ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๙๔๙

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพธิ กทม. ๑๐๒๐๐
๑๙

สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๑
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยกรมที่ดินพิจารณาเห็นวาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ปจจุบันระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียนของกรมที่ดินที่ใชถือปฏิบัติมีจํานวนหลายฉบับ และเปน
ระยะเวลานานแลว ทําใหไมสะดวกในการนําไปอางอิงและปฏิบัติราชการ ฉะนั้น เพื่อใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งเปนการพัฒนากรมที่ดิน
ตามประเด็น ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบการบริห ารงานใหมี ค วามเป น เลิศ จึ ง เห็ น สมควร
รวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขึ้นใหมเปนระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
ปรากฏรายละเอียดตามระเบียบกรมที่ดินฯ ที่สงมาพรอมนี้
อนึ่ง สําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับการเชาอสังหาริมทรัพย
ตามพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๓๐๐๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ และตาม
ระเบี ยบกรมที่ ดินฯ ที่ สงมานี้เ ทาที่ไมขัดหรือแยงกับ พระราชบัญญัติ การเชาอสังหาริ มทรั พย

-๒เพื่ อ พาณิช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาว และขอใหแจงพนักงานเจาหนาที่ศึกษาและทําความเขาใจรวมทั้งนํา
ระเบียบกรมที่ดินฯ ดังกลาวไปปรับปรุงเพิ่มเติมหนังสือคูมือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ย วกับ ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อใหสามารถใชอางอิงใหถูกตองตามระเบีย บที่
เปลี่ยนแปลงไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญเชิด คิดเห็น
(นายบุญเชิด คิดเห็น)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๖๑๙๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒๑ ๓๘๗๓ โทร. (มท) ๕๐๘๐๑ - ๑๒ ตอ ๒๒๕

ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๓๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
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
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
การเชาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) คําสั่งกรมทะเบียนที่ดิน ที่ ๑/๒๔๗๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๒
(๒) คําสั่งกรมที่ดินและโลหกิจ ที่ ๖/๒๔๗๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๓) คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๕/๒๔๙๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๐
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๖๕๐๑/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๐
(๕) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๖๔๗๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๐
(๖) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/ว ๑๑๗๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓
(๗) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๑๗๕๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐
(๘) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๙๘๔๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗
(๙) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๕๑๕๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๕
(๑๐) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗
(๑๑) หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๙๘๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘
/ บรรดาระเบียบ ...

-๒-

บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน

ขอ ๕ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๑
สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ ท.ด.๑ ก สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานสําหรับอสังหาริมทรัพยอยางอื่นและหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอตามนัยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับที่แกไขเพิ่มเติมเพื่อให
ทราบถึงสิทธิและความสามารถของคูกรณีทั้งสองฝาย ความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย วัตถุประสงคการเชา อัตราคาเชา กําหนดเวลาการเชาและขอตกลงการเชาอื่น (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๑) กรณีผูเชาเปนบุคคลตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาวขอจดทะเบียนการเชาที่ดินในระยะยาว
ใหสอบสวนขอเท็จจริงใหเปนที่แนชัดวามิใชเปนการทําสัญญาเชาเพื่ออําพรางการซื้อขายที่ดินของคนตางดาว
หรือนิติบุคคลตางดาว เพราะถาเปนการเชาเพื่ออําพรางการซื้อขายที่ดินของคนตางดาวแลว พนักงานเจาหนาที่
ยอมไมอาจรับจดทะเบียนไดเนื่องจากเปนนิติกรรมที่มีวัตถุประสงคไมชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๗ กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไวกอนแลว หาก
ผูทรงสิทธิเก็บกินมีความประสงคจะใหเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยมีกําหนดเวลาเชาอยูภายในระยะเวลา
ที่ไดจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไว ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนและรับจดทะเบียนโดยใหผูทรงสิทธิเก็บกินเปน
ผูใหเชาได โดยเปนกรณีที่ไมตองไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินแตระยะเวลาการเชาตองไมเกินระยะเวลา
แหงการเปนผูทรงสิทธิเก็บกินที่เหลืออยู
ขอ ๘ กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดจดทะเบียนเชาไวกอนแลว ถาเจาของที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นประสงคจะทําการจดทะเบียนประเภทอื่นตอไป ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
คูกรณีอีกฝายหนึ่งทราบถึงการเชาและใหรับจดทะเบียนไดโดยไมตองแจงใหผูเชาทราบแตอยางใด
ในกรณีที่มีการขอจดทะเบียนโอนมรดกสิทธิการเชาตามขอตกลงที่ผูใหเชาและผูเชากระทําไวตอกัน
ใหสิทธิการเชาตกเปนมรดกของผูเชาไดดวยหรือกรณีเปนสัญญาเชาตางตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชา
ธรรมดา ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกผูรับโอนวาไดแจงการโอนมรดกสิทธิการเชาใหแกผูใหเชาทราบแลว
/ ขอ ๙ กรณี ...

