ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับการโอนใหตวั การซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับขอ ๒ (๑) (๔) และขอ ๔ ก. (๑๕) (ก) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมที่ดิน
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
การโอนใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
(๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๖๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๔๑๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๐๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

-/หมวด ๑...

-๒หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
ขอ ๕ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน
ใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๑ สําหรับที่ดินที่มีโฉนด
ที่ดิน หรือแบบ ท.ด.๑ ก สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตอพนักงานเจาหนาที่
พรอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานสําหรับอสังหาริมทรัพยอยางอื่นและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอและดําเนินการตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง
ฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๗ กรณีมีผูมายื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยอางวาเปนการโอนจากตัวแทน
ไปใหตัวการ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนใหไดความแนชัดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผูโอนและ
ผูรับโอนเปนตัวแทนตัวการกันจริงหรือไม และมีเหตุผลใดที่ใหตัวแทนมีชื่อถือไวแทนกอน เชน สอบสวน
วาการมอบหมายใหทําการแทนมีหลักฐานการมอบหมายหรือไม มีขอเท็จจริงและมีหลักฐานการจายเงิน
อยางใดหรือไม ระบุเหตุผลขอเท็จจริงในการใหตัวแทนมีชื่อเปนเจาของไวแทนกอน เปนตน ซึ่งตองมิใช
เปนการสรางเรื่องขึ้นเพื่อจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หากสอบสวนแลวไมนาเชื่อวาเปนการโอนกันระหวางตัวแทนตัวการ หามมิใหรับจดทะเบียน
ในประเภทโอนใหตัวการ โดยชี้แจงใหผูขอเขาใจในระเบียบ และขอกฎหมาย พรอมทั้งเสนอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือเจาพนักงานที่ดินอําเภอ
ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูพิจารณาและสั่งการโดยระบุถึงสาเหตุที่ไมอาจรับจดทะเบียนตามคําขอนั้นได ทั้งนี้ คําสั่งไมรับ
จดทะเบียนตามคําขอเปนคําสั่งทางปกครองจึงตองแจงสิทธิในการอุทธรณใหผูขอทราบตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย
ขอ ๘ กรณีมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
โดยนําคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดซึ่งไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทวาคูความเปนตัวแทนตัวการกันจริง
หรือปรากฏขอเท็จจริงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลวาตัวแทนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสัง หาริม ทรัพ ยอ ยา งอื่น ไวแ ทนตัว การ ใหพ นัก งานเจา หนา ที่จ ดทะเบีย นประเภท “โอนใหตัว การ
ตามคําสั่งศาล” (ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล...........ที่............ลงวันที่..........เดือน..................พ.ศ. ....)
กรณีมีผยู ื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น โดยนํา
คําพิพากษาตามยอมซึ่งศาลไดพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทกจําเลยยอมรับวาเปนตัวการ
ตัวแทนกัน ในกรณีเชนนี้เปนกรณีที่ศาลไดพิพากษาใหเปนไปตามที่โจทกและจําเลยตกลงประนีประนอม
-/ยอมความ...

