………….....................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๕๕
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ............................สั
ญชาติไทย
............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาง บ. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดย
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย ส. ) เป็ นสามีของ นาง บ. แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ซึ� งระหว่างอยูร่ ่ วมกันมีทรัพย์สินเป็ นที�ดินแปลงนี� ซื� อมา
..............................................................................................................................................................................................
เมื�อ พ.ศ. …. ปั จจุบนั ข้าพเจ้าและ นาง บ. ได้เลิกร้างกันแล้ว ข้าพเจ้าขอแบ่งที�ดินดังกล่าวครึ� งหนึ�ง แต่นาง บ. ปฏิเสธ
…………………..................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึงขออายัดที�ดินดังกล่าว เพื�อไปฟ้ องศาลขอแบ่งที�ดินแปลงนี� ในฐานะหุน้ ส่ วนโดยนําสําเนาทะเบียนบ้าน ซึ� งมีชื�อ
...........................…………....................................................................................................................................................
เด็กชาย ม. แสดงว่าข้าพเจ้าและนาง บ. เป็ นบิดามารดาเป็ นหลักฐานการอยูร่ ่ วมกันระหว่างมีที�ดินประกอบคําขออายัด
.........................................…………......................................................................................................................................
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ ง
นาย ส.
……....................................................ผู
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่
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ตัวอย่ างคําขออายัด
กรณีฟ้องเพิกถอนผู้จัดการมรดก

ทีด� ิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.
อายัดที�ดิน
คําขอ........................

ฉบับที�..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที�.........................................................................จังหวัด..........………….……......................…..
วันที�..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….……
   
๓๐
ไทย
อายุ..................ปี
เชื�อชาติ............................สั
ญชาติไทย
............................บิดา/มารดาชื�อ
..........................................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น....................................เลขที�...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมู่ที�..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท์......…………….
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด.........................................................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายดังกล่าวข้างบนนี� มีชื�อ นาย ม. เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� ซึ�งนาย ม. ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………....................................................................................................................
ไม่ได้ทาํ พินยั กรรมไว้แต่อย่างใด และมีนาย ป. เป็ นผูจ้ ดั การมรดกตามคําสั�งศาล ซึ� งได้จดทะเบียนลงชื�อเป็ นผูจ้ ดั การมรดกใน
..............................................................................................................................................................................................
โฉนดที�ดินแล้วเมื�อวันที�…………… ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยได้เรี ยกร้องให้นาย ป. ผูจ้ ดั การมรดกจัดการทรัพย์มรดก
…………………..................................................................................................................................................................
โดยโอนมรดกให้แก่ขา้ พเจ้าตามสิ ทธิ ซึ�งข้าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย ม. แต่นาย ป. เพิกเฉยไม่ยอมโอนมรดกให้
...........................…………....................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าจึงขออายัดที�ดินเพื�อไปดําเนินการทางศาลฟ้ องขอให้เพิกถอนนาย ป. ออกจากการเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาย ม.
.........................................…………......................................................................................................................................
โดยยืน� หลักฐานสําเนาทะเบียนบ้านและสู ติบตั รที�แสดงว่าข้าพเจ้าเป็ นบุตรของ นาย ม. ประกอบคําขออายัด
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนิ นการตามความประสงค์ให้แก่ขา้ พเจ้า ค่าธรรมเนี ยมยินยอมเสี ยให้
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั�น ในการยืน� คําขอเจ้าพนักงานที�ดิน
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกว่านี� ทั�งนี� ขึ�นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ ง
นาย ก.
……....................................................ผู
ข้ อ
ในแต่ละราย และการรับอายัดได้หรื อไม่ข� ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที�นาํ มาแสดงตามที�กฎหมายระบุไว้วา่ จะอยูใ่ นหลักเกณฑ์รับ
.............................……......................พยาน
อายัดไว้ได้หรื อไม่
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- ๗๑๑ -

ตัวอย่ างคําขอแก้ คาํ นําหน้ านาม

(ท.ด. ๙)
(กรณี พนักงานเจ้าหน้าที�ระบุคาํ นําหน้านามไว้ผิด)

คําขอแก้คํานําหน้ านาม

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� เมื�อวันที� ๕ กันยายน ๒๕๔๐ ข้าพเจ้าได้
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาง
ซื�อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดคํานําหน้านามว่า “……….” นั�นผิด ที�ถูกต้องคํานําหน้านามของข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
นางสาว
คือ “……………”
เพราะข้าพเจ้ายังมิได้ทาํ การสมรสแต่ประการใด ปรากฏตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
..........................................................................…………………………........................................................................................
สําเนาทะเบียนบ้านเลขที�………………….ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อมนี�ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจัดการแก้คาํ นําหน้าชื�อข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.........................…......................................................................................………
ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

940

- ๗๑๒ -

ตัวอย่ างคําขอเปลีย� นคํานําหน้ านามและชื�อสกุล

(ท.ด. ๙)

(กร�ี ขอเปลี�ยนคํานําหน้านามและชื�อสกุล
ตามสามี (สมรส) )

คําขอเปลีย� นคํานําหน้ านามและชื�อสกุล

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� เมื�อวันที� ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ข้าพเจ้าได้
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื�อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดคํานําหน้านามและชื�อสกุลว่า “………………….” นั�น บัดนี�ขา้ พเจ้าได้ทาํ
..........................................................................………………........................................................................................................
การสมรสแล้วเมื�อวันที�……………….จึงขอเปลี�ยนคํานําหน้านามและชื�อสกุลของข้าพเจ้าตามสามีวา่ “………………………”
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามหลักฐานทะเบียนสมรสออกโดยที�วา่ การเขต…………เล่มที� …….……..ฉบับที�……..ลงวันที�……เดือน…………พ.ศ. ….
..........................................................................…………………………........................................................................................
ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อมคําขอนี�แล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจัดการเปลี�ยนคํานําหน้านามและชื�อสกุลข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.........................…......................................................................................………
เป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอมเสียค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

941
-๗๑๓ ตัวอย่ างคําขอแก้ ชื�อตัว

(ท.ด. ๙)
(กร�ี พนักงานเจ้าหน้าที�ระบุชื�อตัวไว้ผิด)

คําขอแก้ชื�อตัว

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เมื�อวันที� ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ข้าพเจ้าได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื�อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดชื�อตัวของข้าพเจ้าว่า “…………….....……….” นั�นผิด ที�ถูกต้องชื�อตัวของ
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้าพเจ้าคือ “……………………………” ปรากฏตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเลขที�…………
..........................................................................…………………………........................................................................................
อําเภอ………….จังหวัด…………..ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อมนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดการแก้ชื�อข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.โปรดจั
........................…......................................................................................………
เสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

942

- ๗๑๔ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแก้ ชื�อตัว

คําขอแก้ชื�อตัว

ทีด� นิ

(กรณี ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้เปลี�ยนชื�อตัว)

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เมื�อวันที� ๕ กันยายน ๒๕๔๐ ข้าพเจ้าได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื�อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. ได้บอกให้เจ้าพนักงานที�ดินจดชื�อตัวว่า “………………….” นั�น บัดนี� ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากทาง
..........................................................................………………........................................................................................................
ราชการให้เปลี�ยนชื�อตัวเป็ น “……………………………” แล้ว ปรากฏตามหลักฐานหนังสื อสําคัญแสดงการเปลี�ยนชื�อ ออกโดย
..........................................................................…………………………........................................................................................
ที�วา่ การเขต…………เล่มที�……….ฉบับที�………………..….ลงวันที�……..เดือน……………..พ.ศ……ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อม
..........................................................................…………………………........................................................................................
คําขอนี�แล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจัดการแก้ชื�อข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้ายอม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
เสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

943

- ๗๑๕ -

ตัวอย่ างคําขอแก้ ชื�อสกุล

คําขอแก้ชื�อสกุล

ทีด� นิ

(ท.ด. ๙)
(กรณี ได้รับอนุญาตจากทางราชการ
ให้เปลี�ยนชื�อสกุล)

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� เมื�อวันที� ๕ กันยายน ๒๕๔๐ ข้าพเจ้าได้
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื..........................................................................………………........................................................................................................
� อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. ได้บอกให้เจ้าพนักงานที�ดินจดชื�อสกุลว่า “…………..………..” นั�น บัดนี� ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการให้
เปลี�ยนชื�อสกุลเป็ น “………..…………………” แล้ว ปรากฏตามหลักฐานหนังสื อสําคัญแสดงการเปลี�ยนชื�อสกุล
..........................................................................…………………………........................................................................................
ออกโดยที
�วา่ การเขต…………เล่มที�……….ฉบับที�……………..….ลงวันที�……..เดือน……………..พ.ศ……ซึ�งได้นาํ มาแสดง
..........................................................................…………………………........................................................................................
พร้
อมคําขอนี�แล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจัดการแก้ชื�อสกุลข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ยอมเสี
ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

944
- ๗๑๖ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแก้ ชื�อสกุล

(กรณี พนักงานเจ้าหน้าที�ระบุชื�อสกุลไว้ผิด)

คําขอแก้ชื�อสกุล

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
- เชื�อชาติ...........……..............สั
ยุ..................ปี
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..

ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� เมื�อวันที� ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ข้าพเจ้าได้
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื..........................................................................………………........................................................................................................
� อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดชื�อสกุลไว้วา่ “…………….………..” นั�นผิด ที�ถูกต้องชื�อสกุลของข้าพเจ้า
คื..........................................................................…………………………........................................................................................
อ “………………………….” ปรากฏตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเลขที�……..อําเภอ………
จังหวัด………….ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อมนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดการแก้ชื�อสกุลข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.โปรดจั
........................…......................................................................................………
ยอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

945
- ๗๑๗ ตัวอย่ างคําขอแก้ ชื�อบิดา / มารดา

(ท.ด. ๙)
(กร�ี พนักงานเจ้าหน้าที�ระบุชื�อบิดา / มารดาไว้ผิด)

คําขอแก้ชื�อบิดา / มารดา

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี
เชื�อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างบนนี� มีชื�อข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� เมื�อวันที� ๓ เมษายน ๒๕๔๙ ข้าพเจ้าได้
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ซื..........................................................................………………........................................................................................................
� อที�ดินแปลงนี�จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดชื�อบิดา / มารดาว่า “…………..……….” นั�นผิด ที�ถูกต้องชื�อบิดา / มารดา
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้าคือ “……………………………”ปรากฏตามหลักฐานทะเบียนบ้านเลขที�……..อําเภอ……………จังหวัด……………
ซึ..........................................................................…………………………........................................................................................
� งได้นาํ มาแสดงพร้อมนี�แล้ว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดการแก้ชื�อบิดา / มารดา ข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.โปรดจั
........................…......................................................................................………
ข้..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

946

- ๗๑๘ -

ตัวอย่ างคําขอแก้ อายุ

(ท.ด. ๙)
(กร�ี พนักงานเจ้าหน้าที�ระบุอายุไว้ผิด)

คําขอแก้อายุ

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� เมื�อวันที� ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ข้าพเจ้า
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ปี นั�นผิด ที� ถูกต้องอายุของข้าพเจ้า
ได้ซ�ื อที�ดินแปลงนี� จาก นาย ก. พนักงานเจ้าหน้าที�ได้จดอายุขา้ พเจ้าว่า “…....……”
..........................................................................………………........................................................................................................
ปี
คือ “……………”
ปรากฏตามหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านเลขที�………..อําเภอ……….……….
..........................................................................…………………………........................................................................................
จังหวัด……………ซึ�งได้นาํ มาแสดงพร้อมนี�แล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดการแก้อายุของข้าพเจ้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็ นจริ งต่อไปด้วย ข้าพเจ้า
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้พนักงานเจ้าหน้าที�.โปรดจั
........................…......................................................................................………
ยอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

947
- ๗๑๙ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครอง

แสดงตัวผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
คําขอ........................................

ทีด� นิ

(กรณี ผเู้ ยาว์มีอายุต�าํ กว่า ๗ ปี ลงมา)

ฉบับที.� ......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าขอแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเด็กชาย ก. อายุ ๕ ปี ผูเ้ ยาว์ โดยมีหลักฐานดังนี� คือ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ข้าพเจ้าเป็ นบิดาตามหลักฐานสู ติบตั รเลขที�………..ออกโดย…………………………...และสําเนาทะเบียนบ้านของเด็กชาย ก.
..........................................................................………………........................................................................................................
ส่ วนมารดาคือนาง ค. ได้เสี ยชีวิตไปแล้วตามหลักฐานมรณบัตรเลขที�…………..ออกโดย……………ดังนั�น อํานาจปกครอง
..........................................................................…………………………........................................................................................
จึ งอยู่กบั ข้าพเจ้าผูเ้ ป็ นบิ ดาแต่เพียงผูเ้ ดี ยว ข้าพเจ้าขอทําสัญญารับให้ที�ดินแปลงที� กล่าวข้างบนนี� แทนเด็กชาย ก. ทั�งนี�
..........................................................................…………………………........................................................................................
เนื� องจากเด็กชาย ก. ไม่สามารถทําสัญญาด้วยตนเองได้ เพราะเหตุอายุยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
..........................................................................………………........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กิจการที�ขา้ พเจ้าทําไปในหน้าที�ที�กล่าวนี�เป็ นเรื� องในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
...................................................................……..………......................................................................................………………...
..........................................................................…………………………........................................................................................
โปรดจัดการให้ขา้ พเจ้าทํานิติกรรมรับให้ที�ดินแปลงนี�แทนเด็กชาย ก. ต่อไป
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน……………………………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
ข้าพเจ้านาย ค. ขอรับรองว่า ตามที�นาย ข. ได้ขอแสดงตัวเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเด็กชาย ก. เพื�อทําสัญญารับให้ที�ดินนั�น
นาย ข. เป็ นบิดาซึ�งเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเด็กชาย ก. และเด็กชาย ก. เป็ นบุตรของนาย ข. บิดาจริ ง
นาย ค.
ลงชื�อ…………………….………….……..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
คําสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

948
- ๗๒๐ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแสดงตัวผู้ใช้ อํานาจปกครอง

แสดงตัวผูใ้ ช้อาํ นาจปกครอง
คําขอ........................................

ทีด� นิ

(กรณี ผเู้ ยาว์มีอายุต�งั แต่ ๗ ปี ขึ�นไป)

ฉบับที.� ......................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข. บิดา
…………………………………………………………………...
   
นาง ค. มารดา
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าขอแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองเด็กชาย ก. อายุ ๑๐ ปี ผูเ้ ยาว์ โดยมีหลักฐานดังนี� คือ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ข้..........................................................................………………........................................................................................................
าพเจ้าเป็ นบิดา / มารดา ตามหลักฐานสู ติบตั รเลขที�………..ออกโดย…………………………...และสําเนาทะเบียนบ้านของ
เด็
กชาย ก. ข้าพเจ้าขอทําสัญญารับให้ท�ีดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� แทนเด็กชาย ก.
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กิจการที�ขา้ พเจ้าทําไปในหน้าที�ที�กล่าวนี�เป็ นเรื� องในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
...................................................................……..………......................................................................................………………...
โปรดจัดการให้ขา้ พเจ้าทํานิติกรรมรับให้ที�ดินแปลงนี�แทนเด็กชาย ก. ต่อไป
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน……………………………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย ข. นาง ค.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
ข้าพเจ้าเด็กชาย ก. มีความประสงค์จะรับให้ที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� แต่ไม่สามารถทําสัญญารับให้ที�ดินด้วยตนเองได้
เพราะเหตุยงั เป็ นผูเ้ ยาว์ จึงให้นาย ข. และ นาง ค. ซึ�งเป็ นเป็ นบิดา / มารดา ผูใ้ ช้อาํ นาจปกครองของข้าพเจ้าทําการแทน
เด็กชาย ก.
ลงชื�อ…………………….………….……..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
คําสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

949

- ๗๒๑ (ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอแสดงตัวผู้ปกครอง

แสดงตัวผูป้ กครอง
คําขอ................................

ทีด� นิ

.

ฉบับที.� ...............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าขอแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูป้ กครอง เด็กชาย ก. อายุ ๑๔ ปี ผูเ้ ยาว์ โดยมีหลักฐานคําสัง� ศาล………
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
คดีแดงที�………ลงวันที�…….เดือน……………พ.ศ. …. ข้าพเจ้าขอทําสัญญาให้เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� มีกาํ หนด ๑๐ ปี
..........................................................................………………........................................................................................................
แทนเด็กชาย ก. ผูเ้ ยาว์ ทั�งนี�โดยได้รับอนุญาตจากศาล…………แล้ว ตามคําสัง� ศาล………….. คดีแดงที�………….ลงวันที�……
..........................................................................…………………………........................................................................................
เดือน…………พ.ศ. …. ซึ�งได้นาํ มายืน� พร้อมกับคําขอนี�ดว้ ยแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กิจการที�ขา้ พเจ้าทําไปในหน้าที�ที�กล่าวนี�เป็ นเรื� องในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
โปรดอนุญาตให้ขา้ พเจ้าทํานิ ติกรรมสัญญาให้เช่าที�ดินแปลงนี� แทนผูเ้ ยาว์
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ต่อไปด้วย
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
ข้าพเจ้า เด็กชาย ก. เป็ นผูเ้ ยาว์มีนาย ข. เป็ นผูป้ กครอง มีความประสงค์จะให้เช่าที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี� แต่ขา้ พเจ้าไม่มีอาํ นาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายที�จะทําการด้วยตนเอง จึงขอให้นาย ข. ซึ�งเป็ นผูป้ กครองของข้าพเจ้าทําการแทน
เด็กชาย ก.
ลงชื�อ…………………….………….……..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
คําสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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- ๗๒๒ -

ตัวอย่ างคําขอแสดงตัวผู้พทิ ักษ์

(ท.ด. ๙)

แสดงตัวผูพ้ ิทกั ษ์
คําขอ..........................

ทีด� นิ

ฉบับที.� .............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าขอแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ของนาย ก. อายุ ๓๐ ปี ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ โดยมีหลักฐาน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
คํ..........................................................................………………........................................................................................................
าสัง� ศาล……….….คดีแดงที�……….…ลงวันที�………เดือน…………พ.ศ. …. ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี� ข้าพเจ้ายินยอมให้
นาย
ก. ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ ทําสัญญารับซื�อที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
โปรดจัดการให้นาย ก. ทํานิติกรรมรับซื�อที�ดินไปตามความประสงค์ต่อไปด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
ข้าพเจ้านาย ก. ผูเ้ สมือนไร้ความสามารถมีความประสงค์ทาํ นิติกรรมรับซื�อที�ดินโฉนดแปลงที�กล่าวข้างบนนี� จึงได้นาํ นาย ข.
ผูพ้ ิทกั ษ์ของข้าพเจ้ามาให้ความยินยอมตามกฎหมาย
นาย ก.
ลงชื�อ…………………….………….……..ผู
ใ้ ห้ถอ้ ยคํา
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
ลงชื�อ…………………….………………...พยาน
คําสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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- ๗๒๓ -

ตัวอย่ างคําขอแสดงตัวผู้อนุบาล

(ท.ด. ๙)

แสดงตัวผูอ้ นุบาล
คําขอ...............................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...............................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้าขอแสดงว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูอ้ นุบาลของ นาย ก. อายุ ๒๐ ปี ผูไ้ ร้ความสามารถ และข้าพเจ้าเป็ น
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
(บิ
ด
า/มารดาหรื
อ
ภรรยา)
…………………………………ของนาย
ก. โดยมีหลักฐานคําสัง� ศาล …………………..คดีแดงที�…………….…..ลงวันที�……
..........................................................................………………........................................................................................................
เดื
อน………….พ.ศ. ….ข้าพเจ้าขอทําสัญญาขายที�ดินแปลงที�กล่าวข้างต้นนี�แทนนาย ก. ทั�งนี� โดยได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามคํ
าสัง� ศาล…………คดีแดงที�………..ลงวันที�……เดือน…………พ.ศ. …. ซึ�งได้ยนื� มาพร้อมกับคําขอนี�
..........................................................................…………………………........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กิจการที�ขา้ พเจ้าทําไปในหน้าที�ที�กล่าวนี�เป็ นเรื� องในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ได้โปรดอนุญาตให้ขา้ พเจ้าทํานิติกรรมแทน นาย ก. ผูไ้ ร้ความสามารถต่อไปด้วย
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................

หมายเหตุ ผูไ้ ร้ความสามารถไม่ตอ้ งมาให้ถอ้ ยคําแต่ควรมีผรู ้ ับรอง
ว่าผูท้ ี�ลงนามในหนังสื อคือผูอ้ นุบาลของนาย ก.

นาย ข.
……................……..............................ผู
ข้ อแสดงตั�งหรื อรับรอง
................…….....……...…..................พยาน
..................………......……..................พยาน

คําสัง� พนักงานเจ้าหน้าที�
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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- ๗๒๔ ตัวอย่ างคําขอคัด / หรือถ่ ายเอกสารและรับรองสําเนา

(ท.ด. ๙)

คําขอคัด / หรือถ่ ายเอกสารและรับรองสํ าเนา

ทีด� นิ

ฉบับที.� ..........................