-๓ขอ ๙ กรณีทมี่ ีการขอจดทะเบียนเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอืน่ ในระหวางจํานอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่รับจดทะเบียนใหไดโดยไมจําเปนตองใหผูรับจํานองใหคํายินยอมกอน เนื่องจากการเชามิใชทรัพยสิทธิ
จึงไมตกอยูในบังคับของมาตรา ๗๒๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตกอนจดทะเบียนใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหคูกรณีทราบวาผูรับจํานองอาจจะรองตอศาลขอใหสั่งเพิกถอนการเชาได หากการเชานั้นทําไป
โดยรูอยูวาเปนการทําใหผูรับจํานองเสียหาย เมื่อคูกรณีทราบแลวยังยืนยันใหจดทะเบียนโดยยอมรับผิดชอบกันเอง
ก็ใหบันทึกถอยคําไวเปนหลักฐานแลวดําเนินการจดทะเบียนตอไปได
ขอ ๑๐ กรณีที่มีการขอจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคําแสดง
ความยินยอมของผูถือกรรมสิทธิ์คนอื่นไวเปนหลักฐานใหชัดเจน หรือสอบสวนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสวน
ที่ใหเชานั้นเปนสวนเฉพาะสวนของผูใหเชาจริง
ขอ ๑๑ กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดจดทะเบียนเชาหรือแบงเชาไวแลวโดยมิไดมี
ขอตกลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาเชา ผูเชาจะนําที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ไดเชานั้นไปจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมกับบุคคลภายนอกตอไปอีกไมได เชน เชาชวง โอนสิทธิการเชา เปนตน เวนแตหากผูเชา
ประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทอื่นตอจะตองไดรับความยินยอมเปนหลักฐานจากผูใหเชา
กรณีเชนนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหรือสอบสวนหลักฐานใหไดความวาผูใหเชาไดยินยอมใหจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมดังกลาวจริงแลวจึงรับจดทะเบียนตอไปได
ขอ ๑๒ กรณีการเชาสิ้นสุดลงดวยครบกําหนดระยะเวลาเชา หากเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นประสงคจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอไปใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใหไดโดยไมตองจดทะเบียน
เลิกเชาแตอยางใด แตหากคูกรณีตามสัญญาเชาหรือเจาของที่ดินประสงคใหจดทะเบียนเลิกเชาใหปรากฏ
ทางทะเบียนก็ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนเลิกเชาได
กรณีผูใหเชาประสงคจดทะเบียนเลิกเชาดวยเหตุที่วาผูเชาตายและพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลว
เปนที่ยุติวาการเชานั้นเปนสัญญาเชาที่ถือคุณสมบัติของผูเชาเปนสําคัญ และใหเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูเชาเทานั้น
ฉะนั้น เมื่อผูเชาตายมีผลใหการเชานั้นสิ้นสุดลงดวยเหตุแหงความตายของผูเชา และการเชาดังกลาวไมใชสัญญา
ตางตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดาหรือมีขอตกลงอื่นที่มีผลใหสัญญาเชามีผลผูกพันตอไปอีก
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนเลิกเชาตามความประสงคของผูขอได โดยกอนจดทะเบียนใหบันทึกผูขอ
ยืนยันใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนใหและยินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากถูกเพิกถอน
รายการจดทะเบียนเลิกเชาดังกลาวในกรณีที่ขอเท็จจริงไมเปนไปตามที่ผูขอใหถอยคําตลอดจนพยานหลักฐาน
ที่นํามาแสดงประกอบคําขอจดทะเบียนไวดวย
กรณีการเชาสิ้นสุดลงดวยประการอื่น เชน คูกรณีตกลงเลิกเชากอนครบกําหนดระยะเวลาเชา
ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนเลิกเชาตามระเบียบและวิธีการ
/ หมวด ๒ ...

-๔หมวด ๒
ประเภทการจดทะเบียน

ขอ ๑๓ การเขียนชือ่ ประเภทการจดทะเบียนใหพจิ ารณาขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมาขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นเชาที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นจะมีผูมีสิทธิใหเชาคนเดียว
หรือหลายคน แตผูมีสิทธิใหเชาทุกคนยอมใหบุคคลอื่นเชารวมกันทั้งหมด ใหเขียนชื่อประเภทวา “เชา” พรอมทั้ง
ระบุระยะเวลาที่เชาใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๒)
(๒) กรณีผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีหลายคน แตผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นบางคนขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นเชาเฉพาะสวนของตน สวนของผูมีสิทธิใหเชา
คนอื่นไมไดใหเชาดวย ใหเขียนชื่อประเภทวา “เชาเฉพาะสวน” พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชาใหชัดเจนตอทาย
ประเภทการจดทะเบียนดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๓)
(๓) กรณีผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมาขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นเชาที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นเพียงบางสวน ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นจะมีผูมีสิทธิใหเชา
คนเดียวหรือหลายคน ผูมีสิทธิใหเชาทุกคนใหเชารวมกันเพียงบางสวน ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงเชา”
พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชาใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๔)
(๔) กรณีผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีหลายคน แตผูมีสิทธิใหเชาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นบางคนขอจดทะเบียนใหบุคคลอื่นเชาเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน สวนของ
ผูมีสิทธิใหเชาคนอื่นไมไดใหเชาดวย ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงเชาเฉพาะสวน” พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชา
ใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๕)
(๕) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาไวแลว ตอมาผูเชาใหบุคคลอื่น
เชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นทั้งหมดตอไปอีกทอดหนึ่ง ไมวาจะมีผูเชาคนเดียวหรือหลายคน
แตทุกคนประสงคใหบุคคลอื่นเชาตอไปอีกทอดหนึ่ง ใหเขียนชื่อประเภทวา “เชาชวง” พรอมทั้งระบุระยะเวลา
ที่เชาชวงใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย โดยระยะเวลาการเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลา
การเชาเดิม (ตามตัวอยางหมายเลข ๖)
(๖) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูเชา
ใหบุคคลอื่นเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นเฉพาะสวนของตนตอไปอีกทอดหนึ่ง หรือในกรณีที่ไดมี
การจดทะเบียนเชาไวแลวโดยมีผูเชาหลายคน ผูเชาบางคนใหเชาตอไปอีกทอดหนึ่งเฉพาะสวนของตน ใหเขียน
ชื่อประเภทวา “เชาชวงเฉพาะสวน” พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชาชวงใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย
โดยระยะเวลาการเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม (ตามตัวอยางหมายเลข ๗ – ๘)
/ (๗) กรณี ...

-๕(๗) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาไวแลว ตอมาผูเชาใหบุคคลอื่น
เชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นบางสวนตอไปอีกทอดหนึ่ง หรือในกรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ไดมีการจดทะเบียนแบงเชาไวแลว ตอมาผูเชาใหบุคคลอื่นเชาที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ไดจดทะเบียน
แบงเชาไวแลวนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตอไปอีกทอดหนึ่ง ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงเชาชวง” พรอมทั้งระบุ
ระยะเวลาที่เชาชวงใหชัดเจนตอทายประเภทการจดทะเบียนดวย โดยระยะเวลาการเชาชวงจะตองไมเกิน
กําหนดระยะเวลาการเชาเดิม (ตามตัวอยางหมายเลข ๙ – ๑๐)
(๘) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูเชา
ใหบุคคลอื่นเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นบางสว นตอไปอีกทอดหนึ่ง หรือในกรณีท่ีท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูเชาใหบุคคลอื่นเชาที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ไดมีการจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวแลวนั้นทั้งหมดหรือบางสวนตอไปอีกทอดหนึ่ง
ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงเชาชวงเฉพาะสวน” พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชาชวงใหชัดเจนตอทายประเภท
การจดทะเบียนดวย โดยระยะเวลาการเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๑๑ - ๑๒)
(๙) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาหรือแบงเชาไวแลว ตอมาผูเชา
ประสงคใหโอนสิทธิการเชาของตนที่มีในทรัพยสินที่เชาใหบุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผูเชามีอยูทั้งหมด ใหเขียน
ชื่อประเภทวา “โอนสิทธิการเชา” หรือ “โอนสิทธิการแบงเชา” แลวแตกรณี (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๓)
(๑๐) กรณีทที่ ดี่ ินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูเชา
ประสงคใหโอนสิทธิการเชาของตนที่มีในทรัพยสินที่เชานั้นใหบุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผเู ชามีอยูท้งั หมดหรือ
กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนเชาหรือเชาเฉพาะสวนไวแลวโดยมีผูเชาหลายคน ตอมาผูเชาบางคนประสงคให
โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตนที่มีในทรัพยสินที่เชาใหบุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผูเชานั้นมีอยู ใหเขียนชื่อ
ประเภทวา “โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๔ - ๑๕)
(๑๑) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาหรือแบงเชาไวแลว ตอมาผูเชา
ประสงคใหโอนสิทธิการเชาของตนที่มีในทรัพยสินที่เชานั้นใหบุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผูเชามีอยูเพียงบางสวน
ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงโอนสิทธิการเชา” หรือ “แบงโอนสิทธิการแบงเชา” แลวแตกรณี (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๖)
(๑๒) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนหรือแบงเชาเฉพาะสวน
ไวแลว ตอมาผูเชาประสงคใหโอนสิทธิการเชาของตนที่มีในทรัพยสินที่เชานั้นใหบุคคลอื่นเขาสรวมสิทธิที่ผูเชา
มีอยูเพียงบางสวน ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน” หรือ “แบงโอนสิทธิการแบงเชา
เฉพาะสวน” แลวแตกรณี (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๗)
(๑๓) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาไวแลว เมื่อผูเชาตายและสิทธิ
การเชาตกแกทายาทตามขอตกลงที่ผูใหเชาและผูเชากระทําไวตอกันใหสิทธิการเชาตกเปนมรดกของผูเชาไดดวย
หรือเนื่องจากเปนสัญญาเชาตางตอบแทนชนิดพิเศษยิ่งกวาสัญญาเชาธรรมดา เมื่อทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของ
ผูเชามาขอรับมรดกสิทธิการเชา ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนมรดกสิทธิการเชา” (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๘)
/ (๑๔) กรณี ...