-๓ยอมความกันเทานั้น มิไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอยางคดีธรรมดาวาโจทกและจําเลยเปนตัวการตัวแทนกัน
จริงหรือไม คําพิพากษาตามยอมจึงผูกพันเฉพาะคูความเทานั้นไมผูกพันพนักงานเจาหนาที่ที่จะตองจดทะเบียน
ประเภทโอนใหตัวการแตอยางใด ดังนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนตามอํานาจหนาที่ใหไดขอเท็จจริง
แนชัดกอนวา ผูโอนและผูรับโอนตามคําพิพากษาตามยอมนั้นเปนตัวแทนตัวการกันจริงหรือไม ถาพนักงาน
เจาหนาที่ทําการสอบสวนแลวเชื่อไดวาเปนเรื่องโอนระหวางตัวแทนตัวการจริงก็ใหจดทะเบียนในประเภท
“โอนใหตัวการ” ได
ขอ ๙ กรณีการขอจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) และผูมี
ชื่อถือกรรมสิทธิ์มิไดมีการบรรยายสวนไวตอกัน ใหพนักงานเจาหนาที่แนะนําผูขอใหผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มา
ยื่นคําขอจดทะเบียนบรรยายสวนตอกันเพื่อใหทราบวาตัวแทนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์เปนจํานวนสวนเทาใดกอน
กรณีผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ไมสามารถมาจดทะเบียนบรรยายสวนได พนักงานเจาหนาที่จะรับจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) โดยบรรยายสวนระหวางตัวแทนตัวการไดตอเมื่อผูถือกรรมสิทธิ์
รวมคนอื่นมาใหถอยคําหรือมีหนังสือยืนยันวาตนเองและผูถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งเปนตัวแทนมีจํานวนสวนคน
ละเทาใด มิฉะนั้นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนให
ตัวการ) โดยมิตองมีการบรรยายสวน
ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนใหตัวการซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
กรณีตัวการเปนนิติบุคคล ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนใหไดความชัดเจนวาตัวการมีสภาพเปนนิติบุคคล
โดยถูกตองตามกฎหมายในขณะที่ตัวแทนถือทรัพยสินไวแทนตัวการหรือไม กลาวคือ ขณะที่ตัวแทนอางวา
ไดกรรมสิทธิ์มาเพื่อถือไวแทนตัวการนั้น ตัวการจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแลว เวนแตนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัด ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวเปนพิเศษ แมจะยังไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กฎหมายก็ให
อํานาจผูเริ่มกอการเขาทําสัญญาในนามตนเองหรือในนามของบริษัทอันเนื่องในกิจการของบริษัทได กรณี
บริษัทจํากัดจึงจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได แมขณะที่ตัวแทนไดทรัพยสินมาบริษัทยังไมมีสภาพเปน
นิติบุคคล
เมื่อมีบริษัทขอรับโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นโดยใหถอยคําวาเปนการรับโอน
จากตัวแทนในฐานะตัวการเนื่องจากตัวแทนซึ่งเปนผูเริ่มกอการของบริษัทไดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นนั้นไวแทนบริษัท ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหลักฐานรายงานการประชุมตั้งบริษัทซึ่งปรากฏวาที่
ประชุมไดใหสัตยาบันแกการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไวแทนบริษัทของผูเริ่มกอการประกอบการ
พิ จ ารณารั บ จดทะเบี ย น หากในรายงานการประชุม ตั้ ง บริ ษั ท ไม มี ก ารให สั ต ยาบั น แก ก ารซื้ อ ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นของผูเริ่มกอการกรณียอมไมพอจะรับฟงไดวาผูขอไดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นไวแทนบริษัท ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับจดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการได
-/ขอ ๑๑...

-๔ขอ ๑๑ กรณีมีผูนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ตกอยูในขอบังคับหามโอนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนใหตัวการในระหวางหามโอน เชน บริษัทมีหนังสือ
แตงตั้งตัวแทนใหทําสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. และใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิในที่ดิน น.ส. ๓ ก.
เปนโฉนดที่ดิน ตัวแทนของบริษัทไดรับโอนสิทธิในที่ดินมาในฐานะตัวแทนของบริษัท และที่ดินดังกลาว
ตกอยูในขอบังคับหามโอนมีกําหนดสิบปตามนัยมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนตน
เนื่องจากการโอนในฐานะตัวแทนโอนสิทธิในที่ดินคืนใหแกตัวการซึ่งเปนเจาของที่ดินที่แทจริง ไมใชการ
โอนใหแกบุคคลอื่นซึ่งตองอยูในบังคับหามโอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ดังนั้น หากพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงแลวเชื่อวาเปนการโอนระหวางตัวแทนตัวการกันจริง ก็ใหรับจดทะเบียน
ในประเภท “โอนใหตัวการ” ได
หมวด ๒
ประเภทการจดทะเบียน
ขอ ๑๒ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการซึ่งที่ดินทั้งแปลงหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน ทุกคนโอนใหตัวการ
พรอมกัน ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนใหตัวการ” (ตามตัวอยางหมายเลข ๑)
(๒) กรณีที่ที่ดิน หรือ อสัง หาริม ทรัพ ยอ ยา งอื่น มีชื่อ บุค คลหลายคนเปน ผูถือ กรรมสิท ธิ์
แตผูถือกรรมสิทธิ์บางคนมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการเฉพาะสวนที่ตนถือไวแทน ใหเขียนชื่อประเภทวา
“โอนใหตัวการเฉพาะสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒)
(๓) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน
และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนใหตัวการเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินบางสวนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
บางสวนไมทั้งหมด โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน ใหเขียนชื่อ
ประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๓)
(๔) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์
บางคน ใหตัวการเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน
โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน ใหเขียนชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (โอนใหตัวการ)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๔)
(๕) กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน และผูถือ
กรรมสิทธิ์ทุกคนขอแบงโอนที่ดินบางสวนใหตัวการ โดยมีการรังวัดแบงแยกที่ดินและออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินฉบับใหมใหแกตัวการ ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงโอนใหตัวการ” (ตามตัวอยางหมายเลข ๕)
-/การเขียนชื่อ...