(ระบุรายละเอียดของที�ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
     อา
ยุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ที
�
ด
ิ
น
แปลงเครื
�
อ
งหมายข้
า
งบนนี
มี
ช
�
ื
อ
ข้
า
พเจ้
า
เป็
นผู
ถ
้
ื
อ
กรรมสิ
ทธิ� บัดนี� ข้าพเจ้ามีความประสงค์คดั สําเนา
�
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
คํ..........................................................................………………........................................................................................................
าสั�งการไต่สวนเปรี ยบเที ยบมรดกที�ดิน และเอกสารอื�น ๆ รวม ๕ ฉบับ เพื�อดําเนินคดีทางศาล เมื�อคัดสําเนาแล้วขอได้โปรด
รั..........................................................................…………………………........................................................................................
บรองสําเนาให้ดว้ ย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดอนุญาตให้ขา้ พเจ้าคัดสําเนาคําสัง� เปรี ยบเทียบและเอกสารอื�น ๆ รวม ๕ ฉบับ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ด้..........................................................................…………………………........................................................................................
วย ข้าพเจ้ายอมเสี ยค่าธรรมเนียมให้ตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
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(ท.ด. ๙)

ตัวอย่ างคําขอหนังสื อรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที�ดนิ
/ที�ดนิ พร้ อมสิ� งปลูกสร้ าง

คําขอหนังสื อรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ทดี� ิน/ทีด� ินพร้ อมสิ� งปลูกสร้ าง

ทีด� นิ

ฉบับที.� ..........................
(ระบุรายละเอียดของที
- �ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสื อรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างต้น /
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
(ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างประเภท............................. เลขที�............................ขนาดกว้าง......................เมตร ยาว.....................เมตร
..........................................................................………………........................................................................................................
จํานวน................ชั�น เนื�อที�รวม.................ตารางเมตร.......................ปลูกสร้าง ....................ปี (พ.ศ.............)ซึ� งตั�งอยูบ่ นที�ดิน
..........................................................................…………………………........................................................................................
แปลงเครื� องหมายข้างต้น) โดยมีขา้ พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว......................) เป็ นเจ้าของที�ดิน/(ที�ดินและสิ� งปลูกสร้างซึ�งได้มาโดย
..........................................................................…………………………........................................................................................
(เช่นซื�อขาย รับให้ รับโอนมรดก).......และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที� เมื�อวันที�..........เดือน...................พ.ศ. ................
..........................................................................………………........................................................................................................
(หรื อได้มาโดยการปลูกสร้างเอง ตามหลักฐาน.............ซึ�งมีชื�อผูข้ อเป็ นผูข้ ออนุญาตปลูกสร้าง) เพื�อนําไปประกอบเป็ นหลักฐาน
..........................................................................…………………………........................................................................................
( ระบุวตั ถุประสงค์ที�จะนําไปใช้ เช่น การขอสิ นเชื�อจากสถาบันการเงิน, การขอประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยต่อสถานีตาํ รวจ…..../
..........................................................................…………………………........................................................................................
ศาล…….เป็ นต้น)
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดเกี� ยวกับที� ดินและสิ� งปลูกสร้างที�ให้ถอ้ ยคําไว้เป็ นความจริ งทุ กประการ
..........................................................................………………………….........................................................................…............
(กรณี ที�ดินกําหนดไว้เป็ นรายโซน บล็อก ให้ผขู ้ อยืนยันตําแหน่งที�ต� งั ของที�ดิน)
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนิ นการให้แก่ขา้ พเจ้า ตามความประสงค์ดว้ ย ส่ วนค่าธรรมเนี ยม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ยอมเสี
ยให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
หมายเหตุ ใช้สาํ หรับการยืน� คําขอที�สาํ นักงานที�ดินท้องที�
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ตัวอย่ างคําขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที�ดนิ
(กรณีขอราคาประเมินต่ างสํ านักงาน)

ทีด� นิ

คําขอหนังสื อรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ ทดี� นิ /ทีด� ินพร้ อมสิ� งปลูกสร้ าง
(ต่ างสํ านักงาน)
ฉบับที.� ..........................
(ระบุรายละเอียดของที
- �ดินที�ยนื� คําขอ)
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

(ระบุรายละเอียดของผูข้ อ)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............……….............................
่ที�...........
อยูท่ ี�บา้ น/หมูบ่ า้ น...................................เลขที
�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู
ตําบล/แขวง.………...............อํ
าเภอ/เขต......………...............จั
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
พท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้
วยความสัตย์จริ งว่า:ข้าพเจ้ามี ค วามประสงค์จ ะขอหนังสื อรั บรองราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างต้น /
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
(ที
�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างประเภท.................. เลขที�....................ขนาดกว้าง...............เมตร ยาว..................เมตร จํานวน...........ชั�น
..........................................................................………………........................................................................................................
เนื
� อที�รวม..............ตารางเมตร......................ปลูกสร้าง.....................ปี (พ.ศ.............)ซึ� งตั�งอยูบ่ นที�ดินแปลงเครื� องหมายข้างต้น)
..........................................................................…………………………........................................................................................
อยู
ใ่ นอําเภอ...........จังหวัด..............ซึ�งอยูน่ อกเขตรับผิดชอบของสํานักงานที�ดินแห่งนี� โดยมีขา้ พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว........ ..)
..........................................................................…………………………........................................................................................
เป็
นเจ้าของที�ดิน/(ที�ดินและสิ� งปลูกสร้างซึ�งได้มาโดย.. (เช่นซื�อขาย รับให้ รับโอนมรดก)..และได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที�
..........................................................................………………........................................................................................................
เมื
�อวันที�.....เดือน...........พ.ศ. ........(หรื อได้มา โดยการปลูกสร้างเอง ตามหลักฐาน............ซึ�งมีชื�อผูข้ อเป็ นผูข้ ออนุญาตปลูกสร้าง)
..........................................................................…………………………........................................................................................
เพื
�อนําไปประกอบเป็ นหลักฐาน (ระบุ วตั ถุประสงค์ท�ีจะนําไปใช้ เช่น การขอสิ นเชื� อจากสถาบันการเงิ น สหกรณ์ ออมทรั พย์,
..........................................................................…………………………........................................................................................
การขอประกั
นตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยต่อสถานีตาํ รวจ………../ ศาล………….เป็ นต้น)
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดเกี�ยวกับที�ดินและสิ� งปลูกสร้างที� ให้ถอ้ ยคําไว้เป็ นความจริ งทุกประการ
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ที�ดินกําหนดไว้เป็ นรายโซน บล็อก ให้ผขู ้ อยืนยันตําแหน่งที�ต� งั ของที�ดิน)
(กรณี
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ได้โปรดดําเนิ นการให้แก่ ขา้ พเจ้า ตามความประสงค์ดว้ ย ส่ วนค่าธรรมเนี ยม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…......................................................................................……..…
ยอมเสี
ยให้ตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน
หมายเหตุ ใช้สาํ หรับการยืน� คําขอต่างวํานักงานที�ดิน
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- ๗๒๗ -

(ตัวอย่างหนังสื อแจ้งผลการตรวจ)

ที� ………………..

..…………………………………
วันที� ….. เดือน ……………………. พ.ศ. ….

เรื� อง ขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดิน
เรี ยน ………………………………...
อ้างถึง หนังสื อ ……………………. ลงวันที� ……….. เดือน ……………………… พ.ศ. ….
สิ� งที�ส่งมาด้วย ………………………
ตามที�ขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดินและส่ งเงินค่าธรรมเนียมไป จํานวน ………………… บาท
เพื�อขอตรวจหลัก�านดังต่อไปนี�
๑.
โฉนดที�ดิน
โฉนดแผนที�
โฉนดตราจอง
ตราจองที�ตราว่า “ได้ทาํ ประโยชน์แล้ว” เลขที� ……..…... หน้าสํารวจ ……….....… ตําบล …...………..
อําเภอ …………………….. จังหวัด ………………………………..
๒.
น.ส.๓
น.ส.๓ ก.
แบบหมายเลข ๓ เลขที� ………………..
หมู่ที� ……..… ตําบล ……………..…. อําเภอ …………………….. จังหวัด ………………… นั�น
สํานักงานที�ดิน ………………………… ได้ตรวจสอบแล้วเมื�อวันที� …...… เดือน …………….
พ.ศ. …. เวลา ………………….. น. ขอเรี ยนดังนี�
๑. ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ� /ผูถ้ ือสิ ทธิ ครอบครอง คนสุ ดท้ายคือ ………..…………………………………
ได้มาโดย ……………………….…………………………………….. เมื�อวันที� ……… เดือน ………..…….
พ.ศ. …. มี/ไม่มี ภาระผูกพันคือ ………….…………………………………………………………………….
๒. มี/ไม่มี การยึด/อายัด ตามกฎหมาย …………………………………………………………..
๓. มี/ไม่มี การออกใบแทน …………..………..…….. เมื�อวันที� ……… เดือน ……………….
พ.ศ. ….
อนึ�ง ผลของการตรวจสอบที�แจ้งมาให้ทราบนี�ไม่ผกู พันเจ้าหน้าที� หากข้อเท�จจริ งได้เปลี�ยนแปลงไป
หลังจากวันเวลาที�ได้ตรวจสอบ

- ๗๒๘ -
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ทั�งนี� สํานักงานที�ดิน ……………………….….…………………. ได้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ น
ค่าคําขอ ………… แปลง เป็ นเงิน …………………. บาท ค่าตรวจหลัก�านท�เบียนที�ดิน …………. แปลง
เป็ นเงิน ………..………………….. บาท รวมเป็ นเงิน ………………..……………….. บาท ส่ วนเงินเหลือ
จํานวน ……………..……………... บาท ให้ท่านไปรับคืนโดยด่วนภายใน ๓๐ วัน
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………….)
เจ้า�นักงานที�ดิน (หรื อนายอําเภอ)
…………..…………..……
โทร. ……………………..

หมายเหตุ

๑. ให้ขีดเครื� องหมาย X ลงในช่อง
สําหรับหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที�ดินที�ขอตรวจ
๒. คําหรื อข้อความที�ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
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(ตัวอย่างหนังสื อแจ้งข้อขัดข้อง)
ที� ………………..

……………………………………
วันที� ….... เดือน ……………………. พ.ศ. ….

เรื� อง ขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดิน
เรี ยน ………………………………...
อ้างถึง หนังสื อ ……………………. ลงวันที� …..….. เดือน ……………………… พ.ศ. ….
สิ� งที�ส่งมาด้วย ……………………….………………
ตามที�ขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดินและส่ งเงินค่าธรรมเนี ยมไป จํานวน ………..………………
………………… บาท นั�น
สํานักงานที�ดิน (จังหวัด อําเภอ หรื อกิ�งอําเภอ) ………………………...………………………….
ได้ตรวจสอบแล้ว เมื�อวันที� …….….. เดือน ……..………………….. พ.ศ. …. เวลา …..……..………….. น.
ขอเรี ยนดังนี�
๑.
โฉนดที�ดิน
โฉนดแ�นที�
โฉนดตราจอง
ตราจองที�ตราจองว่า “ได้ทาํ ประโยชน์แล้ว” ท่านไม่ได้แจ้ง
เลขที�
หน้าสํารวจ
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด ของหนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดินดังกล่าวไปด้วย
๒.
น.ส.๓
น.ส.๓ ก.
แบบหมายเลข ๓ ท่านไม่ได้แจ้ง
เลขที�
หมู่ที�
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด ของหนังสื อแสดงสิ ทธิในที�ดิน
ดังกล่าวไปด้วย
๓. ท่านไม่ได้ขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดิน ดังนี� ชื�อ�ูม้ ีสิทธิ ในที�ดินคือใคร ได้มาอย่างไร
เมื�อใด มีภาระ�ูกพันหรื อไม่ มีการยึดหรื ออายัดตามกฎหมายใดหรื อไม่ ได้มีการออกใบแทนไปแล้วหรื อไม่
เมื�อใด
๔. ท่านไม่ได้ลงลายมือชื� อในหนังสื อขอตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดิน ฉบับลงวันที� ……
เดือน ……………………. พ.ศ. ….
๕. ท่านส่ งค่าธรรมเนียมไปไม่ถูกต้องครบถ้วน
๖. …………………………………………………..…………………………………………

- ๗๓๐ 958

ฉะนั�น สํานักงานที�ดิน…………….…….ไม่อาจดําเนิ นการให้ท่านตามระเบียบกรมที�ดินว่าด้วย
การตรวจหลัก�านทะเบียนที�ดินทางไปรษณี ย ์ พ.ศ. …. ลงวันที� .……... เดือน …………………… พ.ศ. ….
จึงขอให้ท่าน………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรี ยนมาเพื�อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(……………………………….)
เจ้าพนักงานที�ดิน (หรื อนายอําเภอ)
…………………………
โทร. …………………..

หมายเหตุ

ให้ขีดเครื� องหมาย X ลงในช่อง

ตามที�ขดั ข้อง
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
ขาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)  ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทขาย
�กรณีผูขอมาฝายเดียวและนําหนังสือแสดงสิทธิมาแสดง)

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิ ติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ขาพเจาไดนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่แลว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรทีด่ ิน พ.ศ. 2543)
ลงชื� อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื� อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื� อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื� อ ................................................................
( ............................................................... )

เจ้ าพนักงานที�ดิน

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียว
และไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิมาแสดงได)
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คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ขาย
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ........................................….

(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)

ตําแหน่ งที�ดิน

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลงคงเหลือ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
5136 IV 7228-1
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๒๓
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๔๔๔

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
๕๓๙๑ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๕๔
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตน
๙๑
แล้ว
๒
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู ้ ........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ขาพเจาไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดเพราะ (ระบุชื่อผูถือ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
หรือผูครอบครอง) ยึดถือหรือครอบครองไว จึงขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จาก (ระบุชื่อผูถือหรือผูครอบครอง) มาเพื่อดําเนินการตอไป
(๕) .................................................................…….….........................................................................................…...................……
วันที�..................
อน ...............................…........
พ.ศ.2543)
...........…….......
(ตามมาตรา
37 แหงเดืพระราชบั
ญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ.
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ .......................................…...................
ผูข้ อ ซื� อ
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหร�บ�น�กงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�น�กงานที�ดิน
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(ท.ด. ๑๓)
ตัวอยางหนังสือสัญญาขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียว
�น���� ��� ���ข�ยที�ด�น
(
ที�ด�น
โฉนดที�.......………………..…….เลขที�ดิน...............……..….….……..หน้าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
� สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
๔๕…. ปี
……………………………….…..
...      ผูข้ าย อายุ ….
………………………………..…….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที� ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย ข.
๔๐ ปี
…………………………………....
...      ผูซ้ �ือ อายุ ……..
……………………………………….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื�อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…..
.ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผซู ้ �ือเป็ นราคาเงิน….…………..……………………บาท
(เงิน………………………………………………………………)
ข้อ ๒. ผูซ้ �ื อยอมรับซื� อที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นจากผูข้ าย ผูซ้ �ื อได้ชาํ ระและผูข้ ายได้รับเงิ นค่าที� ดินรายนี�
ตามสั
ญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... ครบถวนแลว ตามหลักฐานการชําระราคาที่ดินตอผูจัดสรรที่ดิน
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
ที…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
่ยื่นมาพรอมนี้
ซื้อขอใหเจาพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขางตน (หากมีสิ่งปลูกสรางใหระบุวา พรอมบาน/ตึก/ตึกแถว.....ชั้น
ข้อ ๓. ผู…………………………………………………………………………….………………………..………….
...........หลั
ง/คูหาเลขที.่ ...............) ใหแกผูซื้อตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหน�� งฉบับ ผูซ้ �ื อถือไว้หน�� งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื� อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
(ลงลายมือชื�อผูข้ าย)………………………………………………………..
.
นาย ข.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือ)…………………………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ ��น����นทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………...........………ผู้เขียน
……………………………….......…ผู้ตรวจ
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(ท.ด.๙)

ตัวอยางคําขอใหเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับเจาของ

ใหเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
คําขอ.................................................

ทีด� นิ

ฉบับที.� ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............…………..……..............
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยืน� คําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า :ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อนาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ขาพเจาไดทําสัญญาจะซื้อจะขายไวกับ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาย
ก.
ผู
จ

ด
ั
สรรที
่
ด
ิ
น
ตามสั
ญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ ..……........................................................................................................
เดือน ....... พ.ศ. .... บัดนี้ ขาพเจาไดชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย
..........................................................................……
ดังกลาวครบถวนแลว ตามหลักฐานการชําระราคาที่ดินตอผูจัดสรรที่ดิน ซึ่งไดยื่นมาพรอมคําขอนี้ จึงมีความประสงคขอใหพนักงาน
..........................................................................…………………………........................................................................................
เจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (หากมีสิ่งปลูกสรางใหระบุวา พรอมบาน/ตึก/ตึกแถว...ชั้น...หลัง/คูหาเลขที่...)
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใหแกขาพเจาตอไป แตเนื่องจากขาพเจาไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ได
..........................................................................………………........................................................................................................
เพราะ (ระบุชื่อผูถือหรือครอบครอง) ยึดถือหรือครอบครองไว จึงขอใหพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามนัยมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
..........................................................................…………………………........................................................................................
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินจาก (ระบุชื่อผูถือ หรือครอบครอง) มาเพื่อดําเนินการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
จดทะเบียนขายที่ดินใหแกขาพเจาตอไป
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
ไดโปรดดําเนินการเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขางตนจากบุคคลดังกลาวตาม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอให้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................……..
ความประสงคดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
.
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ลงวันที่ ..
เดือน .......
พ.ศ. ....

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
ผูรับสัญญา

นาย ข.

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน .... พ.ศ. ....

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน

ผูใหสัญญา

ขาย
นาย ก.
(ตามมาตรา 37
แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนประเภทขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียว

-

ไร

๑

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา

-

ไร

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดนิ ใหม

(ลงชื่อ).....................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

963
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ที่ดินแปลงนี้ปลอดบุริมสิทธิในมูลหนี้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย/ปลอดจากการจํานองแลว ตาม มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ)....................................................
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียวและทีด่ ินมีการจดทะเบียน
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย/หนี้จํานอง
(ผูขอนําหนังสือแสดงสิทธิมาแสดง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 นอกเขต
ขาย
(ปลอดบุ
ร
ม
ิ
สิ
ท
ธิ
)
/ขาย
(ปลอดจํ
า
นอง)
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)  ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
-ขาพเจาไดนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่แลว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
///
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
///
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรทีด่ ิน พ.ศ. 2543)
ลงชื�อ ........................................................... ผูข้ อ
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( ............................................................... )

เจ้ าพนักงานทีด� นิ
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ที่ดินแปลงนี้ปลอดบุริมสิทธิในมูลหนี้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย/ปลอดจากการจํานองแลว ตาม มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ)....................................................
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียวและทีด่ ินมีการจดทะเบียน
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย/หนี้จํานอง
(ผูขอไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิมาแสดง)

ตําแหน่ งทีด� นิ

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
ขาย ปลอดบุรมิ สิทธิ)/ขาย (ปลอดจํานอง)  นอกเขต
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท ................……………….........
(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)  ในเขต

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดทีด� นิ

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
     ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
     ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ขาพเจาไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ไดเพราะ (ระบุชื่อผูถือ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
///
หรือผูครอบครอง) ยึดถือหรือครอบครองไว จึงขอใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(ระบุชื่อผูถือหรือผูค รอบครอง) มาเพื่อดําเนินการตอไป
/// จาก
(๕)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามมาตรา
37 แหงพระราชบัญญัตผูิกข้ ารจั
ลงชื�อ ...........................................................
อ ดสรรทีด่ ิน พ.ศ. 2543)
นาย ข.
ลงชื�อ ...........................................................
ผูข้ อ ซื้อ
ลงชื�อ ........................................................... ผูส้ อบสวน
(………………………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ................................................................
( ............................................................... )

เจ้ าพนักงานทีด� นิ
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ตัวอยางหนังสือสัญญาขาย
กรณีผูขอมาฝายเดียว (ปลอดบุริมสิทธิ/ปลอดจํานอง)
ที( �ด�น

(ท.ด. ๑๓)

�น���� ��� ���ข�ยที�ด�น /ขาย (ปลอดบุริมสิทธิ/ปลอดจํานอง)

(ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543)

โฉนดที�.......………………..…….เลขที�ดิน...............……..….….……..หน้าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสื อสัญญานี�ได้ทาํ เมื�อวันที�…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
� สํานักงานที�ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหว่าง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูข้ าย อายุ …. …. ปี
………………………………..…….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ……...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมู่ที� ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท์ ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย ข.
…………………………………....
...      ผูซ้ �ือ อายุ …….. ปี
……………………………………….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื�อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..........……............ เลขที� ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…..
.
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท์ ......……….............
ทั�งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญากันดังต่อไปนี�
ข้อ ๑. ผูข้ ายยอมขายที�ดินแปลงที�กล่าวข้างบนนี�ท� งั แปลงแก่ผซู ้ �ือเป็ นราคาเงิน….…………..……………………บาท
(เงิน………………………………………………………………)
ข้อ ๒. ผูซ้ �ื อยอมรับซื� อที� ดินตามที� กล่าวในข้อ ๑ นั�นจากผูข้ าย ผูซ้ �ื อได้ชาํ ระและผูข้ ายได้รับเงิ นค่าที� ดินรายนี�
ตามสั
ญญาจะซื้อจะขาย ลงวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... ครบถวนแลว ตามหลักฐานการชําระราคาที่ดิน และ/หรือ หลักฐาน
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
การชํ
า
ระหนี้บรุ ิมสิทธิ/หนี้จํานอง ซึ่งไดยื่นมาพรอมนี้
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
ซื้อขอใหเจาพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขางตน (หากมีสิ่งปลูกสรางใหระบุวา พรอมบาน/ตึก/ตึกแถว.....ชั้น
ข้อ ๓. ผู…………………………………………………………………………….………………………..………….
...........หลั
ง/คูหาเลขที.่ ...............) ใหแกผูซื้อ โดยปลอดจากบุริมสิทธิในมูลหนีซ้ ื้อขายอสังหาริมทรัพย/ปลอดจํานองแลว ตามนัยมาตรา 37
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ ิน พ.ศ. 2543
หนังสื อสัญญานี� ได้ทาํ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที� ดินหน�� งฉบับ ผูซ้ �ื อถือไว้หน�� งฉบับ
(ฉบับนี�สาํ หรับ………………………………………………)
ทั�งสองฝ่ ายได้ตรวจดูหนังสื อสัญญาซื� อขายและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จ�งได้ลงลายมือชื�อ หรื อพิมพ์ลายนิ�วมือ
ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที�ดิน
ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
(ลงลายมือชื�อผูข้ าย)………………………………………………………..
นาย
ข.
(ลงลายมือชื�อผูซ้ �ือ)…………………………………………………………
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………………..
(ลงลายมือชื�อพยาน)………………………………………………………..
หนังสื อสัญญานี�ไ ด้ทาํ ต่อหน้า
……………………………………….………..เจ้ ��น����นทีด� �น
ประทับตราตําแหน่งเป็ นสําคัญ
.
………………………...........………ผู้เขียน
……………………………….......…ผู้ตรวจ
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ตัวอยางคําขอใหเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
ใหเจาหนาที่เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดิน
คําขอ.................................................