-๖(๑๔) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาหรือแบงเชาไวแลว ตอมา

ผูใหเชาและผูเชาประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาเชาหรือสัญญาแบงเชา รวมทั้งในสัญญาตอทาย
สัญญาเชาหรือสัญญาแบงเชา ใหเขียนชื่อประเภทวา “แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา” หรือ “แกไขเพิ่มเติมสัญญา
แบงเชา” แลวแตกรณี หากเปนการจดทะเบียนเชาประเภทอื่นนอกจากประเภทเชาหรือแบงเชาใหปรับชื่อประเภท
แกไขเพิ่มเติมสัญญาเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนเชานั้น (ตามตัวอยางหมายเลข ๑๙)
(๑๕) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชา
หรือแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูใหเชาและผูเชาขอเลิกสัญญาเชาที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมดดังกลาว
ใหเขียนชื่อประเภทวา “เลิกเชา” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๐)
(๑๖) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชา
หรือแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูใหเชาและผูเชาขอเลิกสัญญาเชาดังกลาวเปนบางสวน ไมไดเลิกเชาทั้งหมด
โดยบางสวนยังคงมีการเชาตอไป ใหเขียนชื่อประเภทวา “เลิกเชาบางสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๑)
(๑๗) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาชวง เชาชวงเฉพาะสวน
แบงเชาชวง หรือแบงเชาชวงเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูใหเชาชวงและผูเชาชวงขอเลิกสัญญาเชาชวงที่ได
จดทะเบียนไวดังกลาวทั้งหมด ใหเขียนชื่อประเภทวา “เลิกเชาชวง” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๒)
(๑๘) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไดมีการจดทะเบียนเชาชวง เชาชวงเฉพาะสวน
แบงเชาชวง หรือแบงเชาชวงเฉพาะสวนไวแลว ตอมาผูใหเชาชวงและผูเชาชวงขอเลิกสัญญาเชาชวงดังกลาว
เปนบางสวนไมไดเลิกเชาชวงทั้งหมด โดยบางสวนยังคงมีการเชาชวงตอไป ใหเขียนชื่อประเภทวา “เลิกเชาชวง
บางสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๓)
(๑๙) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นรวมกันตั้งแตสองอสังหาริมทรัพยขึ้นไปไดมีการ
จดทะเบียนเชาไวแลว หรือกรณีที่มีการแบงแยกที่ดินที่ไดมีการจดทะเบียนเชาไวแลวออกเปนหลายแปลงโดย
ที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเชาครอบติดอยูทั้งหมดหรือมีการเชาครอบติดอยูตั้งแตสองแปลงขึ้นไป
ตอมาคูกรณีตกลงจดทะเบียนใหอสังหาริมทรัพยใดอสังหาริมทรัพยหนึ่งที่ไดจดทะเบียนเชารวมไวหลายแปลง
หรือไดครอบการเชาไว แลวแตกรณีนั้นพนจากการเชา สวนอสังหาริมทรัพยที่เหลือยังคงมีการเชาอยูตามเดิม
ใหเขียนชื่อประเภทวา “ปลอดการเชา” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๔)
(๒๐) กรณีที่ที่ดินไดมีการจดทะเบียนเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชาไวแลวเจาของที่ดินประสงคจะ
แบงแยกที่ดินออกจากกัน โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงแยกออกไปหรือที่ดิน
แปลงคงเหลือไมมีการเชาอยู ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม (ปลอดการเชา)” หรือกรณีตกลงให
ที่ดินแปลงแยกและแปลงคงเหลือยังมีการเชาครอบติดอยูทั้งหมด ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม
(ครอบการเชา)” หากการจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอื่นใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนนั้น
(ตามตัวอยางหมายเลข ๒๕ - ๒๖)
/ (๒๑) กรณี ...

-๗(๒๑) กรณีที่ที่ดินไดมีการจดทะเบียนเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชาไวแลวเจาของที่ดินประสงคจะ
แบงแยกที่ดินออกจากกันตั้งแตสองแปลงขึ้นไป โดยในขณะจดทะเบียนแบงแยกคูกรณีตกลงกันใหที่ดิน
แปลงคงเหลือและแปลงที่แยกออกไปบางแปลงยังคงมีการเชาอยู และบางแปลงที่มีการเชาอยูพนจากการเชา
ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงแยกในนามเดิม (ครอบ - ปลอดการเชา)” หากการจดทะเบียนแบงแยกเปนประเภทอื่น
ใหเปนไปตามประเภทการจดทะเบียนนั้น (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๗)
กรณีการเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนและตัวอยางเกี่ยวกับเชาในกรณีอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ ใหเขียนชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไปตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ โดยอนุโลม
หมวด ๓
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดทําหนังสือสัญญาและการแกทะเบียน