-๕การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนโอนใหตัวการ นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเขียน
ชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไปตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้โดยอนุโลม
หมวด ๓
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดทําบันทึกขอตกลง และการแกทะเบียน
ขอ ๑๓ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียน ตามขอ ๑๑ แลวแตกรณี
(๒) การเขียนชื่อผูโอนซึ่งเปนตัวแทน ในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียนเฉพาะชื่อผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เทานั้นโดยไมตองเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หรือผูถือสิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแตอยางใด
กรณีมีผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลายคนใหเขียนชื่อ
และหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูโอนทุกชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูรับโอนซึ่งเปนตัวการลงในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียนชื่อผูรับโอนซึ่งเปนตัวการเทานั้น หากผูรับโอนซึ่งเปนตัวการมีหลายคน
ใหเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูรับโอนทุกชื่อดวย
(๔) กรณีจดทะเบียนโอนใหตัวการเฉพาะสวน ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนใด
เปนผูโอนใหตัวการเฉพาะสวนของตน และสวนของผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนอื่นยังคงมีอยูตามเดิม เชน ที่ดิน
มีชื่อนาย ก. กับ นาย ค. เปนเจาของ นาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนโอนที่ดินเฉพาะสวนของตนให บริษัท ข. จํากัด
ซึ่งเปนตัวการ ใหหมายเหตุวา “นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแก บริษัท ข. จํากัด เทานั้น สวนของ
บุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) กรณีจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซาย
ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์ทุกคนยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ โดยใหบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ไวดวย เชน ที่ดินมีชื่อ นาย ก. และนาย ค. เปนเจาของ
ทั้งนาย ก. และนาย ค. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนในฐานะตัวแทนของนาย ข. ทั้งนาย ก. และนาย ค.
ให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ใหหมายเหตุ
วา “นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ สวน ในฐานะ
ตัวแทนโอนใหตัวการ”
-/(๖) กรณี ...

-๖(๖) กรณีจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) ใหหมายเหตุ ณ
ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา
ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนใดยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ โดยใหบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ไวดวย เชน ที่ดินมีชื่อนาย ก.
และนาย ค. เปนเจาของ โดยนาย ก. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนในฐานะตัวแทนของนาย ข. และไดมี
การบรรยายสวนไว นาย ก. ใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน จํานวน ๒๐๐ สวน
ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของนาย ค. คงเดิม ใหหมายเหตุวา “นาย ก. ยินยอมใหนาย ข.
เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
กรณีผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มิไดบรรยายสวนไวตอกัน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๙
(๗) กรณีจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล ใหหมายเหตุไวตอทายหรือใตชื่อ
ประเภทการจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียน
วา “(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล.........ที่..........ลงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ....)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๖)
(๘) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ดวย
ขอ ๑๔ การจัดทําบันทึกขอตกลงโอนใหตัวการใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการ โอนใหตัวการเฉพาะสวน แบงโอนใหตัวการ
ใหจัด ทํา เปน บัน ทึก ขอ ตกลง ตามแบบ ท.ด.๑๖ จํา นวนหนึ่ง ฉบับ และใหคูก รณีล งนาม แลว เก็บ ไวที่
สํานักงานที่ดิน โดยไมตองทําหนังสือสัญญา
(๒) การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(โอนใหตัวการ) ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) หรือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(โอนให ตั ว การ) แล ว แต ก รณี ตามแบบ ท.ด.๗๐ จํ า นวนหนึ่ ง ฉบับ และให คูก รณีล งนาม แล ว เก็บ ไว ที่
สํานักงานที่ดิน
(๓) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๙
และใช ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก เปนแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยไมตองจัดทําบันทึกขอตกลง
ขอ ๑๕ กอนดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่แกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน โดยใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย
ขอ ๑๖ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนประเภทโอนใหตวั การ ในชองผูใหสัญญาให
เขียนชื่อผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอมหมายเลข
ลําดับกํากับไว สวนในชองผูร ับสัญญาใหเขียนชื่อตัวการผูรับโอนลงไว หากเปนกรณีจดทะเบียนประเภทที่
-/เจาของเดิม…