ท��ด��

����ท�.� ...............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............…………..……..............
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า :ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อนาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ขาพเจาไดทําสัญญาจะซื้อจะขายไวกับ
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
นาย ก. ผูจัดสรรที่ดิน ตามสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ ..……........................................................................................................
เดือน ....... พ.ศ. .... บัดนี้ ขาพเจาไดชําระราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย
..........................................................................……
ดังกลาวครบถวนแลว ตามหลักฐานการชําระราคาที่ดินตอผูจัดสรรที่ดิน ซึ่งไดยื่นมาพรอมคําขอนี้ จึงมีความประสงคขอใหพนักงาน
..........................................................................…………………………........................................................................................
เจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (หากมีสิ่งปลูกสรางใหระบุวา พรอมบาน/ตึก/ตึกแถว...ชั้น...หลัง/คูหาเลขที่...)
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใหแกขาพเจาตอไป แตเนื่องจากขาพเจาไมสามารถนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ได
..........................................................................………………........................................................................................................
เพราะ (ระบุชื่อผูถือหรือครอบครอง) ยึดถือหรือครอบครองไว จึงขอใหพนักงานเจาหนาที่ใชอํานาจตามนัยมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
..........................................................................…………………………........................................................................................
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเจาของที่ดินจาก (ระบุชื่อผูถือ หรือครอบครอง) มาเพื่อดําเนินการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
จดทะเบียนขายที่ดินใหแกขาพเจาตอไป
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
ไดโปรดดําเนินการเรียกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินขางตนจากบุคคลดังกลาวตาม
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอ�ห้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................……..
ความประสงค
ด
ว

ย
ข
า
พเจ
า
ยอมเสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ย
มตามระเบี
ยบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
.
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ขาย (ปลอดจํานอง) นาย ก.
(ตามมาตรา 37
แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543)

วันที่ ..
เดือน …….
พ.ศ. ….

ธนาคาร เอ
ผูรับจํานอง

ผูรับสัญญา
งาน

ตาราง
วา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน................. พ.ศ. ....

๑
การจํานองนี้ยังคงมีอยูตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที่ .. เดือน ...............พ.ศ. ....

ไร

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

-

ตาราง
วา

นาย ข.

๑
ที่ดินแปลงนี้ปลอดจากการจํานองแลวตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน................. พ.ศ. ....

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และรับภาระหนี้ตามสัญญาจํานอง
ฉบับลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. .... เปนจํานวนเงิน ..................... บาท (....................................................)

นาย ก.

ผูใหสัญญา

จํานอง
(ครอบจํานอง)

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ..
เดือน …….
พ.ศ. ….

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทขาย
กรณี(ผูขอมาฝายเดียว และที่ดินมีการจดทะเบียนจํานอง)
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดนิ ใหม

(ลงชื่อ).....................

(ลงชื่อ).....................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ขาย (ปลอด
นาย ก.
บุริมสิทธิ)
(ตามมาตรา 37
แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543)

วันที่ ..
เดือน …….
พ.ศ. ….

นาย ข.

๑
ที่ดินแปลงนี้ปลอดบุริมสิทธิในมูลหนี้ซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยแลวตามมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดิน และรับภาระหนี้ตามบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ
ฉบับลงวันที่ .. เดือน ............. พ.ศ. .... เปนจํานวนเงิน ..................... บาท (....................................................)

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....

-

ตาราง
วา

นาย.......... เปนผูทรงบุริมสิทธิ ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ตามบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ
ฉบับลงวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... เปนจํานวนเงิน ..................... บาท (....................................................)

ผูใหสัญญา

บุริมสิทธิ
(ครอบบุริมสิทธิ)

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ..
เดือน …….
พ.ศ. ….

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทขาย
กรณี ผูขอมาฝายเดียว
และที่ดินมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย)
ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดนิ ใหม

(ลงชื่อ).....................

(ลงชื่อ).....................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
 ที� ..............
โอนทรั
พ
ย
ส
น
ิ
ที
เ
่
ป
น
สาธารณู
ป
โภค
 นอกเขต
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ........................................….
(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)  ในเขต แปลงคงเหลือ

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนทรัพยสิน
ที่เปนสาธารณูโภค

ตําแหน่ งที�ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

��นดที�ดิน

๒
- าตัวประชาชน
เลขประจํ
(ระบุ
ช
อ
่
ื
ผู
จ

ด
ั
สรรที
ด
่
น
ิ
)
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................      ผู ้ ........……….....….....…..

ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)     ผู ้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
(ลงชื่อ)………………………………………..
เจาพนักงานที่ดนิ

การโอนนี้เปนการดําเนินการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งไวกอนวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปนการโอนตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่
๕๓๙๑ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๕๔
๑.
ข้
า
พเจ้
า
ผู
ม
้
ี
น
ามต่
อ
ไปนี
มี
ค
วามประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
�
๙๑
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้

อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิ ติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เปนการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งไวกอนวันที่ ๒๔
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรทีด่ ิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๕) .................................................................…….….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื� อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื� อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื� อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหร�บ�น�กงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื� อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�น�กงานที�ดิน
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ตัวอยางบันทึกขอตกลง
โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค

ทีด� นิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกข้ อตกลง โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค

(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
ทําบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภคตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนสาธารณูปโภคที่ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ประสงคจะพนจากหนาที่ในการบํารุงรักษา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สาธารณู ปโภค จึ งตกลงโอนที่ ดิ น ดั งกล า วใหกั บ (ระบุ ชื่ อ นิ ติบุ ค คลหมูบ า นจั ด สรร) ซึ่ง จดทะเบี ย นจั ด ตั้ง ไว ก อ นวั น ที่ ๒๔
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนการดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และขาพเจา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตกลงรับโอนที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคดัง กลา วไปจัด การและดูแ ลบํารุง รัก ษา ฉะนั้น ขอให
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินสาธารณูปโภคขางตนใหแก (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตามความประสงคของ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขาพเจาทั้งสองฝายตอไปดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และเจ
าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
ผูโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
ผูรับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(.....................................................................)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

พ.ศ. ....

เดือน …….

วันที่ ..

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
ผูรับสัญญา
ไร

งาน

ตาราง
วา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง โฉนดที่ดนิ ใหม
วา

๑
การโอนนี้เปนการดําเนินการโอนสาธารณูปโภคใหแก
นิติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรรซึ่ ง จดทะเบี ย นจั ดตั้ ง ไว ก อ น
วั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ เป น การโอนตาม
มาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นทีส่ วนที่กันไวเปน
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภท.................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรทีด่ ินเลขที่.....................................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

โอนทรัพยสินทีเ่ ปน
(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) (ระบุชื่อนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร)
สาธารณูปโภค (ตามมาตรา ๔๔ (๑)
แหงพระราชบัญญัติ
ผูรบั โอน
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน
ประเภทโอนทรัพยสินที่เปนสาธารูปโภค

(ลงชื่อ)..................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนตามกฎหมาย
กรณีผูขอมาทั้งสองฝาย

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท .................................

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลง

(ท.ด. ๑)

(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ตําแหน่ งทีด� นิ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
โฉนดทีด� นิ
๕๓๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้๕๔
า......………….…..…...……......…..
๙๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๒ อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี- �ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้
- ว
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
  โอน
  ผู้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
อายุ ..............................

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อํ
าเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
(
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)     ผู้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที่ดินแปลงนี้ ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ทะเบียนเลขที่ .............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่ ..................ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูจัดสรรที่ดิน/นิติบุคคลหมูบานจัดสรรมาฝายเดีวันยทีว�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ
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(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอโอนตามกฎหมาย
กรณีผูขอมาสองฝาย

โอนตามกฎหมาย
คําขอ.................................................

(โอนทรั
โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา
โภค
๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พพ.ศ. ๒๕๔๓)
ท��ด��

����ท�.� ..............................................
ระวาง.........................................................
.........................................................………....................ตําบล.......……….…....…................................................
เลขที�.......................................หน้
....................................... าสํารวจ.........................…………..................อํอําเภอ
เภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�.............................................……………...............จั
...........................................
งหวัด.....................
.................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………..
………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

ระบุชื่อผูจัดสรรผู
(ระบุ
สรร โอน)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
..............................................

(ระบุ
ระบุ
ช
อ
่
ื
นิ
ต
บ
ิ
ค
ุ
คลหมู
บ

า

นจั
ด
สรรผู
ร

บ
ั
โอน
โอน)
..............................................

..............................................………………………….…….……
……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……
..............…………..……..............
...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................
ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อํอําเภอ/เขต......………...............จั
เภอ
งหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดดิินจังหวัด...........................…….........................ด้ด้วยความสัตย์จริ งว่า :ที่ดินแปลงเครื
่องหมายขางตนเปนสาธารณู
ปโภคที
โภค ่ (ระบุ
ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................……………………………
.......................................................................................................
…………………………….......................................................................................................
ตามแผนผั.........................................................………………........................................................................................................
งและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ไดมีการจัดตั........................................................................................................
้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวตาม
ตามทะเบียนเลขที่....../..............
..........................................................................
ลงวันที.่ ........................... และทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคนี้ตกเปนของนิ
ติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม
..........................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
......................................................................................
แห
งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัติการจัดดสรรที
สรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว
..........................................................................
..........................................................................………………………….....................................................................................
......................................................................................
..........................................................................
........................................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
......................................................................................
...................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………..................................................................
......................................................................................
..........................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................
..........................................................................
.......................................................................…...........
...............................................................
..........................................................................………………………….........................................................................
.......................................................................…...........
จดทะเบียนโอนสาธารณู
สาธารณู
ปโภคในที่ดินแปลงดังกลาวขางตนใหเปนของ (ระบุชื่อ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอ�ห้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................….............................................................................
........................................................................................……..
ตามความปร ของขาพเจาทั้งสองฝายตอไปดวย......................................................................................
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตามความประสงค
..........................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
........................................................................................................
..........................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................
......................................................................................
..........................................................................
..........................................................................………………………….....................................................................................
......................................................................................
.......................................................................…...........
..........................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................
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ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
กรณีผูขอรับโอนมาฝายเดียว

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท .................................

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลง

(ท.ด. ๑)

โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ตําแหน่ งที�ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที�ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๔๔๔
��นดที�ดิน
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้๕๔
า......………….…..…...……......…..
๕๓๙๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๙๑
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่
๒ อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี- �ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้
- ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
๒. นาง ข.

อายุ ..............................
๕๐, ๔๕ ปี สัญชาติ ..............................………….............
ไทย บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อํ
าเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
(
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)     ผู ้ ..........…............…..……..
รับโอนโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที่ดินแปลงนี้ ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ทะเบียนเลขที่ ............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่ .................. ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๕) ...............................................................
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามมาตรา
๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบั
ญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ลงชื�อ ...............................…...........................
ผูข้ อ ญโอน
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร
ลงชื�อ .......................................…...................
ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหร�บ�น�กงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�น�กงานที�ดิน

976

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอโอนตามกฎหมาย
กรณีผูขอมาฝายเดียว

โอนตามกฎหมาย
คําขอ.................................................
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)

ท��ด��

����ท�.� ..............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อนิตบิ ุคคลหมูบานจัดสรรผูรับโอน)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
..............................................………………………….…….……
อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............…………..……..............
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า :ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนสาธารณูปโภคที่ (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามแผนผั
งและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัด นี้ ไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวตามทะเบียนเลขที่....../...........
..........................................................................………………........................................................................................................
ลงวั
นที่............................ และทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคนี้ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม
..........................................................................…………………………........................................................................................
แห
งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงดังกลาวขางตนใหเปนของ (ระบุชื่อ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอ�ห้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................……..
นิ..........................................................................…………………………........................................................................................
ติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตามความประสงคของขาพเจาตอไปดวย
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
.
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

วันที่ ..
เดือน ……..
พ.ศ. ....

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
ผูรับสัญญา
ไร

งาน

ตาราง
วา

-

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....
๑

-

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นทีส่ วนที่กันไวเปน
สาธารณูปโภคประเภท.....................................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรทีด่ ินเลขที่........................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....
หามโอนตามมาตรา ๔๓/๑ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

โอนตามกฎหมาย
(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) (ระบุชื่อนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร)
(โอนทรัพยสินอันเปน
สาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๔
ผูรบั โอน
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนทีด่ ินประเภทโอนตามกฎหมาย

-

ไร

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง โฉนดที่ดนิ ใหม
วา

(ลงชื่อ)..................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
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ตัวอยางตามขอฯ ประเภทโอนทรัพยสิน
ที่เปนสาธารณูปโภค

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
โอนทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภค
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ........................................….

ตําแหน่ งที�ดิน

(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลงคงเหลือ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
5136 IV 7228-1
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

การโอนนี้เปนการดําเนินการโอนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)………………………………………..
เจาพนักงานที่ดิน

��นดที�ดิน

๒๓

๔๔๔
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

-๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
     ผู ้ ........……….....….....…..
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อนิติบุคคลผูรับโอน)
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
     ผู ้ ..........…............…..……..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เปนการโอนที่ดินอันเปนสาธารณูปโภคใหแกนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
การจัดสรรทีด่ ิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๕) .................................................................…….….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� าพนักงานที�ดิน

979
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภค

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค
(ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
(ระบุชื่อนิติบุคคลผูรบั โอน)
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
ทําบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภคตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนสาธารณูปโภคที่ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามแผนผั
งและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ประสงคจะพนจากหนาที่ในการบํารุงรักษา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สาธารณู
ป โภค จึ ง ตกลงโอนที่ ดิ น ดั ง กล า วให กั บ (ระบุ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลผู รั บ โอน) เป น การดํ า เนิ น การตามมาตรา ๔๔ (๑)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และขาพเจา (ระบุชื่อนิติบุคคลผูรับโอน) ตกลงรับโอนที่ดินที่เปนสาธารณูปโภคดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ฉะนั้น ขอให
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินสาธารณูปโภคขางตนใหแก (ระบุชื่อนิติบุคคลผูรับโอน) ตามความประสงคของขาพเจา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ทั้งสองฝายตอไปดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
พยานและเจ
าพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
ผูโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
ผูรับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(.....................................................................)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

พ.ศ. ….

เดือน .......

วันที่ ..

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

สารบัญจดทะเบียน

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา
ตาราง
วา

(ระบุ ชื่ อ นิ ติ บุ ค คล)
ผูรับโอน

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่........................................

ไร่

(ลงชื่อ)..................

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
งาน ตารางวา โฉนดที�ดินใหม่

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

๑
การโอนนี้เปนการดําเนินการโอนสาธารณูปโภคใหแก
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามมาตรา ๔๔ (๑) แหง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นทีส่ วนที่กันไวเปน
สาธารณูปโภคประเภท.....................................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรทีด่ ินเลขที่.......................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....
หามโอนตามมาตรา ๔๓/๑ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

โอนทรัพยสินที่เปน (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
สาธารณูปโภค
(ตามมาตรา ๔๔ (๑)
แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดนิ
พ.ศ. ๒๕๔๓)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภค
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ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนสาธารณประโยชน

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
โอนเปนสาธารณประโยชน
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ........................................….

การโอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)………………………………………..
เจาพนักงานที่ดิน

ตําแหน่ งที�ดิน

(ตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓)

(ท.ด. ๑)
 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลงคงเหลือ

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
5136 IV 7228-1
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

๒๓
๔๔๔
๕๓๙๑
เลขที.� .............................................................……..........................เล่
ม..........………..………........................หน้๕๔
า......………….…..…...……......…..
๙๑
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๒
��นดที�ดิน

๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. นาง ข.
๕๐, ๔๕
ไทย
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..

 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)      ผู ้ ..........…............…..……..
รับโอน
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี�เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
โอนเปนสาธารณประโยชน ตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไข
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๕) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหร�บ�น�กงานเจ� าหน� าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ� า�น�กงานที�ดิน

982
(ท.ด. ๑๖)
ตัวอยางบันทึกขอตกลง โอนเปนสาธารณประโยชน

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง โอนเปนสาธารณประโยชน
(ตามมาตรา ๔๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจดั สรรที่ดิน)
    
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
(ระบุ
ช
อ
่
ื
องค
ก
รปกครองส
ว
นท
อ
งถิ
น
่
)
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
ทําบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินทีเ่ ปนสาธารณูปโภคตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้เปนสาธารณูปโภคที่ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เพื
่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ประสงคจะพนจากหนาที่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ในการบํ
ารุงรักษาสาธารณูปโภค จึงตกลงโอนที่ดินดังกลาวใหกับ (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูรับโอน) ซึ่งเปนการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดํ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
าเนิน การตามมาตรา ๔๔ (๒) แหง พระราชบั ญญั ติก ารจัด สรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ งแกไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญญั ติ
การจั
ดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และขาพเจา (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูรับโอน) ตกลงรับโอนที่ดินที่เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
สาธารณู
ปโภคดังกลาวไปจัดการ และดูแลบํารุงรักษา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนโอนที่ดินสาธารณูปโภคขางตนใหแก (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผู………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
รับโอน) ตามความประสงคของขาพเจาทั้งสองฝายตอไปดวย
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
โดยตลอดแล
ว จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
ผูโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
ผูรับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(.....................................................................)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

วันที่ ..
เดือน .......
พ.ศ. ….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

(ตามมาตรา ๔๔ (๒)
แหงพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓)

โอนเปน
สาธารณประโยชน

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ตาราง
วา

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)

(ระบุ ชื่ อ องค ก ร
ปกครองส ว น
ท อ งถิ่ น )
ผูรับโอน

ไร่

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

๑
การโอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒)
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่........................................

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นทีส่ วนที่กันไวเปน
สาธารณูปโภคประเภท......................................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรทีด่ ินเลขที่.........................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ……. พ.ศ. ....
หามโอนตามมาตรา ๔๓/๑ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดิน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอยางการแกทะเบียนทีด่ ินประเภทโอนเปนสาธารณประโยชน

(ลงชื่อ)..................

ระวาง
เจ้าพนักงานที�ดิน
เลขที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
โฉนดที�ดินใหม่
ประทับตรา

983

984
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภค)
กรณีผูขอมาสองฝาย

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท .................................

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลง

(ท.ด. ๑)

(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
5136 IV 7228-1
ตําแหน่ งทีด� นิ
๒๓
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๔๔๔
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔

โฉนดทีด� นิ

๒

-

-

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อผูจัดสรรที
) า ................................…….....................
(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
๒. ่ดข้ินาพเจ้
     ผู้ ...........……….....….....…..
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)      ผู้ ..........................................
รับโอนโอน
๓. ข้าพเจ้า ((ระบุ
......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
่ดินแปลงนี้ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ทะเบียนเลขที่ ............
(๓) ที……………………………......................……….........................................................................................…...................……
ลงวั
นที่ .................. ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ..................................................................………........................................................................................................................
(๕) ..................................................................………........................................................................................................................
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

985

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอประเภทโอนตามกฎหมาย
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภค)
กรณีผูขอรับโอนมาสองฝาย

โอนตามกฎหมาย
คําขอ.................................................

(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
ท��ด��

����ท�.� ..............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรผูโอน)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)
..............................................………………………….……..……

อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............…………..……..............
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนสาธารณูปโภคที่ (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรร
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ที..........................................................................………………........................................................................................................
่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ไดมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวตามทะเบียนเลขที่....../...........
และทรั
พยสินอันเปนสาธารณูปโภคนี้ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
..........................................................................…………………………........................................................................................
(ฉบั
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงดังกลาวขางตนใหเปนของ (ระบุชื่อ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอ�ห้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................……..
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตามความประสงคของขาพเจาทั้งสองฝายตอไปดวย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........

……................…….....................................ผูข้ อ
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

วันที่ ..
เดือน .......
พ.ศ. ....

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
ผูรับสัญญา
ไร

งาน

-

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่ .. เดือน ...... พ.ศ. ....

๑

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นทีส่ วนที่กันไวเปน
สาธารณูปโภคประเภท.....................................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรทีด่ ินเลขที่........................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. ....