ขอ ๑๔ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ใหปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ ๑๓ แลวแตกรณี
(๒) การเขียนชื่อผูใหเชาในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ
ท.ด.๑ ก ใหเขียนเฉพาะชื่อผูใหเชาที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทานั้น โดยไมตองเขียนชื่อ ผูถือกรรมสิทธิ์
หรือผูถือสิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแตอยางใด
กรณีมีผูใหเชาที่ประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลายคนใหเขียนชื่อและหมายเลขลําดับ
กํากับไวหนาชื่อผูใหเชาทุกชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูเชาลงในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ
ท.ด.๑ ก ใหเขียนชื่อผูเชา หากผูเชามีหลายคนใหเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อทุกชื่อดวย
(๔) กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวน ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา เจาของคนใดเปนผูใหเชาเฉพาะสวนของตน และสวนของ
เจาของคนอื่นยังคงมีอยูตามเดิม เชน ที่ดินมีชื่อ นาย ก. กับนาย ค. เปนเจาของ นาย ก. ใหนาย ข. เชาที่ดิน
เฉพาะสวนของตน ใหหมายเหตุวา “นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแกนาย ข. สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนในหมวด ๑ ใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ดวย
ขอ ๑๕ การจัดทําหนังสือสัญญาหรือบันทึกขอตกลงหรือคําขอ แลวแตกรณีใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจดทะเบียนประเภทเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน เชาชวง เชาชวงเฉพาะสวน
แบงเชาชวง แบงเชาชวงเฉพาะสวน ใหทาํ ในรูปแบบหนังสือสัญญา เก็บไว ณ สํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ มอบใหแก
ผูใหเชาและผูเชาถือไวฝายละหนึ่งฉบับ โดยใหคูกรณีลงนามในหนังสือสัญญาตามแบบของทางราชการ คือ
หนังสือสัญญาเชาที่ดิน หนังสือสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน หนังสือสัญญาแบงเชาที่ดิน แลวแตกรณี
/ (๒) การจดทะเบียน ...

-๘(๒) การจดทะเบียนประเภทโอนสิทธิการเชา โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน แบงโอนสิทธิการเชา
แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ใหทําในรูปแบบหนังสือสัญญา เก็บไว ณ สํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ มอบใหแก
ผูรับโอนและเจาของที่ดินถือไวฝายละหนึ่งฉบับ โดยใหคูกรณี (ผูโอน /ผูรับโอน) และเจาของที่ดินลงนามใน
หนังสือสัญญาตามแบบของทางราชการ คือ หนังสือสัญญาโอนสิทธิการรับ ........(ท.ด.๖)
(๓) การจดทะเบียนประเภทโอนมรดกสิทธิการเชา ใหทําในรูปแบบบันทึกการสอบสวนขอจด
ทะเบียนโอนมรดก (ท.ด.๘) และดําเนินการอยางเรื่องโอนมรดกโดยอนุโลมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการจด
ทะเบียนโอนมรดก
(๔) การจดทะเบียนประเภทแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา ปลอดการเชา ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลง
ตามแบบ ท.ด. ๑๖ เก็บไวที่สํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ โดยไมตองทําหนังสือสัญญา
(๕) การจดทะเบียนประเภทเลิกเชา เลิกเชาบางสวน เลิกเชาชวง เลิกเชาชวงบางสวน ใหผูขอยื่น
คําขอตามแบบ ท.ด.๙ และใช ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก แลวแตกรณีเปนแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
โดยไมตองจัดทําหนังสือสัญญา
ขอ ๑๖ กรณีที่มีการขอจดทะเบียน เชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน เปนกรณีที่ตองมี
รูปแผนที่การเชาดังกลาวประกอบสัญญาเชาแตละกรณีดวย หากคูกรณีทําแผนที่มาเองใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบรูปแผนที่ที่คูกรณีนํามาประกอบการจดทะเบียนนั้น หรือหากคูกรณีขอใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํา
รูปแผนที่ให ใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามคูกรณีใหชัดเจนเกี่ยวกับบริเวณที่ดินและจํานวนที่ดินที่ตกลงใหเชา
เมื่อเห็นวารูปแผนที่ที่จัดทําตรงตามความประสงคของคูกรณีแลวจึงใหเจาของที่ดินทั้งหมดพรอมดวยผูเชา
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองไวในแผนที่เปนหลักฐานดวย
กรณีที่มีการจดทะเบียนเชาประเภทอื่นตอไป เชน เชาชวงเฉพาะสวน แบงเชาชวง แบงเชาชวง
เฉพาะสวน โอนสิทธิการแบงเชา โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน แบงโอนสิทธิการเชา แบงโอนสิทธิการแบงเชา
แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน แบงโอนสิทธิการแบงเชาเฉพาะสวน แลวมีผลทําใหรูปแผนที่เปลี่ยนแปลงไป
ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการทําแผนที่โดยใหถือปฏิบัติในทํานองเดียวกับวรรคหนึ่ง
ขอ ๑๗ กรณีที่มีการขอจดทะเบียนเลิกเชาบางสวน เลิกเชาชวงบางสวน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํา
บันทึกขอตกลง ตามแบบ ท.ด.๑๖ พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงเขตสวนที่ตองการเลิกเชากับสวนที่ยังคงมีการเชา
อยูตอไปใหชัดเจน โดยใหผูใหเชาและผูเชาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองไวในแผนที่เปนหลักฐานดวย และ
ใหหมายเหตุการเลิกเชาบางสวนไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก)
รวมทั้งในรายการจดทะเบียนใหปรากฏรายละเอียดตามขอตกลงใหชัดเจน
ขอ ๑๘ การจดทะเบียนเลิกเชา เลิกเชาบางสวน เลิกเชาชวง เลิกเชาชวงบางสวน โดยผูใหเชา
และผูเชาไดตกลงเลิกสัญญาเชาดังกลาวขางตนแลวแตกรณีที่ไดจดทะเบียนไวทั้งหมด ใหพนักงานเจาหนาที่
เขียนบรรยายบอกเลิกสัญญาดานหนาสัญญาทุกฉบับไวมุมบนดานขวาวา “คูสัญญาไดเลิกสัญญา...............
รายนี้ตอกันแลว แตวันที่.....เดือน ...............พ.ศ. ....” แลวใหเจาพนักงานที่ดินลงลายมือชื่อกํากับไว
/ ขอ ๑๙ ในกรณี ...