-๗เจาของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอยู เชน กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตวั การ) ใหเขียนชื่อ
เจาของเดิมนัน้ เรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดว ย
กรณีการจดทะเบียนประเภทที่ตองหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ใหหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนเชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) คําขอ บันทึกขอตกลง และ
การจดบัน ทึก ในสารบัญ จดทะเบีย นในแตล ะประเภทการจดทะเบีย น ใหถือ ปฏิบัติต ามตัว อยา งทา ย
ระเบียบ (ตามตัวอยางหมายเลข ๑ – ๖)
หมวด ๔
การลงลายมือชื่อ และการประกาศ
ขอ ๑๗ การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก)
และบันทึกขอตกลงใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๘ หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความใหผูขอลงนามใน
แบบพิมพไวกอน
ขอ ๑๙ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคลดังกลาวลงไว
แทนการลงลายมือชื่อ โดยพิมพนิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับวาเปน
ลายนิ้วหัวแมมือซายของผูใด หากนิ้วหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลางเลือนใหใชลายพิมพนิ้วหัวแมมือ
ขวาแทน แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมีเนื้อที่
เพียงพอใหพิมพลายนิ้วมือของผูขอไวในที่วางแหงอื่นในคําขอนั้นก็ได แตใหมีเครื่องหมาย เชน ลูกศรชี้ไป
ใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
ขอ ๒๐ กรณีมีผูขอจดทะเบียนโอนใหตัวการในที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส.๓ ก. หรือโอนใหตัวการซึ่งอสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดิน
ดังกลาว หรือโอนใหตัวการซึ่งอสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว ใหประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามนัยขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และ กฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ขอจดทะเบียนโอนใหตัวการตามวรรคหนึ่ง
ตั้งอยูในทองที่ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
-/ประมวล...

-๘ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการปดประกาศการขอจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่
ถือปฏิบัติตามนัยขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๕
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ขอ ๒๑ กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงในบันทึกขอตกลงรวมทั้งสารบัญ
จดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไว หรือผูขอจดทะเบียน
กรอกขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามายื่นพรอม
คําขอใหเปนการถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปนมาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจด
ทะเบียน ชื่อเจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดามารดา และลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูขอจดทะเบียนในคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก) หรือในหนังสือมอบอํานาจแลวแตกรณี โดยตรวจสอบให
ตรงกับหลักฐานเดิมในสารบบ กรณีลายมือชื่อของผูขอจดทะเบียนผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อเจาของในสารบบ
เดิมมาก ควรใหผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบเดิม หากผูขอจดทะเบียน
ยังลงลายมือชื่อผิดเพี้ยนจากเดิม แตผูขอจดทะเบียนเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่รูจัก ก็ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียน ควรขอหลักฐานที่เชื่อถือไดจากผูนั้น
มาตรวจสอบเพิ่มเติมจนเปนที่เชื่อไดวาผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่แทจริง หรือใหผูที่เชื่อถือไดรับรองวา
ผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของเจาของใน
สารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาขางตน
(๓) ตรวจสอบบัญชีอายัดวามีการอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอจด
ทะเบียนหรือไม ประการใด
(๔) กอนดําเนินการจดทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่จดทะเบียนเสนอเรื่องราวตอ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือเจาพนักงาน
ที่ดินอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาเสียกอนทุกราย
ขอ ๒๒ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในกรณีผูขอ
ไมไดลงลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอหนาพนักงานเจาหนาที่
- หมวด ๖...

-๙หมวด ๖
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๓ การจดทะเบียนโอนใหตัวการเปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมประเภทไมมีทนุ ทรัพย ทั้งนี้ ตามนัยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) อนุวฒ
ั น เมธีวิบูลวุฒิ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)
อธิบดีกรมที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๑

ตําแหนงที่ดิน

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
โอนใหตัวการ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

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

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

นาย ก.
โอน
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

บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ......................................….................... ผูสอบสวน
(……………..…………………………)

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

ตัวอยางหมายเลข ๑
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ค. จดทะเบียนทํานิติกรรมเมื่อวันที่…….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผลขอเท็จจริงที่วา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขณะจดทะเบี ยนรับโอนไว นั้ น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิไดจดทะเบียนเปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายทีด่ ินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงินคาซื้อและโอนขาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน….…..….….พ.ศ……... ที่แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดินดังกลาวบริษัท ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินรายนี้ใหแกบริษัท ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการตอไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก. ตาม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๑

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ค.