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) (ระบุชื่อนิติบุคคล
โอนตามกฎหมาย
หมูบานจัดสรร)
(โอนทรัพยสินอันเปน
ผูรบั โอน
สาธารณูปโภคตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประเภทการ
จดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนทีด่ ิน ประเภทโอนตามกฎหมาย
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภค)

-

ตาราง
วา

-

ไร

-

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง โฉนดที่ดนิ ใหม
วา

(ลงชื่อ)..................

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

986

987
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนตามกฎหมาย
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภค)
กรณีผูขอรับโอนมาฝายเดียว

คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิตกิ รรม
โอนตามกฎหมาย
และการสอบสวนสิ ทธิในที�ดนิ ประเภท .................................

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
 ที�นา
 ที� ..............
 นอกเขต
 ในเขต แปลง

(ท.ด. ๑)

(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
5136 IV 7228-1
ตําแหน่ งทีด� นิ
๒๓
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๔๔๔

เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔

โฉนดทีด� นิ

๒

-

-

ชืเลขที
่อผู �..............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..

จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี�ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี� ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
  โอน
  ผู ้ ...........……….....….....…..
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
(
ตําบล/แขวง .....................….............อํ
าเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)      ผู้ ..........................................
รับโอนโอน
๓. ข้าพเจ้า (ระบุ
......................……...............................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
ที่ดินแปลงนี้ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร) ทะเบียนเลขที่ ...............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ลงวันที่ .................. ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๔) ..................................................................………........................................................................................................................
(๕) ..................................................................………........................................................................................................................
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติกผูารจั
ลงชื�อ ...............................…...........................
ข้ อดสรรที
โอน ่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)

สํ าหรับพนักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โฉนดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โฉนดที�ดินเลขที�........................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ าพนักงานที�ดนิ

988
(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอประเภทโอนตามกฎหมาย
(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภค)
กรณีผูขอรับโอนมาฝายเดียว

โอนตามกฎหมาย
คําขอ.................................................

(โอนทรัพยสินอันเปนสาธารณูปโภคตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)
ท��ด��

����ท�.� ..............................................
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที�.......................................หน้าสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที�............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..….
วันที�.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรผูโอน)
ข้าพเจ้า..............................................………………………….…….……
(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร)
..............................................………………………….……..……

อายุ..................ปี เชื�อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื�อ..............…………..……..............
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น...................................เลขที�..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมู่ที�...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท์......……………..
ขอยื�นคําขอต่อเจ้าพนักงานที�ดินจังหวัด...........................…….........................ด้วยความสัตย์จริ งว่า:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนสาธารณูปโภคที่ (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑. ด้วย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามแผนผั
ง และโครงการที่ไ ดรับ อนุ ญาต บั ดนี้ ไดมีก ารจั ดตั้ง นิติ บุคคลหมู บานจัดสรรแลว ตามทะเบียนเลขที่....../...........
..........................................................................………………........................................................................................................
และทรั
พยสินอันเปนสาธารณูปโภคนี้ตกเปนของนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
..........................................................................…………………………........................................................................................
(ฉบั
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงดังกลาวขางตนใหเปนของ (ระบุชื่อ
ข้อ ๒. ฉะนั�นขอ�ห้เจ้าพนักงานที�ดิน.........................…........................................................................................……..
นิ..........................................................................…………………………........................................................................................
ติบุคคลหมูบานจัดสรร) ตามความประสงคของขาพเจาตอไปดวย
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…...........
.
……................…….....................................ผูข้ อ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

989
(ท.ด. ๑)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนทรัพยสิน
ที่เปนบริการสาธารณะ

 ที�บา้ น
 ที�สวน/ไร่
คําขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
 ที�นา
โอนทรัพยสินทีเ่ ปนบริการสาธารณะ
และการสอบส�นสิ ทธิ�นที�ดิน �ระเ�ท ........................................….
 ที� ..............
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 นอกเขต
ตําแหน่ งที�ดิน
๒๓
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๔๔๔
เลขที�ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๕๓๙๑
๕๔
หน้าสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

๒

-

-

เลขที.� .............................................................……..........................เล่ม..........………..………........................หน้า......………….…..…...……......…..
จํานวนที�ดิน....................................…....................ไร่ .....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ข้าพเจ้าผูม้ ีนามต่อไปนี� มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมเกี� ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที�กล่าวข้างบนนี� และได้ปฏิญาณตนแล้ว
ขอให้ถอ้ ยคําด้วยความสัตย์จริ ง ถ้าข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคําไม่เป็ นความจริ งให้ใช้ถอ้ ยคํานี�ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
เลขประจําตัวประชาชน

(ลงชื่อ)………………………………………..
เจาพนักงานที่ดนิ

การโอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๑
โ�นดที�ดิน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
โอน
๒. ข้าพเจ้า ................................…….....................
     ผู ้ ...........……….....….....…..
.............................................................
อายุ .............................. ปี สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื�อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ..................……....... เลขที� ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมู่ที� ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท์ .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

รับโอน
(ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบา นจัดสรร/      ผู ้ ..........…............…..……..
๓. ข้าพเจ้า ......................……...............................
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น)
อายุ .............................. ปี สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื�อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หม้าย
 คู่สมรสชื�อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ................................ เลขที� .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมู่ที� ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท์ ..............….......…....
๔. ข้าพเจ้าขอแสดงราคาทรัพย์ที�ขอทํานิติกรรมนี� เป็ นเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค์
๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้าไม่ได้รับโอนแทนหรื อเพื�อประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว
(๒) ราคาทรัพย์ที�แสดงไว้ใน ๔. เป็ นราคาที�แท้จริ ง
เปนการโอนที่ดินอันเปนบริการสาธารณะใหแกนติ ิบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอืน่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามมาตรา ๔๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
(๔) ......................................................................................................................................................................................................
การจั
ดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที�.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื�อ ...............................…........................... ผูข้ อ โอน
ลงชื�อ .......................................…................... ผูข้ อ รับโอน
ลงชื�อ ......................................….................... ผูส้ อบสวน
(……………..…………………………)
ผูจัดสรรที่ดิน/นิติบุคคล

สํ าหรับ�นักงานเจ้ าหน้ าที�

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย์........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค์
๒) โ�นดที�ดินใหม่ระวาง...................……....................เลขที�ดิน..........…....………….......……..........หน้าสํารวจ....................……………...............
โ�นดที�ดินเลขที.� .......................……................….....เล่ม.................………….......................……..หน้า…………………..……….………………
จํานวนที�ดิน....................….........………......….......ไร่ ...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร่ .............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ได้จดทะเบียนแล้วแต่วนั ที�...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื�อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจ้ า�นักงานที�ดิน

990
(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสิน
ที่เปนบริการสาธารณะ

ทีด� นิ

บันทึกข้ อตกลง โอนทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะ
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที�ดิน……………………หน้าสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที�……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที�วา่ การ…………..….…………………………
วันที�…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)
ข้าพเจ้า ..………...................………...….........................……….......
    
(ระบุ
ช
อ
่
ื
นิ
ต
บ
ิ
ค
ุ
คลหมู

บ
า

นจั
ด
สรร/นิ
ต
บ
ิ
ค
ุ
คลตามกฎหมายอื
น
่
)
..………...................………...….........................……….......     
อายุ ................ ปี เชื�อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื�อ ..........….….........................................
อยูท่ ี�บา้ น/หมู่บา้ น ...................... เลขที� ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมู่ที� .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท์ .….....................
ทําบันทึกขอตกลงโอนทรัพยสินทีเ่ ปนบริการสาธารณะตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและให้ถอ้ ยคําต่อ…………………………………………………………………………………………………..
ด้วยความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี� : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตนเปนบริการสาธารณะประเภท................ที่ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ไดจัดใหมีขึ้น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต บัดนี้ ขาพเจา (ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน) ประสงคจะโอนทรัพยสิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ที่เปนบริการสาธารณะดังกลาวใหกับ (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร/นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น) เปนการโอนตามมาตรา ๔๔ (๑)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แหงพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และขาพเจา (ระบุชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร/นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น) ตกลงรับโอนทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะดังกลาว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ฉะนั้น ขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินที่เปนบริการสาธารณะขางตนใหแก (ระบุ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ชื่อนิติบุคคลหมูบานจัดสรร/ นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น) ตามความประสงคของขาพเจา ทั้งสองฝายตอไปดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
พยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
ผูโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
ผูรับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(ลงชื่อ)
พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนีไ้ ดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ลงชื่อ)
เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(.....................................................................)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

วันที่ ..
เดือน …….
พ.ศ. ….

จดทะเบียน
วัน เดือน ปี

โอนทรัพยสินที่เปน
บริการสาธารณะ

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูร้ ับสัญญา
ไร่

(ระบุชื่อผูจัดสรรที่ดิน)

(ระบุชื่อนิติบุคคล
หมูบานจัดสรร/
นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น)
ผูรับโอน

เจาพนักงานที่ดิน
วันที่........................................

-

๑

งาน

เนื�อที�ดิน
ตามสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ที่ดินแปลงนี้อยูภายใตการจัดสรรที่ดินและเปนพื้นที่สวนที่กันไวเปน
บริการสาธารณะประเภท.................................................................
ตามใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินเลขที.่ .......................................
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ……. พ.ศ. ....

ผูใ้ ห้สญ
ั ญา

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนทรัพยสิน
ที่เปนบริการสาธารณะ

-

ตาราง
วา

-

ไร่

-

งาน

เนื�อที�ดิน
คงเหลือ

-

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที�ดิน
โฉนดที�ดินใหม่

(ลงชื่อ)..................

เจ้าพนักงานที�ดิน
ลงลายมือชื�อ
ประทับตรา
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คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กอตั้งทรัพยอิงสิทธิ มีกําหนด........ป.......เดือน.......วัน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................................……..................………….........

ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…......................................... ตําบล........................................……......…......................................
เลขที่ดิน..................................................................……........... อําเภอ.....................................…..........................................……....
หนาสํารวจ....................................................................………..จังหวัด..........................................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................เลม..........………..………........................หนา......………….…............…....……......…......
จํานวนที่ดิน..................................................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….......................ตารางวา

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินนี้/ที่ดินนี้และสิ่งปลูกสรางประเภท.........เลขที่..........ไดออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่....... เมื่อวันที่ ........ เดือน ............ พ.ศ. ..... ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่.......เดือน.......พ.ศ. ....
ถึงวันที่....เดือน......พ.ศ. .....และตกอยูในบังคับหามแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่น ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และหามกอตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ อีก เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนฉบับลงวันที่.........เดือน...........พ.ศ. ........

ตัวอยางคําขอฯ กอตั้งทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน

 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้
และไดปฏิญาณตนแลว ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทาง
เลขประจําตัวประชาชน
คดีอาญาได
นาย ก.
อกรรมสิทธิ/์
๒. ขาพเจา...............................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.ถื..........................
ผู
ก

อ

ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
 โสด  หมาย  คูสมรสชื่อ............................................................................................................
อยูบาน/หมูบาน......................................เลขที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................หมูที่.........
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................
หมายเลขโทรศัพท.....................
เลขประจําตัวประชาชน
๓. ขาพเจา............................................ เลขประจําตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
 โสด  หมาย  คูสมรสชื่อ..........................................................................สัญชาติ......................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน............................หมูที่.........
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย..................
หมายเลขโทรศัพท.....................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยทขี่ อทํานิติกรรมนีเ้ ปนเงิน .........................……... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การกอตั้งทรัพยองิ สิทธิในที่ดินแปลงนี้มีกําหนด......ป.....เดือน......วัน ตั้งแตวันที.่ ......เดือน.............พ.ศ. ....
(๓).................................................................……….........................................................................................….....
///
ถึ
งวันที่....เดือน.............พ.ศ. ..... พรอมสิ่งปลูกสรางประเภท...............................เลขที.่ ...............................
(๔)..............................................................................……….................................................................................…
(๔) ขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนในที่ดินแปลงนีข้ อรับรองวาเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว และขอใหนําไปจดแจงไวใน
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดวย ดังนี้ ๑).................๒)................. วันที่............... เดือน ................................. พ.ศ. ...........
๓)....................... ๔)............................. ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูขอถือกรรมสิทธิ/์ ผูข อกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ์
(๕) ขาพเจาขอใหพนักงานเจาหนาที่ออก
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
หนังสือรับรับรองทรัพยอิงสิทธิใหตาม ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
ความประสงค และขอรับหนังสือรับรอง
(………...............………………………………)
ทรัพยอิงสิทธิดวย

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ........................................………........……..........………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................…….................................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํา รวจ....................……………...............
โ ฉ น ด ที่ ดิ น เ ล ข ที่ ........................……...........................…. เ ล ม .................…………..................................……..ห น า …………………..……….…………
จํา นวนที่ดิน ....................….........………...................….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ .........................................………......….................ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)
เจาพนักงานที่ดิน
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ตัวอยางบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน

ที่ดิน

บันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน มีกําหนด.....ป.....เดือน.....วัน
ระวาง...............................................................................ตําบล...............................................................
เลขที่ ดิน………………...…….......หน าสํารวจ....………................อําเภอ..............…............................……............
โฉนดหมายเลขที่………..............………....................จังหวัด................................….…....................................
ที่วาการ…….....................……..….…………………………
วันที…่ …….....…เดือน…………..........…….…พ.ศ. …………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา ..………......………...…..........................................………..
    
อายุ .............. ป เชื้อชาติ.................... สัญชาติ............................ บิดา / มารดาชื่อ ................…...…...........................
อยู ที่ บ าน/หมู บ าน...................... เลขที่ ................ .ตรอก/ซอย..…..........…...... ถนน.........…….…………..หมู ที่ ...............…..
ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต................................... จังหวัด...…......………................ หมายเลขโทรศัพท.….............................
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………........................…………………………………………………………………............……..
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : (ที่ดิน/พรอมสิ่งปลูกสรางประเภท.............เลขที่.........)
ขอ ๑ ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ.์ .........................................................................แปลงเครื
่องหมายดังกลาวขางบนนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..………………….........................................................
ประสงคขอจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําหนด..........ป
..................................................................................................................................................………………………………………………
...........เดือน......วัน ตั้งแตวันที่........เดือน......................พ.ศ. .... ถึงวันที.่ ......เดือน..................พ.ศ. ..... โดยมีขอกําหนดสิทธิ
..................................................................................................................................................………………………………………………
การใชประโยชนในที่ดินแปลงนี้ ดังนี้
………….……………….…………………………………..…………………...........................................................................................................
๑)
................................................................................................………………………………………………………….……………….………………
๒)
…………………..…………………............................................................................................................................................................
๓)
...............................................………………………………………………………….……………….…………………………………..………………….......
๔)
..................................................................................................................................................………………………………………………
ขอ ๒ ขาพเจาขอรับรองวาขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนในทรัพยอิงสิทธิเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว
………….……………….…………………………………..…………………...........................................................................................................
และขอให
พ
นั
กงานเจาหนาทีน่ ําขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนทั้งหมดขางบนนี้ไปจดแจงไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดวย
................................................................................................………………………………………………………….……………….………………
ข
อ
๓ ขาพเจารับทราบแลววาเมื่อจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิแลวที่ดินนี้ตกอยูในบังคับหามแบงแยกที่ดินออกเปน
…………………..…………………............................................................................................................................................................
หลายแปลงหรื
อ
รวมกับที่ดินแปลงอื่น ตามมาตรา ๘ วรรคสอง และหามกอตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ อีก เวนแตไดรับความยินยอม
...............................................………………………………………………………….……………….…………………………………..………………….......
เปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
..................................................................................................................................................………………………………………………
ขอ ๔ ขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิใหตาม
………….……………….…………………………………..…………………...........................................................................................................
ความประสงคของขาพเจาและขอรับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
................................................................................................………………………………………………………….……………….………………
บันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนนี้ทําขึ้น ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
…………………..…………………............................................................................................................................................................
ขาพเจาไดอานบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิโดยละเอียดและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
...............................................………………………………………………………….……………….…………………………………..………………….......
ต....................................................................................................................................................................................................…
อหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..………………….........................................................
..................................................................................................................................................………………………………………………
นาย ก.
...........................................................ผู
ถือกรรมสิทธิ์/ผูกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
...........................................................พยาน
...........................................................พยาน
บันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิฯ นี้ไดทําตอหนา
...........................................................เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
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สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
ประเภท
วัน เดือน ป การจดทะเบียน
วันที.่ ......... กอตั้ง
เดือน…...… ทรัพยอิงสิทธิ
พ.ศ. ...…… มีกําหนด....ป
....เดือน...วัน

เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขที่ดิน
ผูใหสัญญา
ผูรับสัญญา
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง โฉนดที่ดิน
ประทับตรา
ไร งาน วา ไร งาน วา ใหม
(ลงชื่อ) ...............
ที่ดินนี้ไดออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่....... เมื่อวันที่ ........ เดือน ..............พ.ศ. ........
ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่........เดือน.............พ.ศ. ....
(...........................)
ถึงวันที่.....เดือน.................พ.ศ. .... และตกอยูในบังคับหามแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลง
หรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นตามมาตรา ๘ วรรคสอง และหามกอตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ อีก เวน
แตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิ
การใชประโยชน ฉบับลงวันที.่ ........เดือน...........พ.ศ. ....
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สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
ประเภท
วัน เดือน ป การจดทะเบียน
วันที.่ ......... กอตั้ง
เดือน…...… ทรัพยอิงสิทธิ
พ.ศ. ...…… มีกําหนด....ป
....เดือน...วัน

เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขที่ดิน
ผูใหสัญญา
ผูรับสัญญา
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง โฉนดที่ดิน
ประทับตรา
ไร งาน วา ไร งาน วา ใหม
ที่ดินนี้และสิ่งปลูกสรางประเภท...............เลขที่............ไดออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ เลขที.่ ...... (ลงชื่อ)..................
เมื่อวันที่ ........ เดือน .................พ.ศ. ........ ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ.๒๕๖๒ (............................)
ตั้งแตวันที.่ .......เดือน.................... พ.ศ. .... ถึงวันที่.....เดือน.................พ.ศ. .... และตกอยูใน
บังคับหามแบงแยกที่ดินออกเปนหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นตามมาตรา ๘ วรรคสอง
และหามกอตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ อีก เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกกอตั้ง
ทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที.่ ........เดือน...........พ.ศ. ....

หองชุดนี้ไดออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่..........เมื่อวันที่......เดือน............พ.ศ. .... ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิพ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่......เดือน...........พ.ศ. .... ถึงวันที่.....เดือน..........พ.ศ. ...และตกอยูในบังคับหามกอตั้ง
ทรัพยสิทธิ ใด ๆ อีก เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ และขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที.่ .......
เดือน.............พ.ศ. …….
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เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวน
อน........
........วัน
ประเภท กอตั้งทรัพยอิงสิทธิ มีกําหนด........ป........เดื
สิทธิในหองชุด ประเภท…..................………..........................………………..
………………..

อ.ช.๑๕

พนักงานเจาหนาที่

ตําแหนงที่ดิน
ที่ตั้งหองชุด
..........................อาคารเลขที่.........
โฉนดที่ดิน.......................................................................................... หองชุดเลขที่....................ชั้น..........................
................................................................................................ ชื่ออาคารชุด.................................................................................
ตําบล.................................................................................................
................................................................................................ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่................................................................
อําเภอ................................................................................................
..............................................................
จังหวัด...............................................................................................
..............................................................
เนื้อที่ประมาณ..........................................................
..........................................................ตารางเมตร
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาววขางบน
นี้และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
ถือกรรมสิทธิ/์
นาย ก
๒. ขาพเจา..............................................................
าตัวประชาชน   
   ผู...........................
..............................................................เลขประจํ
กอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิ
......................... ดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
..................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ..................................................................
.............................................................สัญชาติ......................
............................หมูที่.........
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................
..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.............................ถนน............................
...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย. ..........หมายเลขโ
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...........................
หมายเลขโทรศัพท.....................
..............................................................เลขประจําตัวประชาชน   
๓. ขาพเจา..............................................................
   ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิ
......................... ดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
...............................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ..................................................................
..........................................................................สัญชาติ......................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................
.............................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.............................ถนน............................
............................หมูที่.........
...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย...........หมายเลขโ
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...........................
หมายเลขโทรศัพท.....................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาหองชุดที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......…….บาท (..............................................................
(..............................................................บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑)  ขาพเจามิไดรับโอนแทนบุคคลตางดาวหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาวที่ไมมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์หองชุด
 ขาพเจาเปนบุคคลตางดาว ขอรับโอนหองชุดตามสิทธิใน พ.ร.บ.อาคารชุ
พ
ด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ (.....)
ยละ..........
โดยปจจุบัน อัตราสวนของเนื้อทีห่หองชุดที่จําหนายใหแกคนตางดาวรวมแลวคิดเปนรอยละ
ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมด
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔.. เปนราคาที่แทจริง
(๓) ไดรับหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดแลว
การกอตั้งทรัพยอิงสิทธิในหองชุดนี้มีกําหนด.......ป
หนด
.....เดือน......วัน ตั้งแตวันที............................................................
.่ .......เดื
เดือนน.............. พ.ศ.....
(๑)) ................................................................................................................................................
...............................................................................................
พ.ศ......
ถึ
ง
วั
น
ที
่
.
...เดื
อ
น.............พ
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................
(๒) ขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนในหองชุดนี้ขอรับรองวาวันที.่ .............. เดือน.....................................
..................................... พ.ศ. ...............
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว และขอใหนํา
นาย ก.
ไปจดแจงไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดวย ลงชื่อ........................................................................ผูผูขอถือกรรมสิทธิ์/ผูกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
ดังนี้ ๑)........................... ๒)...............................
)...............................ลงชื่อ........................................................................ผูผูขอ
๓)....................................๔)...............................
)...............................ลงชื่อ........................................................................ผูผูสอบสวน
(๓) ขาพเจาขอใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ (.......................................................................)
ออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิใหตามความ
ประสงคและขอรับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดวย
สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) พนักงานเจาหนาที่ประเมินราคาทุนทรัพยไดราคา.....................................................................................................
าคา.....................................................................................................บาท
๒) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที............................เดื
่ .......................... อน....................................................................
....................................................................พ.ศ. ............................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
พนักงานเจาหนาที่
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อ.ช.๒๖

กอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน
บันทึก.........................................................
มีกําหนด......ป......เดือน......วัน

ตําแหนงที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที............................................................
่ .................................................
……………...….….......…...
ตําบล………………………..........…………….
อําเภอ............................................................
........................................................................
จังหวัด.......................................................................
..........................................................