-๙ขอ ๑๙ ในกรณีที่ดินไดจดทะเบียนเชาไวแลว ตอมาไดมีการขอจดทะเบียนแบงแยกใหที่ดินแปลง
ที่แยกออกไปมีการเชาติดไปดวย หรือคูกรณีตกลงไมใหการเชาติดไปดวย ใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไดมีการจดทะเบียนเชาไว ตอมามีการขอจดทะเบียนแบงแยก
โดยคูกรณีตกลงใหที่ดินแปลงคงเหลือและแปลงแยกออกไปมีการเชาอยูตามเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่เขียน
คําวา “(ครอบการเชา)” ไวตอทายหรือใตชื่อประเภทการจดทะเบียนแบงแยกในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนแปลงเดิม พรอมทั้งใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือ
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่.....เดือน.................... พ.ศ. ....” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒๘)
หนั ง สือ แสดงสิ ท ธิใ นที่ ดิ น แปลงแยกใหเ ขี ย นชื่ อ เจ า ของที่ ดิน เปน ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ไ ว ดา นหน า
และยกรายการจดทะเบียนประเภทเชาไปจดแจงในสารบัญจดทะเบียน พรอมทั้งหมายเหตุครอบการเชา โดย
เขียนคําวา “(ครอบการเชา)” ในรายการจดแจงไวตอทายหรือใตชื่อประเภทการจดทะเบียนเชาที่ยกมาจดแจง
ในชองเนื้อที่ดินตามสัญญาใหลงจํานวนที่ดินตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหม แลวหมายเหตุวา “การเชายังคง
มีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่...... เดือน ................พ.ศ. ....” สําหรับวัน เดือน ป ที่จดทะเบียน และชื่อ
เจาพนักงานที่ดินใหใชชื่อและวัน เดือน ป เดิม โดยเจาพนักงานที่ดินคนปจจุบันลงชื่อพรอม วัน เดือน ป กํากับไว
(ตามตัวอยางหมายเลข ๒๙) กรณีที่ผูใหเชาเปนผูทรงสิทธิเก็บกินหรือกรณีที่ชื่อผูเชาหรือผูใหเชาเปลี่ยนแปลงไป
หรือมีรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวกับการเชาตอเนื่องตอไปอีก ใหยกรายการที่เกี่ยวของทั้งหมดไปจดแจงไวใน
ทํานองเดียวกันดวย (ตามตัวอยางหมายเลข ๓๐ - ๓๑)
(๒) กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไดมีการจดทะเบียนเชาไว ตอมามีการขอจดทะเบียนแบงแยก
โดยคูกรณียินยอมใหหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบางแปลงมีการเชาอยูตามเดิม บางแปลงพนจากการเชา เชน
กรณีแบงแยกในนามเดิมใหที่ดินแปลงแยกที่ ๑ พนจากการเชา สวนที่ดินแปลงแยกที่ ๒ และแปลงคงเหลือยังคง
มีการเชาอยูตามเดิม เปนตน ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุใหปรากฏครอบการเชาหรือปลอดการเชา โดยเขียน
คําวา “(ครอบ - ปลอดการเชา)” ไวตอทายหรือใตชื่อประเภทการจดทะเบียนแบงแยกในคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนแปลงเดิม พรอมทั้งหมายเหตุไว ณ ริมดานซาย
ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนที่ดินแปลงแยกที่ ๑ วา
“ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่....... เดือน................. พ.ศ. .... ตามบันทึก
ขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่ ........ เดือน ..................พ.ศ. ....” สวนที่ดินแปลงแยกที่ ๒ และแปลงคงเหลือ
ใหหมายเหตุวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ ......
เดือน ...............พ.ศ. ....” สําหรับรายการจดทะเบียนเชาและรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวของที่จะยกไปจดแจง
ไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกใหมที่ยังมีการเชาติดอยู ใหปฏิบัติตาม (๑) วรรคสอง (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๓๒) หรือกรณีแบงขายแลวใหที่ดินแปลงแยกพนจากการเชาและที่ดินแปลงคงเหลือยังคงมีการเชาอยู
ตามเดิม ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุใหปรากฏครอบการเชาหรือปลอดการเชา โดยเขียนคําวา “(ครอบ ปลอดการเชา)” ไวตอทายหรือใตชื่อประเภทการจดทะเบียนแบงขายในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนแปลงเดิม พรอมทั้งหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียน
/ สิทธิและนิติกรรม ...

- ๑๐ สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนแบงขาย วา “ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชา
ตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. .... ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลง
วันที่...... เดือน .................พ.ศ. .... สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามเดิม” (ตามตัวอยางหมายเลข ๓๓)
เปนตน
(๓) กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไว ถาผูถือกรรมสิทธิ์รวมตกลงแบงแยกที่ดินออกจากกัน
ใหพยายามแบงสวนของผูใหเชาไวเปนแปลงคงเหลือและใหแปลงเฉพาะสวนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ไมไดใหเชา
ซึ่งไมมีการเชาครอบติดอยูเปนแปลงแยก หากกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงคงเหลือเปนสวนของผูใหเชา
ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุใหปรากฏครอบการเชาโดยเขียนคําวา “(ครอบการเชา)” ไวตอทายหรือใตชื่อ
ประเภทการจดทะเบียนแบงแยกในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) แปลงคงเหลือและ
ในสารบัญจดทะเบียนแปลงเดิม พรอมทั้งหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนวา “ที่ดินแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ....” สวนแปลงแยกที่ไมมีการเชาครอบติดอยูใหหมายเหตุไว ณ ริมดานซาย
ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้
ไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวนฉบับลงวันที่ ....... เดือน ............พ.ศ. .... แตอยางใด”
(ตามตัวอยางหมายเลข ๓๔)
สําหรับกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกเปนของผูใหเชา ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุ
ไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนแบงแยก
เฉพาะแปลงของผูใหเชาไวดวยวา “ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้การเชายังคงมีอยู ตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่ .......เดือน ............... พ.ศ. .... ” สําหรับรายการจดทะเบียนเชาและรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวของ
ที่จะยกไปจดแจงไวในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกใหม ใหปฏิบัติตาม (๑) วรรคสอง เวนแตชื่อคูสัญญา
ทั้งสองฝายในชองผูใหสัญญาใหยกมาแตเฉพาะชื่อผูถือกรรมสิทธิ์แปลงแบงแยกเทานั้น ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์อื่น
ซึ่งมิไดเปนคูสัญญาไมตองยกมาดวย สวนที่ดินแปลงแยกอื่นหรือแปลงคงเหลือที่ไมมีการเชาครอบติดอยู ให
หมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียน
(ที่แยกไปนี้/ แปลงคงเหลือ) มีการเชาครอบติดอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่
วา “ที่ดินแปลง.........................................ไม
......เดือน ..............พ.ศ. .... แตอยางใด” (ตามตัวอยางหมายเลข ๓๕)
(๔) กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไดมีการจดทะเบียนแบงเชาไว ตอมามีการขอจดทะเบียนแบงแยก
โดยที่ดินแปลงแยกหรือแปลงคงเหลือเปนสวนที่ไมมีการจดทะเบียนแบงเชาไวรวมอยูดวย หรือกรณีที่ไดมีการ
จดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวโดยผูถือกรรมสิทธิ์รวมตกลงแบงแยกที่ดินออกจากกันโดยใหแปลงเฉพาะสวน
ของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ไมไดใหเชาหรือแปลงแยกอื่นของผูใหเชาเปนสวนที่ไมมีการจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวน
ไวรวมอยูดวย ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,
(ที่แยกไปนี้/ แปลงคงเหลือ)
ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนวา”ที่ดินแปลง...................................................ไม
มีการเชาครอบติดอยู
(แบ
ง
เช
า
/
แบ
ง
เช
า
เฉพาะส
ว
น)
ตามสัญญา.............................................ฉบับลงวันที่........เดือน....................พ.ศ. .... แตอยางใด”
/ (๕) กรณีที่ ...