นาย ก.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

บริษัท ข. จํากัด

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

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

-

-

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๒

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตัวการเฉพาะสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภทโอนให
................……………….........
 ในเขต

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแก บริษัท ข. จํากัด เทานั้น สวนของ บุคคลอื่นคงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)

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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ..................................................…........
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื่อ .................................................…......... ผูขอ รับโอน
(โดยนาย จ. กรรมการ)
ลงชื่อ .....................................….....................
ผูสอบสวน
(…………………………..……………)

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

ตัวอยางหมายเลข ๒

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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. ที่ดินเฉพาะสวนแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ง. จดทะเบียนทํานิติกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื่อวันที่…….เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอเท็จจริงที่วา ขณะจดทะเบียนรับโอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายที่ดินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
คาซื้อและโอนขายตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน……...….….พ.ศ……... แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดังกลาวบริษัท ข. จํากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมี
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ฐานะเปนนิติบุคคลสมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. ใหแกบริษัท ข. จํากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ซึ่งเปนตัวการตอไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการ ผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามเหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ง.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน………… เฉพาะสวน
พ.ศ. …………

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ค.

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

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

-

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแกบริษัท ข. จํากัด
เทานั้น สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

-

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๓

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ค.
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ

ตําแหนงที่ดิน

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

กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก. ๓. นาย ค.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ่งแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการโดยใหผูรับโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
๑. นาย ก.
ระหวาง ………………………….…....
...     ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….…. ป
๒. นาย ค.
……………………………..…..
    
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
- อายุ ….… ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม
……………………..………….     
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก. และนาย ค.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….………………สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ซึ่งขาพเจานาย ก.
และนาย ค. ซื้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่………เดือน………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. …. ไมมีสิ่งปลูกสราง
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยให ผูรั บโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๓

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑

๒

ตาราง
วา
-

วันที่……….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนใหตัวการ)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑

๒

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

ตาราง
วา
-

-

-

-

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์
รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๔

(โอนใหตัวการ)

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนจํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........

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

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการโดยใหผูรับโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย ก.เทานั้น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ไม
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๔

(ท.ด. ๗๐)

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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
- อายุ ….… ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม ///////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………สวน
///////อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํ
นาย ก.
๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ วน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ซึ่งขาพเจานาย ก.
หรื
านวน…….………………ส
ซื้อไวในฐานะตัวเองเปนบางสวนและในฐานะตัวแทนของนาย ข. ตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่…เดือน………..พ.ศ. ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมมีสิ่งปลูกสราง
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยให ผูรั บโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๔

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………
วันที่…………. บรรยายสวน
เดือน…………
พ.ศ. …………
วันที่……….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (โอนใหตัวการ)

ผูใหสัญญา
นาย พ.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ไร

งาน

๑

๒

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม
-

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑

๒

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

(ลงชื่อ) นาย ส.

ที่ดินแปลงนี้มี ๖๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๔๐๐ สวน เปนของนาย ค. ๒๐๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
ของตนจํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๕

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงโอนใหตัวการ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
๑
๑๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงโอนใหนาย ข. เนื่องจาก นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. บางสวน (หรือแบงโอนใหนาย ข.
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามคําพิพากษาศาล……คดีหมายเลขแดงที่………..ลงวันที่……เดือน………… พ.ศ. ….)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๐๐
๕
๑๐๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๔
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดนิ

ตัวอยางหมายเลข ๕
(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงแบงโอนใหตวั การ
ที่ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
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. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ (ศาล…………..ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่……………….ลงวันที่…..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน…...……พ.ศ. …. วา) ขาพเจา นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. จํานวนเนื้อที่ ๔ ไร – งาน – วา ขาพเจา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงขอแบงแยกที่ดินจํานวน ๔ ไร – งาน –วา ใหแกนาย ข. ซึ่งเปนตัวการ คงเหลือเนื้อที่เปนของขาพเจานาย ก. จํานวน ๑ ไร – งาน –วา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา นาย ข. มีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินแปลงแบงแยกดังกลาวจาก นาย ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๕

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

นาย ก.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. แบงโอนใหตัวการ
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

นาย ข.

๔

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

๑

-

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

-

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๒
๕๐๐

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

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

นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เปนการโอนที่ดินให นาย ข. ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…ที่……ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ....
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…….ที่……..ลงวันที่…....…..
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

(ท.ด. ๙)

โอนใหตัวการตามคําสั่งศาล
คําขอ..............................

(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…….ที่............ลงวันที่…...เดือน....…พ.ศ. ....)

ฉบับที่...............................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล…....….…..ไดมีคําสั่ง/คําพิพากษา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
คดีหมายเลขแดงที่................ลงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .... วา นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไวในฐานะตัวแทนของนาย ข.
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล………..….ที่…………….ลงวันที่……………….ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดจัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงนี้ โดยลงชื่อ
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตอไปดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

นาย ก.

๒

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน………… ตามคําสั่งศาล
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง่ /คํา
พิพากษาศาล….....
ที่………...........…
ลงวันที่…………..

นาย ก.

นาย ข.

๒

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

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

-

-

(ลงชื่อ)……………