ที่ตั้งหองชุด
หองชุดเลขที.่ .....................ชั้นที่..........อาคารเลขที
........
.่ .....
ชื่ออาคารชุด...................................
................................................................
ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่..............................................
.............................................
เนื้อที่ประมาณ...........................................
...........................................ตารางเมตร
สํานักงานที่ดิน....................
..................................................

วันที่............เดือน.....................................
.....................................พ.ศ. .................
นาย ก.
ขาพเจา ..………
……......………...….........................................
 
   
อายุ .............. ป เชื้อชาติ.....................
................... สัญชาติ............................ บิดา / มารดาชื่อ ................................…...…...........................
...........…...…...........................
อยูที่บาน/หมูบาน........................... เลขที่.................. .ตรอก/ซอย..….................…...... ถนน...................…
...…….…………..หมูที่ ...............…..
เขต................................... จังหวัด...…......………................ หมายเลขโทรศัพท.….............................
ตําบล/แขวง............................. อําเภอ/เขต
ขอและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ วา....….......................…….......……………………………………………………………
……………………………………………………………............……..
ขอ ๑ ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์หองชุด หองเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีความประสงค
ขอจ
อจดทะเบียนกอตั้งทรัพย
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................
อิ..............................................................................................................................................................................
งสิทธิ ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ.............................................................................................
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกําหนด.........ป.............เดื
........... อน.....วัน ตั้งแตวันที่
.................................................................................
......เดื
..........เดื
อ
น...............พ.ศ.
......
ถึ
ง
วั
น
ที
.
่
.....
อ
น.............พ.ศ.
.......
โดยมี
ข
อ

กํ
า
หนดสิ
ท
ธิ
ก
ารใช
ป
ระโยชน
ใ
ในห
น องชุดหองนี้ ดังนี้
.............................................................................................................................
.................................................
..................................................................................................................................................................
๑)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
๒)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓)
.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
๔)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
ข
อ
๒
า
ข
อ
กํ
า
หนดสิ
ท
ธิ
ก
ารใช
ป
ระโยชน
ใ
ในทรั
นทรั
พ
ย
อ
ิ
ง
สิ
ท
ธิ
เ
ปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ข
า
พเจ
า
ขอรั
บ
รองว
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
แล
ว และขอใหพนักงานเจาหนาที่นนํําขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนททัั้งหมดขางบนนี้ไปจดแจ
งไวในหนังสือรับรองทรัพยอิง
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
รั
บ
ทราบแล
ว
ว
า
เมื
อ
่
จดทะเบี
สิ..............................................................................................................................................................................
ท
ธิ
ด
ว

ย
และรั
ย
นก
อ
ตั
ง
้
ทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
แ
ล
ว
ห
อ
งชุ
ด
นี
ห
้
ห
า

มก
อ
ตั
้
ง
ทรั
พ
ยสิ
ท
ธิใด ๆ อีก เวนแตไดรับความ
............................................................................................................................. .................................................
ยิ.......................................................................................................................................................................
นยอมเปนหนังสือจากผูทรงทรั.............................................................................................................................
พยอิงสิทธิ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พพ.ศ. ๒๕๖๒
....................................................................................................................................
ขอ ๓ ขอใหเจ
เจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและ
ละออกหนั
ออกหนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิใหตาม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.................................................
ความประสงค
ข
องข
า
พเจ
า
ง
สื
อ
รั
บ
รองทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
ด
ว

ย
ข
า
พเจ
า
ยอมเสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ยมตามระเบียบ
และขอรั
บ
หนั
..............................................................................................................................................................................
......................................................................... .............................................................................................
บันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิท.......................................................................................................................
ธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนนี้ทําขึ้น ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน
.......................................................
............................................................................................................................................................
และข
ดและเข
าใจเปนอยางดี จึงขอลงลายมือชื่อไวเปนสําคั.............................
ญตอหนาพนักงานเจ.......................
าหนาที่
ข
า
พเจ
า
ได
อ
า

นถ
อ
ยคํ
า
โดยละเอี
ย
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
นาย
ก
.
ลงชื่อ..................................................ผูผูถือกรรมสิทธิ/์ ผูกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ

บันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิฯ นี้ไดทาํ ตอหนา

ลงชื่อ.................................................พยาน
พยาน
ลงชื่อ.................................................พยาน
พยาน
ลงชื่อ..................................................พนั
พนักงานเจาหนาที่
(..............................................)
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
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ตัวอยางการแกทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ ............
เดือน...........
พ.ศ. ...........

ประเภท
การ
จดทะเบียน
กอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
มีกําหนด.....ป
.......เดือน.........วัน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา

หองชุดนี้ไดออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่...................เมื่อวันที่...... (ลงชื่อ)...............................
(................................)
เดือน.......พ.ศ. .... ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้ง แต วันที่ ..........เดือน.............พ.ศ. .... ถึ งวันที่ .......เดือน............พ.ศ. ....
และตกอยูในบังคับหามกอตั้งทรัพยสิทธิใด ๆ อีก เวนแตไดรับความยินยอม
เปนหนังสือจากผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนด
สิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที.่ .......เดือน...................พ.ศ. ....

999
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน)

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน)
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท……………..............…..………………….............…..
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ..................................................................................................... จังหวัด........................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่................................................เลขที่ดิน....................................................หนาสํารวจ........................................................
หองชุดเลขที.่ .....................ชั้นที.่ ..........อาคารเลขที.่ ...........ชื่ออาคารชุด......................................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่..............
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก.
พยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.โอนทรั
..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ข.
บโอนทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.รั..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๑,๐๐๐,๐๐๐.หนึ่งลานบาทถวน
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน………….......……..........……...บาท
(............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) ........................................................................................................................................................................................................
ผูโอนทรัพยอิงสิทธิโอนสิทธิในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับดังกลาวขางบนนี้ใหแกนาย ข. เปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
(๒) ..........................................................................................................................................................................................................
ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท...............เลขที.่ .....
(๓) ..........................................................................................................................................................................................................
ตามสิทธิและระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ ถึงวันที.่ .......เดือน...........พ.ศ. .....
(๔) ..........................................................................................................................................................................................................
ผูรับโอนไดชําระเงินและผูโอนไดรับชําระเงินคาตอบแทนการโอนทรัพยอิงสิทธิครบถวนแลว
(๔) ..........................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
นาย ก.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอโอนทรัพยอิงสิทธิ
นาย ข.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอรับโอนทรัพยอิงสิทธิ
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
(.........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ ........................................................................
(................................................................)
พนักงานเจาหนาที่
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ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๕)

ตัวอยางหนังสือสัญญาประเภท โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน)
โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน)
หนังสือสัญญา......................................................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ................................................................................................. จังหวัด..................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่..............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที่........................ชั้นที.่ ...........อาคารเลขที่............ชื่ออาคารชุด................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที.่ ........................เดือน...........................................................................พ.ศ. .............................
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
………………………...…………
    
..................
โอนทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
ระหวาง ……………………………………      ผู....................... อายุ .................. ป
........................................     
..................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย
ข.
……………………….....…………     
...................
บโอนทรัพยอิงอายุ
สิทธิ .................. ป
กับ
…………………………..…………      ผู.รั......................
..........................................     
...................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ.........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
ทั้งสองฝายไดตกลงสัญญากัน ดังตอไปนี้
โอนทรัพยอิงสิทธิ
โอน
ขอ ๑ ผู.....................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย ข. เปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
๑,๐๐๐,๐๐๐.ฉบับที่กลาวขางบนนี้แก.................................................................................เป
นเงิน..........................................................................บาท
หนึ่งลานบาทถวน
(…………................................................)
รับโอนทรัพยองิ สิทธิ
รับโอน
ขอ ๒ ผู......................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย
ก.
ฉบับที่กลาวในขอ ๑ จาก............................................................................................................................................................................
ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในทีด่ ิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท........
ขอ ๓ ..........................................................................................................................................................................................
เลขที
่
.
..................
ตามสิ
ท
ธิ
แ
ละระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวบนนี้ถึงวันที่.......เดือน.......พ.ศ. .....
..............................................................................................................................................................................................................................
ขอ 4 ผูรับโอนชําระเงินและผูโอนไดรับชําระเงินคาตอบแทนการโอนทรัพยอิงสิทธิรายนี้ครบถวนแลว
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

1001
-๒สอง ........ ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปน …….........
รับโอน
ถือไวหนึ่งฉบับ
ผู ................................................................
สํ
า
นั
ก
งานที
ด
่
น
ิ
(ฉบับนี้ สําหรับ ................................................................ )
ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูโอน) ..........................................................................
(

)
นาย
ข.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน) ............................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)

(ลงชื่อ) .............................................................................................
(

)

พนักงานเจาหนาที่
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ
................................................................... ผูเขียน
.................................................................. ผูตรวจ
ขาพเจาผูรับโอนขอยืนยันวา ในการทําสัญญานี้ขาพเจาไดติดตอกับผูโอน(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ)โดยตรง ไดมีการตกปาก
ลงคําสัญญากันมาอยางแนนอนแลว จึงขอทําสัญญาและขอจดทะเบียนโอนทรัพยอิงสิทธิ หากเกิดการผิดพลาดเพราะผิดตัวผูโอน
(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ) ขาพเจาขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไมเกี่ยวแกพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด
พนักงานเจาหนาที่ไดอานขอความขางบนนี้ใหขาพเจาฟงโดยตลอดแลว ขาพเจาทราบและเขาใจขอความดังกลาวดีแลว
จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ.......................................................................ผูรบั โอน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ......................................................................เจาพนักงานที่ดิน

1002
ตัวอยางการแกทะเบียนประเภท โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ............ โอนทรัพยอิงสิทธิ
เดือน............ (มีคาตอบแทน)
พ.ศ. ............

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
นาย ข.

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ..................................
(..................................)

1003
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ โอนทรัพยอิงสิทธิ (ไมมีคาตอบแทน)

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนทรัพยอิงสิทธิ (ไมมีคาตอบแทน)
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท……………................................…..………..

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ..................................................................................................... จังหวัด........................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่..............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที่.................ชั้นที.่ .........อาคารเลขที่...........ชื่ออาคารชุด.........................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่............
ตําบล..............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด.........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก.
โอนทรัพยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................

อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ข.
บโอนทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.รั..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๑,๐๐๐,๐๐๐.หนึ่งลานบาทถวน
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน………….......……..........……...บาท
(............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
ผูโอนทรัพยอิงสิทธิโอนหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับดังกลาวขางบนนีใ้ หแก นาย ข. ดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
เนื่องจากผูรับโอนเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูโอน
(๓) ....................................................................................................................................................................................................
ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ /ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท....................
(๔) .......................................................................................................................................................................................................
เลขที่.......... ตามสิทธิและระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ถึงวันที.่ ...........
.......................................................................................................................................................................................................
เดือน....................พ.ศ. ....
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
นาย ก.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอโอนทรัพยอิงสิทธิ
นาย ข.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอรับโอนทรัพยอิงสิทธิ
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
(.........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ.................................................................
(...................................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1004
ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๕)

ตัวอยางหนังสือสัญญาประเภทโอนทรัพยอิงสิทธิ (ไมมีคาตอบแทน)
โอนทรัพยอิงสิทธิ (ไมมีคาตอบแทน)
หนังสือสัญญา......................................................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ................................................................................................. จังหวัด..................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่..............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที่...............ชั้นที.่ ........อาคารเลขที่..........ชื่ออาคารชุด..............................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที.่ ....................เดือน.........................................................พ.ศ. .......................................
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
………………………...…………
    
..................
พยอิงสิทอายุ
ธิ .................. ป
ระหวาง ……………………………………      ผู.โอนทรั
......................
........................................     
..................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ข.
……………………….....…………
    
...................
บโอนทรัพยอิงอายุ
สิทธิ .................. ป
กับ
…………………………..…………      ผูรั.......................
..........................................     
...................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ.........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
ทั้งสองฝายไดตกลงสัญญากัน ดังตอไปนี้
โอนทรัพยอิงสิทธิ
โอน
ขอ ๑ ผู.....................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย
ข.
เป
น
ผู
ท

รงทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
๑,๐๐๐,๐๐๐
ฉบับที่กลาวขางบนนี้แก.................................................................................เปนเงิน..........................................................................บาท
หนึ่งลานบาทถวน
(…………................................................)
รับโอนทรัพยอิงสิทธิ
รับโอน
ขอ ๒ ผู......................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย ก
ฉบับที่กลาวในขอ ๑ จาก............................................................................................................................................................................
ผูโอนทรัพยอิงสิทธิโอนใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๓ ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
ของผู
โอน
ขอ ๔ ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท.........
..............................................................................................................................................................................................................................
เลขที่............ ตามสิทธิและระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ ถึงวันที่.....เดือน..............พ.ศ. ....
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

1005
-๒สอง ........ ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปน …….........
รับโอน
ผู ................................................................ ถือไวหนึ่งฉบับ
สํานักงานที่ดิน
(ฉบับนี้ สําหรับ ................................................................
)

ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูโอน) ..........................................................................
(

)

นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน) ............................................................................
(

)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)

(ลงชื่อ) .............................................................................................
(

)

พนักงานเจาหนาที่
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ
................................................................... ผูเขียน
.................................................................. ผูตรวจ
ขาพเจาผูรับโอนขอยืนยันวา ในการทําสัญญานี้ขาพเจาไดติดตอกับผูโอน(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ)โดยตรง ไดมีการตกปาก
ลงคําสัญญากันมาอยางแนนอนแลว จึงขอทําสัญญาและขอจดทะเบียนโอนทรัพยอิงสิทธิ หากเกิดการผิดพลาดเพราะผิดตัวผูโอน
(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ) ขาพเจาขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไมเกี่ยวแกพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด
พนักงานเจาหนาที่ไดอานขอความขางบนนี้ใหขาพเจาฟงโดยตลอดแลว ขาพเจาทราบและเขาใจขอความดังกลาวดีแลว
จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ.......................................................................ผูรบั โอน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ......................................................................เจาพนักงานที่ดิน

1006
ตัวอยางการแกทะเบียนประเภท โอนทรัพยอิงสิทธิ (ไมมีคาตอบแทน)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ .............
เดือน.............
พ.ศ. .............

ประเภท
การจดทะเบียน
โอนทรัพยอิงสิทธิ
(ไมมีคาตอบแทน)

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
นาย ข.

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) .............................
(..............................)

1007
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนทรัพยอิงสิทธิ
(มีคาตอบแทน) (ระหวางจํานอง)

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน) (ระหวางจํานอง)
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท……………..............…..………………….............…..
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ ....................................................... ตําบล.............................................................................................
อําเภอ.................................................................................................. จังหวัด...........................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่..............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที่.......................ชั้นที.่ ..........อาคารเลขที่...........ชื่ออาคารชุด................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่..............
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก.
พยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.โอนทรั
.....................................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ..........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ข.
บโอนทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.รั.....................................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๑,๐๐๐,๐๐๐
หนึ่งลานบาทถวน
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………
.......……..........……...บาท (............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) .....................................................................................................................................................................................................
ผูโอนทรัพยอิงสิทธิโอนสิทธิในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิขางตนใหแกนาย ข. เปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในที่ดนิ / ที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสรางประเภท................................
(๓) .......................................................................................................................................................................................................
///
เลขที
.่ ......... ตามสิทธิและระยะเวลาทีก่ ําหนดในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ถึงวันที.่ ......เดือน..................พ.ศ. ....
(๔) .......................................................................................................................................................................................................
(๔) ผูรับโอนยอมรับภาระการจํานองที่ผูโอน
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
จํานองเปนประกันตามสัญญาจํานองฉบับ
ลงวันที.่ .....เดือน..............พ.ศ. ...... เปนเงิน
นาย ก.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอโอนทรัพยอิงสิทธิ
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และชําระเงิน
นาย ข.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอรับโอนทรัพยอิงสิทธิ
คาตอบแทนการโอนทรัพยอิงสิทธิเปนเงินสด
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(.........................................................)
(๕) ผูโอนไดรับชําระเงินคาตอบแทนการโอน
ทรัพยอิงสิทธิครบถวนแลว

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ ..................................................................
(.................................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1008

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๕)

ตัวอยางหนังสือสัญญาโอนทรัพยอิงสิทธิ
(มีคาตอบแทน) (ระหวางจํานอง)
โอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน) (ระหวางจํานอง)
หนังสือสัญญา................................................................
หนังสือรับรองทรัพยองิ สิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ....................................................................................................จังหวัด..................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่.................................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ........................................................
หองชุดเลขที่..................ชั้นที.่ ..........อาคารเลขที่...........ชื่ออาคารชุด........................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที.่ ....................เดือน.........................................................พ.ศ. .......................................
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
………………………...…………
    
..................
พยอิงสิทธิ
ระหวาง ……………………………………      ผูโอนทรั
.......................
อายุ .................. ป
........................................     
..................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน...............................................หมูที่...............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย....................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
เลขประจําตัวประชาชน
นาย
ข.
……………………….....…………     
...................
บโอนทรัพยอิงสิทอายุ
ธิ .................. ป
กับ
…………………………..…………      ผูรั.......................
..........................................     
...................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดาชื่อ.........................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..................................เลขที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน..........................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
ทั้งสองฝายไดตกลงสัญญากัน ดังตอไปนี้
โอนทรัพยอิงสิทธิ
โอน
ขอ ๑ ผู.....................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย ข. เปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
๑,๐๐๐,๐๐๐
ฉบับที่กลาวขางบนนี้แก.................................................................................เป
นเงิน..........................................................................บาท
หนึ่งลานบาทถวน
(…………................................................)
รับโอนทรัพยองิ สิทธิ
รับโอน
ขอ ๒ ผู......................................................................ตกลง.............................................หนั
งสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
นาย
ก.
ฉบับที่กลาวในขอ ๑ จาก............................................................................................................................................................................
ทั้งสองฝายรับทราบแลววา เปนการโอนสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท........
ขอ ๓ ..........................................................................................................................................................................................
เลขที
่
.
........
ตามสิ
ท
ธิ
แ
ละระยะเวลาที
่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ ถึงวันที.่ ........เดือน...........พ.ศ. .......
..............................................................................................................................................................................................................................
ข

อ
๔
ผู

ร
ั
บ
โอนได
 ชํ าระเงิน และผู โอนได รั บเงิ นค า ตอบแทนการโอนทรัพ ย อิง สิ ท ธิร ายนี้ เ ปน เงิน สด จํา นวน
..............................................................................................................................................................................................................................
๕๐๐,๐๐๐
บาท
แล

ว
และผู

ร
ั
บ
โอนยอมรั
บภาระการจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่...........เดือน.....................พ.ศ. .......
..............................................................................................................................................................................................................................
ซึ..............................................................................................................................................................................................................................
่งผูโอนจํานองไวเปนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดวย
ขอ ๕ ผูโอนไดรับชําระเงินคาตอบแทนการโอนทรัพยอิงสิทธิครบถวนแลว
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

1009
-๒สอง ........ ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปน …….........
รั
บ
โอน
ผู ................................................................ ถือไวหนึ่งฉบับ
สํานักงานที่ดิน
(ฉบับนี้ สําหรับ ................................................................
)

ทั้งสองฝายไดทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูโอน) ..........................................................................
(

)
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน) ............................................................................
นาย ข.
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)

(ลงชื่อ) .............................................................................................
(

)

พนักงานเจาหนาที่
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ
................................................................... ผูเขียน
.................................................................. ผูตรวจ
ขาพเจาผูรับโอนขอยืนยันวา ในการทําสัญญานี้ขาพเจาไดติดตอกับผูโอน(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ)โดยตรง ไดมีการตกปาก
ลงคําสัญญากันมาอยางแนนอนแลว จึงขอทําสัญญาและขอจดทะเบียนโอนทรัพยอิงสิทธิ หากเกิดการผิดพลาดเพราะผิดตัวผูโอน
(ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ) ขาพเจาขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไมเกี่ยวแกพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด
พนักงานเจาหนาที่ไดอานขอความขางบนนี้ใหขาพเจาฟงโดยตลอดแลว ขาพเจาทราบและเขาใจขอความดังกลาวดีแลว
จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ.......................................................................ผูรบั โอน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ......................................................................เจาพนักงานที่ดิน

1010
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทโอนทรัพยอิงสิทธิ (มีคาตอบแทน) (ระหวางจํานอง)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

จํานองเปนประกัน

นาย ก.

ธนาคาร ค. จํากัด
(มหาชน)
ผูรับจํานอง

(ลงชื่อ) ............................
(.............................)

วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

โอนทรัพยอิงสิทธิ
(มีคาตอบแทน)
(ระหวางจํานอง)

นาย ก.

นาย ข.

(ลงชื่อ) ..............................
(...............................)

1011
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตัง้ ในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ โอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท……………..............…..……………………..

(ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงที.่ ........ลงวันที.่ .......เดือน.....พ.ศ. ....)

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .......................................................... ตําบล..........................................................................................
อําเภอ..................................................................................................... จังหวัด........................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่................................................เลขที่ดิน................................................หนาสํารวจ............................................................
หองชุดเลขที่................ชั้นที.่ ........อาคารเลขที่..........ชื่ออาคารชุด.........................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่...............
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก.
พยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.ทรงทรั
..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ข.
บโอนทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.รั..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๑,๐๐๐,๐๐๐
หนึ่งลานบาทถวน
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน………….......……..........……...บาท
(............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
โอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล................................คดีหมายเลขดําที่....................
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
คดีหมายเลขแดงที.่ .....................ลงวันที.่ ..........เดือน..............................พ.ศ. ........... ซึ่งคดีถึงที่สุดแลว
(๓) .......................................................................................................................................................................................................
(๔) .......................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
(ตามคําสั่งศาลหรืลงชื
อคํา่อพิพ..........................................................
ากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงทีผูข.่ ........ลงวั
อโอนทรันพทีย.่ อ.......เดื
ิงสิทธิ อน.....พ.ศ. ....)
นาย ข.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอรับโอนทรัพยอิงสิทธิ
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
(.........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ...................เดือน......................................................พ.ศ. ......................
ลงชื่อ ..............................................................
(.............................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1012
(ท.ส.๘)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล

โอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
คําขอ...................................
(ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงที.่ .........ลงวันที.่ .....เดือน......พ.ศ. ...)

ฉบับที.่ .................................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่........................................... ตําบล........................................................................
อําเภอ.....................................................................................จังหวัด......................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่.....................................เลขที่ดิน.......................................หนาสํารวจ............................................
หองชุดเลขที่..............ชั้นที่......อาคารเลขที.่ .......ชื่ออาคารชุด.....................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่.......
ตําบล..........................................อําเภอ....................................................จังหวัด....................................................
สํานักงานที่ดินจังหวัด....................................
วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ...........
นาย ข.
ขาพเจา........................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน      อายุ...............ป เชื้อชาติ.............................
สัญชาติ.................................บิดา/มารดา ชื่อ..........................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน.............................เลขที่..................หมูที่.........ตรอก/ซอย........................ถนน..........................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.............
หมายเลขโทรศัพท................................อีเมล....................................................ไลนไอดี..........................................

ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่วา
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับดังกลาวขางบนนี้มีชื่อ นาย ก. เปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ บัดนี้
ขอ ๑ ดวย................................................................................................................................
ศาล.................ได
ม
ค
ี
า
ํ
สั
ง
่
หรื
อ
คํ
า
พิ
พ
ากษาให
นาย ก. จดทะเบียนโอนหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับนี้แกขาพเจา นาย ข. หากนาย ก.
.................................................................................................................................................................................
ไม
ย
อมจดทะเบี
ย
นโอนทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
ใ
ห
ถ
อ
ื
เอาคําสั่งหรือคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ก. รายละเอียดปรากฏตามคําสั่ง
.................................................................................................................................................................................
หรือคําพิพากษาศาล.............คดีหมายเลขดําที่...........คดีหมายเลขแดงที่........... ลงวันที.่ .....เดือน........พ.ศ..... ซึ่งคดีถึงที่สุดแลว
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โปรดดําเนินการจดทะเบียนโอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที่....................................................................................
ให
แ
ก
ข
า

พเจ
า
ด
ว
ย
ทั
ง
้
นี
้
ข
า
พเจ
า
ยิ
น
ยอมเสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ย
มตามระเบี
ย
บ
.................................................................................................................................................................................

นาย ข.
(ลงชื่อ)..............................................................ผู
ขอ
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน

1013
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทโอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

ประเภท
การจดทะเบียน
โอนทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
(ตามคําสั่งศาลหรือ
คําพิพากษาศาล.....................
คดีหมายเลขแดงที.่ ..............
ลงวันที.่ ...เดือน........พ.ศ. ....)

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
นาย ข.

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ............................
(.............................)

1014
ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๔)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทจํานองทรัพยอิงสิทธิ

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรม
จํานองทรัพยอิงสิทธิ
และการสอบสวนสิทธิในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท…………………………..
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .................................................... ตําบล................................................................................................
อําเภอ............................................................................................... จังหวัด..............................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่.................................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ........................................................
หองชุดเลขที่...................ชั้นที.่ ........อาคารเลขที.่ .........ชื่ออาคารชุด.......................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่ .............
ตําบล.............................................................อําเภอ................................................................จังหวัด........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก.
จํานอง
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูทบี่ าน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
ธนาคาร ค.
รับจํานอง
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๑,๐๐๐,๐๐๐
หนึ่งลานบาทถวน
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......……….......…..บาท
(..............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
ผูจํานองตกลงจํานองหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้เพื่อเปนประกันการกูยืมเงินที่ผูจํานองไดกูจาก
(๒) ........................................................................................................................................................................................................
ผูรับจํ านองตามสั ญญากูยื มเงิ นลงวั นที่...............เดื อน........................พ.ศ. ........ อัตราดอกเบี้ ยรอยละ ๑๕ ตอป
(๓) ........................................................................................................................................................................................................
///
และนํ
าสงดอกเบี้ยปละครั้ง (หรือตามที่คูสัญญาตกลงกัน)
(๔) ........................................................................................................................................................................................................
(๔) ผูจํานองไดรับเงินเรียบรอยแลว
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
นาย ก.
ลงชื่อ .............................................................
ผูขอจํานอง
ธนาคาร ค.
ลงชื่อ ..........................................................
ผูขอรับจํานอง
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ............................................................
(............................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1015
(ท.ส.๖)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางหนังสือสัญญาจํานองทรัพยอิงสิทธิ

หนังสือสัญญาจํานองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่................................................ ตําบล.....................................................................
อําเภอ.......................................................................................... จังหวัด...................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่.............................เลขที่ดิน.......................................หนาสํารวจ......................................................
หองชุดเลขที่...............ชั้นที่.........อาคารเลขที.่ ........ชื่ออาคารชุด................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่.........
ตําบล.......................................อําเภอ..................................................จังหวัด...........................................................
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่......................เดือน...........................................พุทธศักราช..................
ณ สํานักงานที่ดนิ จังหวัด ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
………………………..………….
……………
ระหวาง ……………………………………
ผูจํานอง อายุ ........... ป
........................................
………..
สัญชาติ ........................... บิดา/มารดาชื่อ ....................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..............................เลขที.่ .............หมูที่...........ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.............
หมายเลขโทรศัพท..................................อีเมล...................................................ไลนไอดี............................................
เลขประจําตัวประชาชน

ธนาคาร ค.
.………………………………..…
………..
กับ
…………………………………...
ผูรับจํานอง อายุ .......... ป
……………………………….….
………
สัญชาติ .......................... บิดา/มารดาชื่อ .....................................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................เลขที.่ .................หมูที่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย. ..........
หมายเลขโทรศัพท................................อีเมล...........................................................ไลนไอดี......................................
ทั้งสองฝายไดตกลงสัญญากัน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูจํานองตกลงจํานองหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้แกผูรับจํานองเพื่อเปน
การกู
ยืมเงินที่ผูจํานองกูยืมเงินจากผูรับจํานองตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที.่ .......เดือน.....................พ.ศ. .........
ประกัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑,๐๐๐,๐๐๐.หนึ่งลานบาทถวน
บาท (…………....................................................)
โดยใหดอกเบี้ย
เปนจํานวนเงิน .......................................................................
ร
อ
ย
๑๕
ต
อ
ป
ป
ล
ะ
/////////
..........................ละ.................................................ตอเดือน และตกลงนําสงดอกเบี้ย......................................ครั้งเสมอไป
ขอ ๒ ผูรับจํานองตกลงรับจํานองหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับนี้ตามขอตกลงในขอ ๑ ทุกประการ
ขอ ๓ ผูจํานองไดรับเงินเปนการเสร็จแลว
ขอ ๔ ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

1016
-๒ผูรับจํานอง
ทั้งสองฝายตกลงกันยอมให....................................เป
นผูถือหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับนี้ในระหวาง
เวลาที่ใชสัญญาจํานองนี้
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูจํานอง
สํานักงานที่ดิน
และผูรับจํานองถือไวฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ ....................................................
)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาจํานองและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพ
ลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและพนักงานเจาหนาที่

นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูจํานอง) ..........................................................................
(

)

ธนาคาร ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับจํานอง) ............................................................................

(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)
(ลงลายมือชื่อพยาน) .........................................................................
(
)

(ลงชื่อ) .............................................................................................
(

)

พนักงานเจาหนาที่
ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ
................................................................... ผูเขียน
.................................................................. ผูตรวจ

ขาพเจ าผูรับจํ านองขอยืนยัน วา ในการทํ าสัญญานี้ขาพเจาไดติ ดตอกับ ผูจํานอง (ผู ทรงทรั พยอิงสิ ทธิ) โดยตรง
ไดมีการตกปากลงคําสัญญากันมาอยางแนนอนแลว จึงขอทําสัญญาและขอจดทะเบียนจํานองทรัพยอิงสิทธิ หากเกิดการผิดพลาด
เพราะผิดตัวผูจํานอง (ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ) ขาพเจาขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ไมเกี่ยวแกพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด
พนักงานเจาหนาที่ไดอานขอความขางบนนี้ใหขาพเจาฟงโดยตลอดแลว ขาพเจาทราบและเขาใจขอความดังกลาวดีแลว
จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและพนักงานเจาหนาที่
ลงชื่อ.......................................................................ผูรบั จํานอง
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ลงชื่อ......................................................................เจาพนักงานที่ดิน

1017
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทจํานองทรัพยอิงสิทธิ

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

ประเภท
การจดทะเบียน
จํานองทรัพยอิงสิทธิ

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
ธนาคาร ค.
ผูรับจํานอง

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ..............................
(..............................)

1018
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทผูจัดการมรดก

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรม
ผูจัดการมรดก
และการสอบสวนสิทธิในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท…………………………..

(ตามคําสั่งศาล..............คดีหมายเลขแดงที.่ .......... ลงวันที.่ .....................)

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .................................................... ตําบล................................................................................................
อําเภอ............................................................................................... จังหวัด..............................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ ..............................................เลขที่ดิน....................................................หนาสํารวจ........................................................
หองชุดเลขที่...................ชั้นที.่ .........อาคารเลขที.่ ..........ชื่ออาคารชุด..................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่ ................
ตําบล..........................................................อําเภอ.....................................................................จังหวัด......................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ก. (ตาย)
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ข. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ขอ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......……….......…..บาท (..............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
นาย ก. ถึงแกกรรมเมื่อวันที.่ ..............เดือน....................พ.ศ. ........ ตามใบมรณบัตรเลขที่........................................
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
และศาล....................ไดมีคําสั่งคดีหมายเลขแดงที.่ .................ลงวันที.่ .................แตงตั้งใหนาย ข. เปนผูจัดการมรดก
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
มรดกรายนี้ม/ี ไมมีพินัยกรรม
(๓) .......................................................................................................................................................................................................
(๔) .......................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
ลงชื่อ ............................................................. ผูขอ
นาย ข.
ผูขอ
ลงชื่อ .............................................................
ลงชือ่ ............................................................ ผูสอบสวน
(...........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ............................................................
(..........................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1019
ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๗)

ตัวอยาง แบบบันทึกการสอบสวนฯ
ประเภทผูจัดการมรดก

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนผูจัดการมรดกและโอนมรดก

ผูจัดการมรดก (ตามคําสั่งศาล..................คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ .................)
ประเภท...................................................................................

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่....................................................ตําบล..................................................................
อําเภอ..............................................................................................จังหวัด................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที่.................................เลขที่ดิน........................................หนาสํารวจ..................................................
หองชุดเลขที.่ .............ชั้นที่.........อาคารเลขที.่ .........ชื่ออาคารชุด...............................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่………..
ตําบล...................................................อําเภอ..........................................................จังหวัด........................................
สํานักงานที่ดินจังหวัด...............................
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ..........
นาย ข. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
................................................................
ขาพเจา ...............................................................
...............................................................

เลขประจําตัวประชาชน

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

สัญชาติ.................................บิดา/มารดา ชื่อ.............................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน...............................เลขที.่ .................หมูที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.............
หมายเลขโทรศัพท..............................อีเมล......................................................ไลนไอดี............................................
ขอใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
นาย ก. สัญชาติไทย ซึ่งเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางตนนี้
ขอ ๑ ดวย.......................................................................................................................................
ได
ถ
ง
ึ
แก
ก
รรม
เมื
อ
่
วั
น
ที
.
่
....เดื
อ
น.....................พ.ศ.
.... ตามหลักฐานใบมรณบัตรเลขที.่ ................ซึ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิดังกลาวขางตนนี้ตกอยูกับขาพเจาซึ่งเปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล
ขอ ๒ .............................................................................................................................................
.........................คดี
ห
มายเลขแดงที
.่ .......................ลงวันที.่ ............................ ซึ่งไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้แลว และมรดกรายนี้
....................................................................................................................................................................................
............... พินัยกรรม
....................................................................................................................................................................................
ไดดําเนินการจดทะเบียนลงชื่อขาพเจาเปนผูจัดการมรดกนาย ก.
ขอ ๓ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที่..........................................................................................
ตามคํ
า
สั
ง
่
ศาลดั
ง
กล
า
วด
ว
ย
ข
า
พเจ
า
เสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ย
มตามระเบี
ย
บ
....................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ
นาย ข.
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื่อ................................................................. ผูใหถอยคํา
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื่อ................................................................. ผูสอบสวน/บันทึก

ตอหนา............................................................................... พนักงานเจาหนาที่
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ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทผูจัดการมรดก

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

ผูจัดการมรดก นาย ก. (ผูตาย)
(ตามคําสั่งศาล
........................................
คดีหมายเลข
แดงที.่ ...............
ลงวันที.่ ......................)

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข
(ผูจัดการมรดก
นาย ก.)

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ............................
(............................)

1021
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเปลี่ยนผูจัดการมรดก

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรม
เปลี่ยนผูจัดการมรดก
และการสอบสวนสิทธิในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท…………………………..

(ตามคําสั่งศาล..............คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ ............)

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .................................................... ตําบล................................................................................................
อําเภอ............................................................................................... จังหวัด..............................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ .............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที.่ .....................ชั้นที่............อาคารเลขที.่ ............ชื่ออาคารชุด......................................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่ ...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย ข. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ง. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......……….......…..บาท (..............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ศาล.......................มีคําสั่งแตงตั้งนาย ง. เปนผูจัดการมรดกนาย ก. แทนนาย ข. ผูจัดการมรดกเดิม
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
ตามคําสั่งศาล..............คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ ........... ทีแ่ นบมาพรอมคําขอนี้
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
(๓) .......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
ลงชื่อ ............................................................. ผูขอ
นาย ง.
ลงชื่อ .............................................................
ผูขอ
ลงชื่อ ............................................................. ผูส อบสวน
(...........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1022
(ท.ส.๘)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยาง คําขอเปลี่ยนผูจัดการมรดก

เปลี่ยนผูจดั การมรดก (ตามคําสั่งศาล.........คดีหมายเลขแดงที่...........ลงวันที่..............)
คําขอ.........................................................................

ฉบับที.่ .............................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่.......................................................ตําบล...............................................................
อําเภอ..................................................................................จังหวัด............................................................................

ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ ......................................เลขที่ดิน.......................................หนาสํารวจ.............................................
หองชุดเลขที่................ชั้นที่..........อาคารเลขที่..........ชื่ออาคารชุด..............................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่........
ตําบล........................................................อําเภอ.................................................จังหวัด............................................
สํานักงานที่ดินจังหวัด...............................
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ........
นาย ง. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ขาพเจา............................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  อายุ...................ป เชื้อชาติ...................
สัญชาติ.................................บิดา/มารดา ชื่อ.............................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน...............................เลขที.่ .................หมูที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.............
หมายเลขโทรศัพท..............................อีเมล......................................................ไลนไอดี............................................
ขอใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้

ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่วา
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อนาย ข. เปนผูจัดการมรดก บัดนี้
ขอ ๑ ดวย.......................................................................................................................................
นาย
ข.
ผู

จ
ั
ด
การมรดกนาย
ก.
ได
ขอถอนการเปนผูจัดการและศาลไดมีคําสั่งแตงตั้งใหขาพเจานาย ง. เปนผูจัดการมรดกรายนี้ขึ้นใหม
....................................................................................................................................................................................
าสั่งศาล.....................คดีหมายเลขแดงที่.......................ลงวันที่.......................... ซึ่งขาพเจาไดยื่นมาพรอมคําขอนี้แลว
ปรากฏตามคํ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ไดจัดการจดทะเบียนเปลี่ยนผูจัดการมรดก ลงนามขาพเจาเปน
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที.่ ..........................................................................................
ผู....................................................................................................................................................................................
จัดการมรดกที่ดินรายนี้ตอไป ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
นาย ง.
(ลงชื่อ)..............................................................ผู
ขอ
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน

1023
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทเปลี่ยนผูจัดการมรดก

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ .............
เดือน.............
พ.ศ. .............

ประเภท
การจดทะเบียน
เปลี่ยนผูจัดการ
มรดก
(ตามคําสั่งศาล
..........................
คดีหมายเลขแดง
ที.่ .......................
ลงวันที.่ .............)

ผูใหสัญญา
นาย ข.
(ผูจัดการมรดก
นาย ก.)

ผูรับสัญญา
นาย ง
(ผูจัดการมรดก
นาย ก.)

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ........................
(.........................)

1024
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท…….……………….................………..

(ตามคําสั่งศาล...........คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ ..........)
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่...........................................................ตําบล........................................................................................
อําเภอ...................................................................................................จังหวัด....................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ .............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที.่ .....................ชั้นที่............อาคารเลขที.่ ............ชื่ออาคารชุด......................................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่ ...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยนั ขาพเจาในทางคดีอาญาได
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
นาย ข. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูท ี่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย ง. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......……….......…..บาท (..............................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นาย ข. ผูจัดการมรดกนาย ก. ถึงแกกรรม ศาลตั้งนาย ง. เปนผูจัดการมรดกนาย ก. แทน ตามคําสั่งศาล................
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
คดีหมายเลขแดงที.่ ..................ลงวันที.่ ..........................ที่แนบมาพรอมคําขอนี้
(๓) ...................................................................................................................................................................................................
(๔) .....................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
ลงชื่อ .......................................................... ผูขอ
นาย ง.
ผูขอ
ลงชื่อ ..........................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผูสอบสวน
(........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ...................................................................
(...................................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1025
(ท.ส.๘)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอโอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก

โอนเปลี่ยนนามผูจ ัดการมรดก (ตามคําสั่งศาล.........คดีหมายเลขแดงที่..........ลงวันที่.............)
คําขอ.........................................................................................

ฉบับที.่ .................................

หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่...................................................... ตําบล........................................................................
อําเภอ................................................................................................จังหวัด......................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ ...............................................เลขที่ดิน................................................หนาสํารวจ....................................
หองชุดเลขที่.............ชั้นที่..........อาคารเลขที่.........ชื่ออาคารชุด.......................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่............
ตําบล...............................................อําเภอ....................................................จังหวัด..........................................................
สํานักงานที่ดินจังหวัด..........................
วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ...........
นาย ง. (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ขาพเจา...............................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  อายุ.....................ป เชื้อชาติ.........................
สัญชาติ......................................บิดา/มารดา ชื่อ................................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน...............................เลขที.่ .................หมูที่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน...............................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย..............
หมายเลขโทรศัพท.................................อีเมล.........................................................ไลนไอดี................................................
ขอใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่วา
หนั งสื อ รับ รองทรั พย อิ งสิ ทธิ ฉ บับ เครื่ องหมายข า งบนนี้ มี ชื่อ นาย ข. เปน ผู จัด การมรดก บั ด นี้
ขอ ๑ ดวย...............................................................................................................................................
นาย
ข.
ผู

จ
ั
ด
การมรดกนาย
ก.
เสี
ย
ชีวิต และศาลไดมีคําสั่งแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูจัดการมรดกรายนี้ขึ้นใหมแทน ปรากฏตามคําสั่งศาล
............................................................................................................................................................................................
.............................คดี
หมายเลขแดงที่....................ลงวันที่.....................ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นมาพรอมคําขอนี้แลว
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
ไดจัดการจดทะเบียนเปลีย่ นผูจัดการมรดก โดยลงชื่อขาพเจา
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที.่ ..................................................................................................
เป
น
ผู
จ

ด
ั
การมรดกที
ด
่
น
ิ
รายนี
ต
้
อ

ไป
ข
า
พเจ
า
ยอมเสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ย
มให
ตามระเบียบ
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
นาย ง.
(ลงชื่อ)..............................................................ผู
ขอ

(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน

1026
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทโอนเปลี่ยนนามผูจัดการมรดก

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

โอนเปลี่ยนนาม นาย ข.
ผูจัดการมรดก (ผูจัดการมรดก
(ตามคําสั่งศาล นาย ก.)
.......................................
คดีหมายเลขแดง
ที.่ ......................
ลงวันที.่ .....................)

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ง.
(ผูจัดการมรดก
นาย ก.)

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ...........................
(....................................)