- ๑๑ (๕) กรณีที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกที่ไดมีการจดแจงครอบการเชาไว ภายหลังคูกรณี
ตกลงกันใหหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงแยกบางแปลงปลอดการเชา ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนประเภท
“ปลอดการเชา” และหมายเหตุการปลอดการเชาไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) รวมทั้งในรายการจดทะเบียนวา “ที่ดินแปลงนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่.......
เดือน .....................พ.ศ. .... ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่ ...... เดือน.....................พ.ศ. ....”
(ตามตัวอยางหมายเลข ๓๖)
ขอ ๒๐ กอนดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ใหพนักงานเจาหนาที่แกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียน โดยใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินฉบับสํานักงานที่ดิน และฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย
ขอ ๒๑ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนกรณีประเภทเชา โดยเจา ของที่ดินเปนผูใ หเ ชา
ในชองผูใหสัญญาใหเขียนชื่อเจาของตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอม
หมายเลขลําดับกํากับไว และในชองผูรับสัญญาใหเขียนคําวา “ผูเชา” กํากับไวดวย หากเปนกรณีประเภทเลิกเชา
ในชองผูใหสัญญาเมื่อเขียนชื่อผูเชาลงไวแลวใหเขียนคําวา “ผูเชา” กํากับไว และในชองผูรับสัญญาใหเขียนชื่อ
เจาของที่ดินผูใหเชา หากเปนกรณีจดทะเบียนประเภทที่มีเจาของกรรมสิทธิ์หลายคน ใหเขียนชื่อเจาของ
กรรมสิทธิ์คนอื่นนั้นเรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดวย
การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนกรณีประเภทแบงเชา ในชองเนื้อที่ดินตามสัญญาใหลงเนื้อที่เต็ม
ตามเนื้อที่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีการจดทะเบียนประเภทที่ตองหมายเหตุไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ใหหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนเชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) คําขอ หนังสือสัญญา บันทึกขอตกลง
และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนใหปฏิบัติและใชแบบหนังสือสัญญาและบันทึกขอตกลงตามตัวอยาง
ทายระเบียบ
หมวด ๔
การลงลายมือชื่อและการประกาศ

ขอ ๒๒ การลงลายมือชือ่ ของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) คําขอ
หนังสือสัญญา และบันทึกขอตกลง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๒๓ หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความใหผูขอลงนามในแบบพิมพ
ไวกอน
/ ขอ ๒๔ ในกรณี ...

- ๑๒ ขอ ๒๔ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคลดังกลาวลงไวแทน
การลงลายมือชื่อโดยพิมพนิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับวาเปนลายนิ้วหัวแมมือ
ซายของผูใด หากนิ้วหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลางเลือน ใหใชลายพิมพนิ้วหัวแมมือขวาแทน แลวหมายเหตุ
ไวดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอใหพิมพลายนิ้วมือ
ของผูขอไวในที่วา งแหงอื่นในคําขอนั้นก็ได แตใหมีเครื่องหมาย เชน ลูกศรชี้ไปใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
ขอ ๒๕ กรณีมีผูขอจดทะเบียนเชาที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. หรือเชาอสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดินดังกลาว หรือเชาอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดิน
ดังกลาวใหประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เวนแตกรณีการจดทะเบียนเลิกเชา เลิกเชาบางสวน
เลิกเชาชวง เลิกเชาชวงบางสวน ปลอดการเชา หรือเปนกรณีเขาขอยกเวนอื่นตามนัยขอ ๖ แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวง
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไมตองประกาศตามนัยขอ ๕ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ดังกลาว
ในกรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ขอจดทะเบียนเชาตามวรรคหนึ่งตั้งอยูในทองที่ซึ่งรัฐมนตรี
ยังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการปดประกาศการขอจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๕
ระยะเวลาการเชาและการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ขอ ๒๖ ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนเชาหรือเชาชวงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีกําหนด
ระยะเวลาไมเกินกวาสามป ใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงใหผูขอรับทราบวากฎหมายมิไดบังคับใหจดทะเบียน
พนักงานเจาหนาที่จึงไมมีหนาที่ตองจดทะเบียนและจัดทําสัญญาให
ขอ ๒๗ ในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นโดยทําสัญญากันไว
เปนเวลาระยะเวลาเชานานกวาสามสิบป ในการจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ชี้แจงขอกฎหมายใหผูขอ
ทราบวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหามมิใหเชากันเปนกําหนดเวลาเกินกวาสามสิบป หากประสงคจะ
จดทะเบียนใหลดระยะเวลาเชาลงมาเปนเวลาไมเกินสามสิบป โดยการเริ่มตนของสัญญาเชาคูกรณีจะตกลงกัน
ใหสัญญาเชามีผลนับแตวันที่จดทะเบียน หรือใหสัญญาเชาเริ่มมีผลในอนาคต หรือใหนับเวลาเชายอนหลังไป
กอนจดทะเบียนวันใดก็ได
/ ในกรณีที่ ...

- ๑๓ ในกรณีที่ผูขอประสงคจะขอจดทะเบียนเชาโดยกําหนดระยะเวลาการเชาไวตลอดอายุของผูใหเชา
หรือของผูเชาแทนการกําหนดระยะเวลาเปนจํานวนปที่แนนอนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียน
ไดเฉพาะกรณีเปนการจดทะเบียนเชาตลอดอายุของผูใหเชาหรือของผูเชาที่เปนบุคคลธรรมดาเทานั้น สวนกรณี
เปนการจดทะเบียนเชาตลอดอายุของผูใหเชาหรือของผูเชาที่เปนนิติบุคคลไมสามารถดําเนินการใหได
ขอ ๒๘ กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนเชากันไวแลว ระหวางสัญญาเชายังไมสิ้นสุดไดขอจดทะเบียน
การเชาฉบับที่สองโดยมีเงื่อนเวลาเริ่มตนหลังจากสัญญาเชาฉบับแรกสิ้นสุดลง ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียน
พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่เชาแลวเขียนวา “(มีเงื่อนเวลา)” ไวตอทายประเภทการจดทะเบียนและหมายเหตุไว
ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในรายการจดทะเบียนดวยวา
“การเชารายนี้คูสัญญาตกลงกันใหมีผลแตวันที่........ เดือน ...................พ.ศ. .... เปนตนไป” ทั้งนี้ ระยะเวลา
การเชาตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (ตามตัวอยางหมายเลข ๓๗)
ขอ ๒๙ กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงในหนังสือสัญญา หรือบันทึกขอตกลง
รวมทั้งสารบัญจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไวหรือผูขอจดทะเบียนกรอกขอความ
ลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามายื่นพรอมคําขอใหเปนการถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปนมาของที่ดิน และอสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะจดทะเบียน
ชื่อเจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดา มารดา และลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูขอจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) หรือในหนังสือมอบอํานาจแลวแตกรณี โดยตรวจสอบใหตรงกับหลักฐาน
เดิมในสารบบ กรณีลายมือชื่อของผูขอจดทะเบียนผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อเจาของในสารบบเดิมมากควรให
ผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบเดิม หากผูขอจดทะเบียนยังลงลายมือชื่อ
ผิดเพี้ยนจากเดิมแตผูขอจดทะเบียนเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่รูจัก ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปได
หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียน ควรขอหลักฐานที่เชื่อถือไดจากผูนั้นมาตรวจสอบเพิ่มเติม
จนเปนที่เชื่อถือไดวาผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่แทจริง หรือใหผูที่เชื่อถือไดรับรองวาผูขอจดทะเบียนเปน
เจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของเจาของในสารบบใหพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาขางตน
(๓) ตรวจสอบบัญชีอายัดวามีการอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอจดทะเบียน
หรือไม ประการใด
ขอ ๓๐ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีผูขอไมไดลงลายมือชื่อ
ในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอพนักงานเจาหนาที่
กรณีที่คูกรณีไดทําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงตามแบบของคูกรณีและลงลายมือชื่อคูกรณีแลวมา
ยื่นดวย ถาขอสัญญานั้นไมขัดตอกฎหมายใหนําสัญญาหรือบันทึกขอตกลงนั้นแนบเปนสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
ตอทายสัญญาหรือบันทึกขอตกลงตามแบบของทางราชการ แลวใหพนักงานเจาหนาที่ลงนามกํากับรอยตอ
เทานั้น ทั้งนี้ใหพนักงานเจาหนาที่ระบุในสัญญาหรือบันทึกขอตกลงตามแบบของทางราชการวา “ขอตกลงอื่น
ใหเปนไปตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลงตอทาย” ดวย
/ หมวด ๖ ...

- ๑๔ หมวด ๖
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับการเชาที่ดิน
หรืออาคารที่เปนที่ราชพัสดุ

ขอ ๓๑ กรณีการจดทะเบียนเชาที่ราชพัสดุ หากผูมีอํานาจในการจัดใหเชาและเลิกสัญญาเชา
ที่ราชพัสดุตามกฎหมายซึ่งไดแก อธิบดีกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ประสงคขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินหรืออาคารที่เปนที่ราชพัสดุ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามหลักเกณฑ
การสอบสวนและวิธีการจดทะเบียนตามระเบียบนี้และใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีการเชาที่ดินราชพัสดุหรือที่ดินพรอมอาคารราชพัสดุ หากที่ดินราชพัสดุนั้นเปนที่ดินที่มี
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ยื่นขอ
จดทะเบียนเชนเดียวกับการเชาที่ดินของเอกชน
(๒) กรณีการเชาที่ดินราชพัสดุที่ไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรืออาคารราชพัสดุใหพนักงานเจาหนาที่
จดทะเบียนในสมุดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (ท.อ.๑๓)
ทั้งนี้ ที่ดินราชพัสดุที่ขอจดทะเบียนเชาดังกลาวจะมีหลักฐานหรือไมมีหลักฐานเปนหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงหรือไม ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนเชาไดและใหปรับใชชื่อประเภทการจดทะเบียน
ตามที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ โดยลงชื่อ “กระทรวงการคลัง” เปนผูใหเชา
ขอ ๓๒ กรณีที่ราชพัสดุที่ขอจดทะเบียนการเชายังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หนังสือรับรองการ
ทําประโยชนตามแบบ น.ส.๓ ก. หรืออาคารราชพัสดุอยางเดียว ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศการขอจดทะเบียน
มีกําหนดสามสิบวัน ตามขอ ๕ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎหมายฉบับที่แกไขเพิ่มเติม เวนแตจะเขาขอยกเวนที่ไมตองประกาศ
ตามขอ ๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับที่ดินของเอกชน
ตามขอ ๒๕
หมวด ๗
คาธรรมเนียม

ขอ ๓๓ การจดทะเบียนเชา เชาเฉพาะสวน แบงเชา แบงเชาเฉพาะสวน เชาชวง เชาชวงเฉพาะสวน
แบงเชาชวง แบงเชาชวงเฉพาะสวน โอนสิทธิการเชา โอนสิทธิการแบงเชา โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน
แบงโอนสิทธิการเชา แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน แบงโอนสิทธิการแบงเชาเฉพาะสวน โอนมรดกสิทธิการเชา
แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชากรณีมีผลใหคาเชาเพิ่มขึ้น ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทมีทุนทรัพยตามจํานวน
คาเชาตลอดระยะเวลาการเชาหรือเงินกินเปลาหรือทั้งสองอยางรวมกัน หรือตลอดระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู
/ แลวแตกรณี ...

- ๑๕ แลวแตกรณี สวนการจดทะเบียนปลอดเชา เลิกเชา เลิกเชาบางสวน เลิกเชาชวง เลิกเชาชวงบางสวน แกไขเพิ่มเติม
สัญญาเชากรณีไมมีผลใหคาเชาเพิ่มขึ้น เปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ประเภทไมมีทุนทรัพย ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗
กรณี เ ป น ที่ ดิ น ที่ ร าชพั ส ดุ หรื อ อาคารราชพั ส ดุ ใหพ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย ม
เชนเดียวกันกับที่ดินของเอกชนตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
ขอ ๓๔ ในกรณีการจดทะเบียนเชาตลอดอายุของผูใหเชาหรือของผูเชา ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ตามจํานวนคาเชาโดยคํานวณคาเชาเทากับระยะเวลาเชาสามสิบปหรือเงินกินเปลาหรือทั้งสองอยางรวมกัน
หมวด ๘
อากรแสตมปการเชา