1027
(ท.ส.๔)

ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนมรดกทรัพยอิงสิทธิ

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ
โอนมรดกทรัพยอิงสิทธิ
ในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ประเภท………………….................………..
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ ..........................................................ตําบล...........................................................................................
อําเภอ...................................................................................................จังหวัด...........................................................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ .............................................เลขที่ดิน...................................................หนาสํารวจ...........................................................
หองชุดเลขที.่ .....................ชัน้ ที่............อาคารเลขที.่ ............ชื่ออาคารชุด......................................................................ทะเบียนอาคารชุดเลขที.่ ...........
ตําบล.............................................................อําเภอ..............................................................จังหวัด..........................................................
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิที่กลาวขางบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
นาย เอ (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
ทรงทรัพยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.....................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
นาย บี
รับมรดก
๓. ขาพเจา..............................................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ.......................................................................สัญชาติ.........................
อยูที่บาน/หมูบาน..........................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. .............................
หมายเลขโทรศัพท.......................................อีเมล..............................................................ไลนไอดี.............................................................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทุนทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน……….......………….....…..บาท (..................................................)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๑) .......................................................................................................................................................................................................
นายเอ ผูจัดการมรดก นาย ก. ขอโอนมรดกใหแกนายบี ซึ่งเปนทายาทโดยธรรมโดยเปนบุตรของเจามรดก
(๒) .......................................................................................................................................................................................................
มรดกรายนี้ไมมีพินัยกรรม
(๓) ........................................................................................................................................................................................................
เป
นการโอนมรดกสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/ทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท.......................เลขที่........................
(๔) .......................................................................................................................................................................................................
ตามสิ
ทธิและระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับดังกลาวขางบนนี้ ถึงวันที.่ ...เดือน.......พ.ศ. ....
.......................................................................................................................................................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................พ.ศ. ...............
นาย เอ
ลงชื่อ ..............................................................
ผูขอ
นาย บี
ลงชื่อ ..............................................................
ผูขอ
ลงชื่อ ............................................................. ผูสอบสวน
(..............................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
พนักงานเจาหนาที่

1028
ทรัพยอิงสิทธิกอตั้งในโฉนดที่ดิน

(ท.ส.๗)

ตัวอยาง แบบบันทึกการสอบสวนฯ
ประเภทโอนมรดกทรัพยอิงสิทธิ

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนผูจัดการมรดกและโอนมรดก
โอนมรดกทรัพยอิงสิทธิ
ประเภท............................................
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่...................................................... ตําบล................................................................
อําเภอ................................................................................................จังหวัด..............................................................
ที่ตั้งทรัพยอิงสิทธิ
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................................เลขที่ดิน...........................................หนาสํารวจ........................................
หองชุดเลขที่............ชั้นที่.........อาคารเลขที่...........ชื่ออาคารชุด...............................ทะเบียนอาคารชุดเลขที่...........
ตําบล.......................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................
สํานักงานที่ดินจังหวัด.................................................
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ. .................
เลขประจําตัวประชาชน

นาย เอ (ผูจัดการมรดก นาย ก.)
.................................................................................
    
.........
นาย
บี
(ผู
ร

บ
ั
มรดก)
ขาพเจา .................................................................................      อายุ ........ ป
.................................................................................     
........

สัญชาติ.................................บิดา/มารดา ชื่อ.............................................................................................................
อยูที่บาน/หมูบาน...............................เลขที.่ .................หมูที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.............
หมายเลขโทรศัพท..............................อีเมล.......................................................ไลนไอดี............................................
ขอใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ดังตอไปนี้
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับกลาวขางตนนี้มีชื่อขาพเจานาย เอ เปนผูจัดการมรดก นาย ก.
ขอ ๑ ดวย.....................................................................................................................................
บั....................................................................................................................................................................................
ดนี้ ขาพเจามีความประสงคจะโอนมรดกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับนี้ใหแกนายบี ผูเ ปนทายาทของเจามรดก โดยเปนบุตร
ของเจ
ามรดกและมรดกรายนี้ ไมมพี ินัยกรรม
....................................................................................................................................................................................
าพเจานาย บี ขอใหถอยคําวาขาพเจาเปนบุตรของนาย ก. เจามรดก เจามรดกไมไดทําพินัยกรรมไว
ขอ ๒ ข...........................................................................................................................................
บั....................................................................................................................................................................................
ดนี้ นายเอ ผูจัดการมรดกนาย ก. จะโอนมรดกสิทธิการใชประโยชนในที่ดิน/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางประเภท....................เลขที่
............ตามสิ
ทธิและระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับที่กลาวขางบนนี้ถึงวันที่....เดือน..........พ.ศ. .... ใหแก
....................................................................................................................................................................................
ข....................................................................................................................................................................................
าพเจา ขาพเจาไมมีขอขัดของแตอยางใด
ไดจัดการโอนมรดกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับนี้ใหแก
ขอ ๓ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที่.........................................................................................
นายบี
ผูเปนทายาทของเจามรดกตอไปดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
....................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ
นาย เอ
ลงชื่อ.................................................................
นาย บี
ผูใหถอยคํา
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื่อ.................................................................
ลงชื่อ.................................................................

ผูสอบสวน/บันทึก

ตอหนา...............................................................................

พนักงานเจาหนาที่

1029

บัญชีเครือญาติ
นาง ม.
ตายเมื่อ 11 ก.ย. 45

นาย บ.
ตายเมื่อ 1 เม.ย. 45

นาย น.
ตายเมื่อ 1 เม.ย. 45

นาย ก.
เจามรดก
ตาย เมื่อ 8 มี.ค. 49

นาย เอ
ผูจัดการมรดก

นาย บี
ผูรับโอน

นาย ซี

ขาพเจาขอรับรองวา บัญชีเครือญาตินี้ถูกตองครบถวนแลว
นาย เอ
(ลงชื่อ)........................................................ผู
ใหถอยคํา
นาย บี

(ลงชื่อ)........................................................ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)........................................................ผูสอบสวน/บันทึก
(ลงชื่อ)........................................................พนักงานเจาหนาที่

1030

บัญชีเครือญาติ
นาย บ.
ตายเมื่อ 1 เม.ย. 45

นาง ม.
ตายเมื่อ 11 ก.ย. 45
นาย ก.
เจามรดก
ตาย เมื่อ 8 มี.ค. 49

นาย เอ
ผูจัดการมรดก

นาย น.
ตายเมื่อ 1 เม.ย. 45

นาย บี
ผูรับโอน

ขาพเจาขอรับรองวา บัญชีเครือญาตินี้ถูกตองครบถวนแลว
นาย เอ
(ลงชื่อ)........................................................ผู
ใหถอยคํา
นาย
บี
(ลงชื่อ)........................................................ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)........................................................ผูสอบสวน/บันทึก
(ลงชื่อ)........................................................พนักงานเจาหนาที่

นาย ซี

1031
ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทโอนมรดกทรัพยอิงสิทธิ

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ...............
เดือน..............
พ.ศ. ..............

โอนมรดก
ทรัพยอิงสิทธิ

ผูใหสัญญา
นาย เอ
(ผูจัดการมรดก
นาย ก.)

ผูรับสัญญา
นาย บี

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ...........................
(...........................)

1032
(ท.ด. ๑)

ตัวอยางคําขอฯ ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน
กรณียกเลิกกอนครบกําหนดเวลา

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................................……..................………….........

ที่บาน
ที่สวน/ไร
ที่นา
ที่ ..............
นอกเขต
ในเขต

ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…......................................ตําบล.............................................……......….....................................
เลขที่ดิน.....................................................................……….อําเภอ.....................................…...............................................……....
หนาสํารวจ........................................................................…จังหวัด................................................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที.่ ..............................................................เลม..............………..………............................หนา......…………..….......…...……......…..
จํานวนที่ดิน..................................................ไร.....………………………......................งาน............................……………...…............ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้
และไดปฏิญาณตนแลวขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทาง
คดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน
นาย
ก.
พยอิงสิทธิ
๒. ขาพเจา .......................................……................ผู ทรงทรั
...........…..............
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ .....................................................…..
โสด
หมาย
คูสมรสชื่อ .................……….......................…...........…...………............…....
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....
หมูที่ ..…......……ตําบล/แขวง .........................….............อําเภอ/เขต ..............……................... จังหวัด ..........….…...........…........
เลขประจําตัวประชาชน
หมายเลขโทรศัพท .............…............…
นาย ก.
อกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ..........................................................ผู
 ถื...........….................
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…..........
โสด
หมาย
คูสมรสชื่อ .....................……..................................………..…...……...............
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย .....................……............ ถนน .......…………..…..........
หมูที่ ...…......…...ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......…………......….…..............
หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยทขี่ อทํานิติกรรมนีเ้ ปนเงิน ............................……... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชนมีกําหนด......ป......เดือน......วัน
(๓).................................................................……….........................................................................................….....
ฉบับลงวันที.่ .......เดือน..................พ.ศ. ...... กอนครบกําหนดเวลา เนื่องจากขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์
(๔)..............................................................................……….................................................................................…
///
ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ และเปนผูทรงทรัพ ยอิงสิทธิตามหนังสือรับรองทรัพ ยอิงสิทธิ
(๔)..............................................................................……….................................................................................…
เลขที.่ ............ออกเมื่อวันที.่ .......เดือน.........พ.ศ.......
วันที.่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ...........
จึงมีความประสงคขอจดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิดังกลาว
ตามมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ.ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงชื่อ ........................................................... ผูขอทรงทรัพยอิงสิทธิ
(๔) ขาพเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอถือกรรมสิทธิ์
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิมาพรอมนี้
ลงชือ่ ...........................................................
ผูสอบสวน
นาย ก.
(………...............………………………………)
(๕) ขาพเจาขอรับรองวาการขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธินี้
ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยเสีย
สําหรับพนักงานเจาหนาที่
คาตอบแทนและโดยสุจริต และไดจดทะเบียนโดยสุจริต
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
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(ท.ด. ๙)

กรณียกเลิกกอนครบกําหนดเวลา
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
คําขอ..........................................................
ที่ดิน

ฉบับที.่ .......................
ระวาง............................................………........
............................................………................................ตําบล...............................................................................
...............................................................................
เลขที่ .......................................หน
....................................... า สํ า รวจ.........................…………..................อํอํ า เภอ
เภอ.…………….........................…...
……..............…………………..…..
โฉนดหมายเลขที.............................................……………...............จั
่ ...........................................……………............... งหวัด.....................………
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................
..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
..............................................………………………….…….…

ขาพเจา ..............................................…
..............................................…

..............................................………………………….…….…
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สั
...........…….............. ญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............………...........
..............……….............................
...................................เลขที่..…….......................ตรอก/ซอย………………......……ถนน
อยูที่บาน/หมูบาน...................................
ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.……...............อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท......……………...............
เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดั………………..............................................................................................................
งกลาวขางบนนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิมีกําหนด
หนด...........ป.........เดือน
.......................……………………………......................................................................................................
ขอ ๑ ดวย.......................…
.......วั
น ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน
ฉบับลงวันที่......เดื
เดือนน.............พ.ศ. ..... ตั้งแตวันที่.....
........................................................................................
..........................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
เดื
อน..........พ.ศ. .... ถึงวันที.่ ....เดือน...........
ทธิเลขที.่.................
................ เมื่อวันที.่ ...เดือน..........พ.ศ.....
...........พ.ศ. .... และออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิ..........................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
บั
ด
นี
้
ข
า
พเจ
า
เป
น
ผู

ถ
อ
ื
กรรมสิ
ท
ธิ
์
ท
ด
่
ี
ิ
น
แปลงเครื
่
อ
งหมายดั
ง
กล
า
วข
า
งบนนี
้
และเป
นผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามหนังสือ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
รั.........................................................................................
บรองทรัพยอิงสิ............................................................................................................................................................................
ทธิฉบับดังกลาว ซึ่งไดนําสงหนังสือรับรองทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
ฉบั
สิ
ท
ธิ
ฉ
บั
บ
ผู

ท
รงทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ทธิมาพรอมนี้ มีความประสงค
..............................................................................................................
ก
ขอจดทะเบี
ย
นยกเลิ
ก
ทรั
พ
ย
อ
ง
ิ
สิ
ท
ธิ
ก
อ

นครบกํ
า
หนดระยะเวลา
ตามมาตรา
๑๔
แห
ง
พระราชบั
ญ
ญัติทรัพยอิงสิทธิ พพ.ศ. ๒๕๖๒
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................
.....................................................................................................................
และขาพเจาขอใหถอยคํารับรองวา การขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธินี้ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
คลภายนอกผูทําการโดยเสียคาตอบแทน
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................
และโดยสุจริต และไดจดทะเบียนโดยสุจริต
....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จดทะเบียนยกเลิ
เลิกทรัพยอิงสิทธิใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหเจาพนักงานที่ดิน........................…......................................................................................……..…
ใหแกขาพเจาตามความประสงคดวย และยินยอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ ..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................
..........................………………………….................................................................................
...................................................................................
นาย ก.
……................…….......................…..........
...............…….......................…..........ผู
ขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
……................…….......................…..........
......…..........ผูขอ
................…….....………..…........….............พยาน
................…….....………..…........….......
......…...........พยาน
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สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที.่ .........
เดือน………
พ.ศ. .……..

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ นาย ก.
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ

ผูรับสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
งา ตาราง โฉนดที่ดิน
ประทับตรา
ไร งาน วา ไร น วา
ใหม
๑ ๒ ๘๖.๔ - - (ลงชื่อ)....................
(.............................)
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เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวน
ประเภท ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ………………..
สิทธิในหองชุด ประเภท…………....................………………..
ตําแหนงที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที..........................................................
.่ ....................................
ตําบล....................................................
.........................................................................
........................................................................
อําเภอ......................................................
.......................................................................
จังหวัด................................................

ที่ตั้งหองชุด
หองชุดเลขที่..........................ชั้นที.่ ............
.....อาคารเลขที.่ ....................
ชื่ออาคารชุด....................................................
.......................................................................................
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่......................................................................
.....................................
เนื้อที่ประมาณ....................................................
..........................ตารางเมตร

๑. ข า พเจ า ผู มี น ามต อ ไ ปนี้ มี ค วามประสงค ข อจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ห อ งชุ ด ที่ ก ล า วข า งบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
อตั้งทรัพยอิงสิทธิ
นาย ก.
๒. ขาพเจา.........................................
เลขประจําตัวประชาชน   
   ผู.ก..................
............................................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิ
......................... ดา/มารดาชื่อ........................................................................................
......................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ..........................................................
...................................................สัญชาติ...............
..................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.................................ถนน
อยูที่บาน/หมูบาน..................................
ถนน............................หมูที่...........
ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.....................
หมายเลขโทรศัพท.........................
.............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................หมา
อกรรมสิทธิ์
นาย ก.
..............................................................เลขประจํ
๓. ขาพเจา..............................................................
าตัวประชาชน   
   ผู.ถื...............
อายุ........................ป สัญชาติ.........................
......................... บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................
.......................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ...............................................................
................................................................... สัญชาติ...............
......................................เลขที่......................ตรอก/ซอย..............................ถนน
อยูที่บาน/หมูบาน......................................
ถนน............................หมูที่...........
เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.............หมา
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท.........................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาหองชุดที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......…….บาท (..............................................................
(..............................................................บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑)  ขาพเจามิไดรับโอนแทนบุคคลตางดาวหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาวที่ไมมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์หองชุด
 ขาพเจาเปนบุคคลตางดาว ขอรับโอนหองชุดตามสิทธิใน พพ.ร.บ.อาคารชุ
อาคารชุด พพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ (.....)
โดยปจจุบัน อัตราสวนของเนื้อที่หองชุดที่จําหนายใหแกคนตางดาวรวมแลวคิดเปนรอยละ
ยละ..........
ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมด
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๓) ไดรับหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดแลว
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิแและข
ละขอกําหนดสิทธิ..............................................................
การใชประโยชน มีกําหนด.........ป
(๔)) .........................................................................................................................................................
...............................................................................................
ฉบั
บ
ลงวั
น
ที
่
////
.........เดื
อ
น......วั
น
.
.....เดื
อ
น.............พ.ศ......
ก
อ
นครบกํ
า
หนดเวลา
เนื
อ
่
งจากข
าพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์หองชุด
.............................................................................................................................
(๕) .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
หองเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ และเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิ ตามหนังสือ วันที.่ .............. เดือน.....................................
..................................... พ.ศ. ...............
รับรองทรัพยอิงสิทธิ เลขที.่ .......ออกเมื่อวันที.่ ......เดือน............
............พ.ศ........
นาย
ก.
.....ผูขอถือกรรมสิทธิ์
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิดังกลาว ตาม ลงชื่อ......................................................................
จึงมีความประสงคขอจดทะเบียนยกเลิ
นาย ก.
ลงชื
อ
่
........................................................................
........................................................................ผู
กอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
มาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ.ทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื
อ
่
........................................................................
........................................................................ผู
สอบสวน
๔) ขาพเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉฉบับับผูทรงทรัพย
(.......................................................................
.....)
อิงสิทธิมาพรอมนี้
๕) ขาพเจารอรับรองวาการขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธินี้ไมกระทบถึง
สิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริต
สําหรับพนักงานเจาหนาที่
และไดจดทะเบียนโดยสุจริต
๑) พนักงานเจาหนาที่ประเมินราคาทุนทรัพยไดราคา..............................................................................
าคา
....................................บาท
๒) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ...........................เดือน....................................................พ.ศ.. ......
.........................
ลงชื่อ..........................................................................
............................................
(.......................................................................)
........................................)
พนักงานเจาหนาที่
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อ.ช. ๑๗

ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
คําขอ..........................................................
ฉบับที่..........................................................

ตําแหนงที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที.่ .........................................................
ตําบล.........................................................................
อําเภอ........................................................................
จังหวัด......................................................................

ที่ตั้งหองชุด
หองชุดเลขที่..........................ชั้นที.่ ............อาคารเลขที.่ ....................
ชื่ออาคารชุด.......................................................................................
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่......................................................................
เนื้อที่ประมาณ..................................................................ตารางเมตร
สํานักงานที่ดิน.............……………….....................….........
วันที.่ ......…….......เดือน..............……….................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ขาพเจา ..............................................………………………….….................................................................................….…
เลขประจําตัวประชาชน อายุ..................ป เชื้อชาติ...........………………................
สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................อยูที่บานเลขที่...................................หมูที่…….....
ตรอก/ซอย………………............................……ถนน………………...........................ตําบล/แขวง.……………………………………...............
อําเภอ/เขต.....……….............................จังหวัด...…………...................................รหัสไปรษณีย. .......................................................
หมายเลขโทรศัพท......……………...............
ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ วา
หองชุด หองเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิมีกําหนด...........ป.........
ขอ ๑ ดวย.......................……………………………...........................................................................................................
เดือน.......วัน ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่......เดือน.............พ.ศ. ..... ตั้งแต
..........................................................................………………............................................................................................................
วันที.่ ....เดือน..........พ.ศ. .... ถึงวันที.่ ....เดือน...........พ.ศ. .... และออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ ................ เมื่อวันที.่ ...เดือน..........พ.ศ.....
.......................................................................................................................................................................................................
บัดนี้ ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์หองชุด หองเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ และเปนผูทรงทรัพยอิงสิทธิตามหนังสือ
.......................................................................................................................................................................................................
รับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับดังกลาว ซึ่งไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับผูทรงทรัพยอิงสิทธิมาพรอมนี้ มีความประสงค
.......................................................................................................................................................................................................
ขอจดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิกอนครบกําหนดระยะเวลา ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติทรัพยอิงสิทธิ พ.ศ. ๒๕๖๒
.......................................................................................................................................................................................................
และขาพเจาขอใหถอยคํารับรองวา การขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธินี้ไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยเสียคาตอบแทน
.......................................................................................................................................................................................................
และโดยสุจริต และไดจดทะเบียนโดยสุจริต
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิใหปรากฏในหองชุด หองเครื่องหมายขางบนนี้
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที.่ .......................….................................................................................……..…
ให
แ
ก
ข
า

พเจ
า
ตามความประสงค
ด
ว

ย
และยิ
น
ยอมเสี
ย
คาธรรมเนียมตามระเบียบ
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................………………………….......................................................................................
นาย ก.
(ลงชื่อ)..............…….......................…..........ผูขอ
(ลงชื่อ)..............…….......................…..........พยาน
(ลงชื่อ)…......…….....………..…........…...........พยาน
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ตัวอยางการแกทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในหองชุด (กรณียกเลิกกอนครบกําหนดเวลา)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ............
เดือน...........
พ.ศ. ...........

ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
นาย ก.

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
(ลงชื่อ)................................
(.................................)

1038
(ท.ด. ๑)

ตัวอยางคําขอฯ ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน
กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................................……..................………….........

ที่บาน
ที่สวน/ไร
ที่นา
ที่ ..............
นอกเขต
ในเขต

(ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล............คดีหมายเลขแดงที.่ .............ลงวันที.่ .............)
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…...................................... ตําบล.............................................……......…....................................
เลขที่ดิน.....................................................................……….. อําเภอ.....................................….............................................……....
หนาสํารวจ............................................................................จังหวัด..............................................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................เลม..............………..………............................หนา......…………..….......…...….....….......
จํานวนที่ดิน............................................................ไร.....………………………......................งาน.................……………...…............ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้
และไดปฏิญาณตนแลวขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทาง
คดีอาญาได
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
ก.
ขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
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. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยทขี่ อทํานิติกรรมนีเ้ ปนเงิน ............................……...
บาท ....……........…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ศาลไดมีคําสั่งยกเลิ กทรัพยอิงสิทธิตามบั นทึกกอตั้งทรัพ ยอิง สิทธิและขอกําหนดสิ ทธิการใชประโยชน
(๓) .............................................................……….........................................................................................…….....
///
ฉบับลงวันที.่ .........ซึ่งไดออกหนังสือทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ ...............เมื่อวันที.่ .......เดือน...................พ.ศ......
(๔) .................................................……….........................................................................................….....................
คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ .................
วันที.่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ...........
ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล...............
ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงที.่ ............ลงวันที่..........
(๔) ขาพเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
มาพรอมคําขอนี้
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
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ตัวอยางคําขอฯ ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน

(ท.ด. ๙)

กรณียกเลิกตามคําสั่งศาล
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาล
คําขอ..........................................................
ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล............คดี
ากษาศาล
หมายเลขแดงที่..............ลงวันที.่..............)
.............)
(ตามคํ
ที่ดิน

ฉบับที.่ .......................
ระวาง............................................………........
............................................………................................ตําบล...............................................................................
...............................................................................
เลขที่ ........................................หน
...................................... า สํ า รวจ.........................…………..................อํอํ า เภอ
เภอ.…………….........................…...
……..............…………………..…..
โฉนดหมายเลขที.............................................……………...............จั
่ .................
งหวัด.....................………
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................
..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
..............................................………………………….…….…

ขาพเจา ..................................
..............................................………………………….…….…
..............................................…

อายุ..................ปเชื้อชาติ...........……..............สั
...........…….............. ญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............………..............
..............………................................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................
ถนน………………....หมูที่...........
...................................เลขที่..…….......................ตรอก/ซอย………………......……ถนน
เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศั
ตําบล/แขวง.……...............อําเภอ/เขต
เลขโทรศัพท......……………...............
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิ...................................................
ทธิมีกําหนด
หนด.........ป.........เดือน
.......................……………………………......................................................................................................
ขอ ๑. ดวย.......................…
ารใชประโยชน ฉบับลงวันที่......เดื
.......วั
น ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิก............................................................................................................
เดือนน..................พ.ศ. ..... ตั้งแต
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................
วั.............................................................................................................................
นที.่ ....เดือน..........พ.ศ. .... ถึงวันที.่ ....เดือน...........พ.ศ. .... และออกหนังสือรั..........................................................................
บรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................เมื่อวันที่
.........................................................................................................................................................................................
..........เดื
อน..............พ.ศ...... ..................................................................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................
บัดนี้ ศาล.....................ได
พยอิงสิทธิต ามขอ ๑ หากนาย ข. ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
ไดมีคําสั่ง/คําพิพากษาใหยกเลิกทรั.........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
แปลงดั
งกลาวไมยอมจดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย
ข. รายละเอียดปรากฏ
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................
ตามคํ
าสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล..........
นที่...........
......... ที่ไดยื่นมาพรอมคําขอนี้
.........................คดีหมายเลขแดงที่.......................ลงวั
..........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
ําสงหนังสือรับรองทรัพยสิทธิฉบับผูทรงทรัพยอิงสิทธิมาพรอมนี้
และข
าพเจาไดน....................................................................................................................................................
.................................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................………………………….................................................................................
.................................................................................
......................................................................................
จดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิตามคําสั่งศาลให
ใหปรากฏในโฉนดที่ดินแปลง
............................................……..…
ขอ ๒. ฉะนั้น ขอใหเเจจาพนักงานที่ดิน..................................................…............................................................……..…
ตามความประสงค
ยิ
เครื
อ
่
งหมายข
า
งบนนี
ใ
้
ห
แ
ก
ข
า

พเจ
า
ด
ว

ย
และยิ
น
ยอมเสี
ย
ค
า
ธรรมเนี
ย
มตามระเบี
ยบ
.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................
..........................………………………….................................................................................
...................................................................................
.....................................................................................
..........................................................................…………………………...........................................................................
..................................................................................
................................................
..................................................................................
......................................................................................
..........................................................................…………………………...............................................................................
..................................................................................
......................................................................................
..........................................................................………………………….................................................................................
นาย ก.
...............…….......................…..........ผู
ขอ
……................…….......................…..........
................…….....………..
....………..…........…......... พยาน
................…….....………..
................…….....………..…........…......... พยาน
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ตัวอยางการแกทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในโฉนดที่ดิน (กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที.่ ......... ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ นาย ก.
เดือน……… ตามคําสั่งศาล
พ.ศ. .…….. (ตามคําสั่งหรือศาล
คําพิพากษาศาล........
คดี ห มายเลขแดง
ที.่ ............................
ลงวันที.่ ...................)

ผูรับสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ระวาง
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
งา ตาราง โฉนดที่ดิน
ประทับตรา
ไร งาน วา ไร น วา
ใหม
๑ ๒ ๘๖.๔ - - (ลงชื่อ).....................
(.....................)

1041
(อ.ช. ๑๕)

ตัวอยางคําขอฯ ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในหองชุด
กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................................……..................………….........

ที่บาน
ที่สวน/ไร
ที่นา
ที่ ..............
นอกเขต
ในเขต

(ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล............คดีหมายเลขแดงที.่ .............ลงวันที.่ .............)
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…...................................... ตําบล.............................................……......…....................................
เลขที่ดิน.....................................................................……….. อําเภอ.....................................….............................................……....
หนาสํารวจ............................................................................จังหวัด..............................................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................เลม..............………..………............................หนา......…………..….......…...….....….......
จํานวนที่ดิน............................................................ไร.....………………………......................งาน.................……………...…............ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้
และไดปฏิญาณตนแลวขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทาง
คดีอาญาได
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 ก.
ขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
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. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยทขี่ อทํานิติกรรมนีเ้ ปนเงิน ............................……...
บาท ....……........…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ศาลไดมีคําสั่งยกเลิ กทรัพยอิงสิทธิตามบั นทึกกอตั้งทรัพ ยอิง สิทธิและขอกําหนดสิ ทธิการใชประโยชน
(๓) .............................................................……….........................................................................................…….....
///
ฉบับลงวันที.่ ........ซึ่งไดออกหนังสือทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ .................เมื่อวันที.่ ......เดือน..................พ.ศ......
(๔) .................................................……….........................................................................................….....................
ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล............
วันที.่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ...........
คดีหมายเลขแดงที.่ ...........ลงวันที.่ .................
ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงที.่ ............ลงวันที่..........
ผูขอ
(๔) ขาพเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิ ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ลงชื
อ
่
...........................................................
ผูขอยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
มาพรอมคําขอนี้
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
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ตัวอยางคําขอฯ ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในหองชุด

(อ.ช. ๑๗)

กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
คําขอ..........................................................

(ตามคําสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล...........คดีหมายเลขแดงที่.........ลงวันที่........)

ฉบับที.่ ...................................................
ตําแหนงที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที.่ .........................................................
ตําบล.........................................................................
อําเภอ........................................................................
จังหวัด......................................................................

ที่ตั้งหองชุด
หองชุดเลขที่..........................ชั้นที.่ ............อาคารเลขที.่ ....................
ชื่ออาคารชุด.......................................................................................
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่......................................................................
เนื้อที่ประมาณ..................................................................ตารางเมตร
สํานักงานที่ดิน.............……………….....................….........
วันที.่ ......…….......เดือน..............……….................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ขาพเจา ..............................................………………………….….................................................................................….…
เลขประจําตัวประชาชน อายุ..................ป เชื้อชาติ...........………………................
สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................อยูที่บานเลขที่...................................หมูที่…….....
ตรอก/ซอย………………............................……ถนน………………...........................ตําบล/แขวง.……………………………………...............
อําเภอ/เขต.....……….............................จังหวัด...…………...................................รหัสไปรษณีย. .......................................................
หมายเลขโทรศัพท......……………...............
ขอยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ วา
หองชุด หองเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิมีกําหนด.........ป.........
ขอ ๑ ดวย.......................……………………………...........................................................................................................
เดื
อ
น.......วั
น
ตามบั
น
ทึ
ก
กอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่......เดือน..................พ.ศ. .....
..........................................................................………………............................................................................................................
ตั.......................................................................................................................................................................................................
้งแตวันที.่ ....เดือน............พ.ศ. .... ถึงวันที่.....เดือน................พ.ศ. .... และออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที.่ ...................
เมื่อวันที.่ ....เดือน................พ.ศ. ....
.......................................................................................................................................................................................................
บัดนี้ ศาล.....................ไดมีคําสั่ง/คําพิพากษาใหยกเลิกทรัพยอิงสิทธิตามขอ ๑ หากนาย ข. ผูทรงทรัพยอิงสิทธิ
.......................................................................................................................................................................................................
แปลงดังกลาวไมยอมจดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ข. รายละเอียดปรากฏ
.......................................................................................................................................................................................................
ตามคํ
าสั่งศาลหรือคําพิพากษาศาล.........................คดีหมายเลขแดงที่.......................ลงวันที่.......... ที่ไดยื่นมาพรอมคําขอนี้
.......................................................................................................................................................................................................
และข
า
พเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยสิทธิฉบับผูทรงทรัพยอิงสิทธิมาพรอมนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
จดทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิใหปรากฏในหองชุด หองเครื่องหมายขางบนนี้
ขอ ๒ ฉะนั้น ขอใหพนักงานเจาหนาที.่ .......................….................................................................................……..…
ให
แ
ก
ข
า

พเจ
า
ตามความประสงค
ด
ว

ย
และยิ
น
ยอมเสี
ย
คาธรรมเนียมตามระเบียบ
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................………………………….......................................................................................
นาย ก.
(ลงชื่อ)..............…….......................…..........ผู
ขอ
(ลงชื่อ)..............…….......................…..........พยาน
(ลงชื่อ)…......…….....………..…........…...........พยาน
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ตัวอยางการแกทะเบียนยกเลิกทรัพยอิงสิทธิในหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก)

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

ประเภท
การจดทะเบียน

วันที.่ ............
เดือน...........
พ.ศ. ...........

ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ
(ตามคําสั่งศาลหรือ
คําพิพากษาศาล...............
คดี ห มายเลขแดง
ที.่ ..............................
ลงวันที.่ .....................

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ผูรับสัญญา
นาย ก.

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
(ลงชื่อ)...............................
(..............................)

1044
(ท.ด. ๑)

ตัวอยางคําขอฯ ทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลง
ดวยครบกําหนดในโฉนดทีด่ ิน
กรณีผูขอมายื่นคําขอ

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลา
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................................……..................………….........

ที่บาน
ที่สวน/ไร
ที่นา
ที่ ..............
นอกเขต
ในเขต

ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................….....................................ตําบล.............................................……......…......................................
เลขที่ดิน.....................................................................……….อําเภอ.....................................…...............................................……....
หนาสํารวจ..........................................................................จังหวัด................................................................................................
โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................เลม..................................................................หนา.................................................
จํานวนที่ดิน...................................................ไร.....………………………...................................งาน.......................................ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้
และไดปฏิญาณตนแลวขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทาง
เลขประจําตัวประชาชน
คดีอาญาได
นาย ก.
๒. ขาพเจา...............................................เลขประจํ
าตัวประชาชน      ผู.ขอ
..........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
 โสด  หมาย  คูสมรสชื่อ............................................................................................................
อยูบาน/หมูบาน......................................เลขที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................หมูที่.........
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................
หมายเลขโทรศัพท.....................
เลขประจําตัวประชาชน
๓. ขาพเจา............................................ เลขประจําตัวประชาชน      ผู...........................
อายุ........................ป สัญชาติ.........................บิดา/มารดาชื่อ....................................................................................................
 โสด  หมาย  คูสมรสชื่อ..........................................................................สัญชาติ......................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่.......................ตรอก/ซอย.............................ถนน............................หมูที่.........
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย..................
หมายเลขโทรศัพท.....................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยทขี่ อทํานิติกรรมนีเ้ ปนเงิน .........................……... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน มีกําหนด.........ป..........เดือน.......วัน
(๓).................................................................……….........................................................................................….....
ฉบับลงวันที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ..... (ตั้งแตวันที.่ ......เดือน......................พ.ศ. ....ถึงวันที.่ .....เดือน........พ.ศ. ....)
(๔)..............................................................................……….................................................................................…
และออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................
วันที.่ .............. เดือน ................................. พ.ศ. ...........
บัดนีร้ ะยะเวลาไดครบกําหนดแลว จึงมีความประสงคขอให
นาย ก.
ผูขอ
หมายเหตุยกเลิกทรัพยอิงสิทธิดังกลาวใหปรากฏในโฉนดที่ดิน ลงชื่อ ...........................................................
ลงชือ่ ........................................................... ผูขอ
(๔) ขาพเจาไดนําสงหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิฉบับ
ลงชือ่ ........................................................... ผูสอบสวน
ผูทรงทรัพยอิงสิทธิมาพรอมนี้ (กรณีสูญหายหรือชํารุด
ไมสามารถสงมอบไดใหบันทึกสาเหตุที่ไมสามารถสงมอบ
(………...............………………………………)
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิได)
สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย ........................................………........……..........………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................…….................................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํา รวจ....................……………...............
โ ฉ น ด ที่ ดิ น เ ล ข ที่ ........................……...........................…. เ ล ม .................…………..................................……..ห น า …………………..……….…………
จํา นวนที่ดิน ....................….........………...................….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ .........................................………......….................ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)
เจาพนักงานที่ดิน
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ตัวอยางการแกทะเบียนทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลาในโฉนดที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

เนื้อที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
ผูใหสัญญา
ผูรับสัญญา
ตาราง
งา ตาราง
ไร งาน วา ไร น วา
ที่ดิน นี้ ไดจ ดทะเบีย นก อตั้ งทรัพ ยอิ งสิท ธิ มี กํา หนด.......ป. .......เดื อน......วัน ตามบั นทึ-กก อตั-้ ง
ทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่.....เดือน............พ.ศ. .... มีผลเปนอันสิ้นไป
เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาแลว แตวันที.่ ...เดือน..............พ.ศ. ....
ประเภท
การจดทะเบียน

ลงชื่อ………………………………………
(...............................................)

พนักงานเจาหนาที่
วันที.่ ...เดือน.............พ.ศ. ....

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดิน
ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

1046
อ.ช.๑๕

ตัวอยางคําขอฯ ทรัพยอิงสิทธิสิส้นิ สุดลง
ดวยครบกําหนดระยะเวลาในห
ในหองชุด
กรณีผูขอมายื่นคําขอ

เรื่องราวขอจดทะเบียนนิติกรรมและการสอบสวน
วยครบกําหนดระยะเวลา
ประเภท ทรัพยอิงสิทธิสสิิ้นสุดลงด………………..
สิทธิในหองชุด ประเภท…………....................………………..

ตําแหนงที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขที..........................................................
.่ ....................................
.................................................
ตําบล....................................................
........................................................................
อําเภอ......................................................
จังหวัด.......................................................................
................................................

ที่ตั้งหองชุด
หองชุดเลขที่..........................ชั้นที.่ ............
.....อาคารเลขที.่ ....................
ชื่ออาคารชุด....................................................
.......................................................................................
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่......................................................................
.....................................
เนื้อที่ประมาณ....................................................
..........................ตารางเมตร

๑. ข า พเจ า ผู มี น ามต อ ไ ปนี้ มี ค วามประสงค ข อจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ห อ งชุ ด ที่ ก ล า วข า งบนนี้
และขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
อตั้งทรัพยอิงสิทธิ
นาย
ก.
...................................
๒. ขาพเจา.........................................
เลขประจําตัวประชาชน   
   ผู.ก..................
อายุ........................ป สัญชาติ..........................บิ
........................ ดา/มารดาชื่อ........................................................................................
......................................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ..........................................................
....................................................................สัญชาติ...............
..................................เลขที.่ ......................ตรอก/ซอย.................................ถนน
อยูที่บาน/หมูบาน..................................
ถนน............................หมูที่...........
.............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.................หมา
ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต.....................
หมายเลขโทรศัพท.........................
ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ก.
๓. ขาพเจา..............................................................
   ผู................
..............................................................เลขประจําตัวประชาชน   
อายุ........................ป สัญชาติ.........................
......................... บิดา/มารดาชื่อ...................................................................................................
........................................................................................
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ...............................................................
............................... สัญชาติ...............
......................................เลขที่......................ตรอก/ซอย..............................ถนน
อยูที่บาน/หมูบาน......................................
ถนน............................หมูที่...........
เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.............หมา
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต
หมายเลขโทรศัพท.........................
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาหองชุดที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน…………….......…….บาท (..............................................................
(..............................................................บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑)  ขาพเจามิไดรับโอนแทนบุคคลตางดาวหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาวที่ไมมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์หองชุด
 ขาพเจาเปนบุคคลตางดาว ขอรับโอนหองชุดตามสิทธิใน พพ.ร.บ.อาคารชุ
อาคารชุด พพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๙ (.....)
โดยปจจุบัน อัตราสวนของเนื้อที่หองชุดที่จําหนายใหแกคนตางดาวรวมแลวคิดเปนรอยละ
ยละ..........
ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมด
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๓) ไดรับหนังสือรับรองการปลอดหนี้คราวที่สุดจากนิติบุคคลอาคารชุดแลว
ยกเลิกทรัพยอิงสิทธิ ตามบันทึกกอตั้งทรัพยอิงสิทธิมีกําหนด.........ป..........เดื
เดือนน.......วัน ฉบับลงวันที.่ .......
(๔)) .........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
.............................................................
///
เดื
อ
น...............
พ.ศ.
.....
(ตั
ง
้
แต
ว
น
ั
ที
.
่
......เดื
อ
น......................พ.ศ.
....ถึ
ง
วั
น
ที
.
่
.....เดื
เดื
อนน........พ.ศ. ....)
....................................................................................................................................................................................
(๕) .............................................................................................................................
.............................................................
วันที.่ .............. เดือน.....................................
..................................... พ.ศ. ...............
และออกหนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิเลขที่......................
.........
บัดนี้ ระยะเวลาไดครบกําหนดแลว จึงมีความประสงคขอให
หมายเหตุยกเลิกทรัพยอิงสิทธิดังกลาวให
ใหปรากฏในโฉนดที่ดิน
(๔) ข า พเจ า ได นํ า ส ง หนั ง สื อ รั บ รองทรั พ ย อิ ง สิ ท ธิ ฉ บั บ
ผู ทรงทรั พย อิ ง สิ ทธิ มาพร อมนี้ (กรณี
กรณี สู ญหายหรื
หาย อ ชํ า รุ ด
ไมสามารถสงมอบไดใหบันทึกสาเหตุที่ไมสามารถสงมอบ
หนังสือรับรองทรัพยอิงสิทธิได) ..

นาย ก.
ลงชื่อ......................................................................
.....ผูขอถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ........................................................................
.................ผูกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ
ลงชื่อ........................................................................
........................................................................ผูสอบสวน
(.......................................................................
.....)
สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) พนักงานเจาหนาที่ประเมินราคาทุนทรัพยไดราคา.........................................................................
าคา
................................................บาท
๒) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ .......................เดือน.....................................................พ.ศ. ............
...............
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
.............)
พนักงานเจาหนาที่

1047
ตัวอยางการแกทะเบียนทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลาในหองชุด

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

หองชุดนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ มีกําหนด.......ป. .......เดือน......วัน ตามบันทึกกอตั้ง
ทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่.....เดือน............พ.ศ. .... มีผลเปนอันสิ้นไป
เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาแลว แตวันที.่ ...เดือน..............พ.ศ. ....
ลงชื่อ………………………………………
(...............................................)

พนักงานเจาหนาที่
วันที.่ ...เดือน.............พ.ศ. ....

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
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ตัวอยางการแกทะเบียนทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลาในหองชุด

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

หองชุดนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ มีกําหนด.......ป. .......เดือน......วัน ตามบันทึกกอตั้ง
ทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่.....เดือน............พ.ศ. .... มีผลเปนอันสิ้นไป
เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาแลว แตวันที.่ ...เดือน..............พ.ศ. ....
ลงชื่อ………………………………………
(...............................................)

พนักงานเจาหนาที่
วันที.่ ...เดือน.............พ.ศ. ....

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
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ตัวอยางการแกทะเบียนทรัพยอิงสิทธิสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลาในหองชุด

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือนป

ประเภท
การจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

หองชุดนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งทรัพยอิงสิทธิ มีกําหนด.......ป. .......เดือน......วัน ตามบันทึกกอตั้ง
ทรัพยอิงสิทธิและขอกําหนดสิทธิการใชประโยชน ฉบับลงวันที่.....เดือน............พ.ศ. .... มีผลเปนอันสิ้นไป
เนื่องจากครบกําหนดระยะเวลาแลว แตวันที.่ ...เดือน..............พ.ศ. ....
ลงชื่อ………………………………………
(...............................................)

พนักงานเจาหนาที่
วันที.่ ...เดือน.............พ.ศ. ....

พนักงานเจาหนาที่
ลงลายมือชื่อ ประทับตรา

คณะผู้อำนวยกำรจัดทำ
๑. ผู้อนุมัติโครงกำร
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมที่ดิน

๒. ผู้เห็นชอบโครงกำร
รองอธิบดีกรมที่ดิน

นายเสวี จิระเสวี
๓. ผู้เสนอโครงกำร
นายอานาจ แจ่มแจ้ง

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

๔. คณะผู้จัดทำ
นายอานาจ แจ่มแจ้ง

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

นายหริรักษ์ หัตถศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน

นางสาวชัญญา มั่นคง

นักวิชาการที่ดินชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

นางสาวปพิชญา รามแก้ว

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

นายพรภวิษย์ ชูมณี

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

มกรำคม ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๔
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