ขอ ๓๕ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเชาที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพ ยอยางอื่น
ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร ๑ แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป
ทายหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ในอัตรา ๑ บาทตอทุกจํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ
๑,๐๐๐ บาท แหงคาเชาหรือเงินกินเปลาหรือทั้งสองอยางรวมกันตลอดอายุการเชา ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาอากร
แสตมปใหเรียกเก็บจากคาเชาที่สามารถคํานวณเปนตัวเงินที่แนนอนไดในขณะจดทะเบียนเชา กรณีที่มีบางสวน
ของคาเชาไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดแนนอนในขณะที่จดทะเบียนเชา ถือเปนกรณีที่ไมอาจรวมเอาคาเชา
สวนดังกลาวมารวมเปนคาเชาเพื่อเรียกอากรแสตมปได กรณีนี้ใหเรียกอากรแสตมปการเชาเฉพาะคาเชาซึ่ง
สามารถคํานวณเปนตัวเงินที่แนนอนไดในขณะจดทะเบียนเชาเทานั้น
ขอ ๓๖ การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นกรณีที่
ตองมีการเรียกเก็บคาอากรแสตมปตามลักษณะแหงตราสาร ๑ แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป ใหพนักงานเจาหนาที่
ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินแจงใหผูมีหนาที่เสียอากรแสตมป (ผูใหเชา) ชําระ
อากรเปนตัวเงินตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกอนหรือในวันที่มีการรับจดทะเบียน
ดังกลาว และใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกขอความวา “ไดชําระคาอากรแสตมปเปนตัวเงิน ................บาท แลว
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.......เลขที่.........ลงวันที่...........” พรอมทั้งลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป กํากับไว
ขอ ๓๗ ในกรณีที่คูกรณีไดทําสัญญาเชากันไวและไดปดอากรแสตมปครบจํานวนอากรโดยได
ขีดฆาแสตมปและใหถือเอาสัญญาเชาดังกลาวเปนสัญญาตอทายสัญญาตามแบบของทางราชการ กรณีเชนนี้
ใหถือวาสัญญาเชานั้นไดปดแสตมปบริบูรณแลว พนักงานเจาหนาที่ไมตองเรียกเก็บคาอากรแสตมปสําหรับ
ตราสารนั้นอีก
/ ขอ ๓๘ กรณี ...

- ๑๖ ขอ ๓๘ กรณีที่ไดมีการจดทะเบียนการเชาไวแลวตอมาผูเชาไดจดทะเบียนใหเชาชวงหรือจดทะเบียน
โอนสิทธิการเชาใหแกบุคคลอื่น โดยผูเชาชวงหรือผูรับโอนสิทธิการเชาไดจายเงินเปนคาตอบแทนใหแกผูเชา
เปนเงินจํานวนหนึ่ง กรณีเชนนี้สัญญาเชาชวงตองปดแสตมปบริบูรณตามลักษณะแหงตราสาร ๑ แหงบัญชี
อัตราอากรแสตมป สําหรับการโอนสิทธิการเชาหากมีการจดทะเบียนการเชาใหมตองปดแสตมปบริบูรณ
เชนเดียวกัน
ขอ ๓๙ กรณีการเชาที่ดินที่ราชพัสดุหรืออาคารราชพัสดุ โดยกระทรวงการคลังเปนผูใหเชาซึ่งตาม
ประมวลรัษฎากรบัญญัติใหผูมีหนาที่เสียอากรแสตมปการเชา คือ ผูใหเชา ฉะนั้นจึงเปนกรณีที่กระทรวงการคลัง
เปนผูเสียอากรแสตมป อยูในหลักเกณฑไดรับการยกเวนไมตองเสียอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑ แหงประมวล
รัษฎากร พนักงานเจาหนาที่จึงไมตองเรียกเก็บคาอากรแสตมปในกรณีนี้
ขอ ๔๐ กรณีสวนราชการเปนผูเชาโดยเอกชนเปนผูใหเชาและตองจดทะเบียนการเชาตอพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรบัญญัติใหผูมีหนาที่เสียอากรแสตมปการเชา คือ ผูใหเชา ฉะนั้นกรณีที่
สวนราชการเปนผูเชาจึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการยกเวนการเสียอากรแสตมปตามมาตรา ๑๒๑
แหงประมวลรัษฎากร จึงเปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตองเรียกเก็บคาอากรแสตมปการเชาจากผูใหเชา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชือ่ )

บุญเชิด คิดเห็น
(นายบุญเชิด คิดเห็น)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๑

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ระบุจํานวนป  นอกเขต
เชา (มีกําหนด......................)
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.
ใหเชา
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.
เชา
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 ..............….......…....
(ระบุคาเชาทั้งหมด)
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ระบุสาระสําคัญ เชน เชาเพือ่ ทําอะไร การเชาเริ่มนับวันใด จํานวนคาและการชําระคาเชาเปนรายเดือน หรือป
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระคาเชากันอยางไร สิ่งปลูกสรางในที่ดินมีหรือไม ถามีใหเชาดวยหรือไม หากเปนกรณีสิ่งปลูกสรางที่ผูเชาปลูกสรางขึ้น
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
จะตกลงกันอยางไร เชน ใหผูเชารื้อถอนไป หรือจะใหตกเปนของผูใหเชาหรือไม เปนตน กรณีผูเชาตายตกลงใหสัญญาเชา
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
ตกทอดเปนมรดกใหแกทายาทของผูเชา หรือไม
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ใหเชาชวงไดหรือไม มีสัญญาตอทายสัญญาเชา ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูขอใหเชา
ก็ระบุไวดวย
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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 ๒

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เชาที่ดินไวเพือ่ .................................. .การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระคาเชาภายในวันที่ ................................ สิ่งปลูกสรางไมมี ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ข.
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 ๒

ที่ดิน

(ท.ด. ๓๖)

หนังสือสัญญาเชาที่ดิน (มีกําหนดสิบป)

โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
(ระบุวาเชาทําอะไร)
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไวทํา…………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิบป
ทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
วน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที่ ............................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี ในการเชาที่ดินรายนี้หามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดนิ แปลงนี้…ไม
………………………………………….…………………….……………….
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสือสัญ ญานี้ไดทําเป น สามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………ผูเขียน
.
………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๒
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เชา
เดือน…………. (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)..............…..

ตัวอยางหมายเลข ๓

ตําแหนงที่ดิน

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

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแกนาย ข. สวนของบุคคลอืน่ คงเดิม

โฉนดที่ดิน

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนห
า
หมื
น
่
บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เชาที่ดินไวเพือ่ ..................................จํานวนเนื้อที่ที่เชาเฉพาะสวน..........................การเชามีกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญานี้
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
าระคาเชาเปนรายป ปละ ๓๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ................................... /สิ่งปลูกสรางไมมี
(๔) ชํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
าที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๕) ในการเช
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) เชาเฉพาะสวนที่ปรากฏตามรูปแผนที่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสีเขียวทายสัญญานี้
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
(๗) ไดรับความยินยอมจากผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอืลงชื
่น ่อ ...........................................................
นาย ข.
ผูขอ เชา
ตามหลักฐาน .............................................. 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 ๓

(ท.ด. ๓๖ ก)

หนังสือสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน (มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………เลขที่ดิน.............….……….……..หนาสํารวจ......…....…..………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
….…
นาย
ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชา อายุ ...….
…………………………….…………….     
..…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................…………………............................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….….
นาย
ข.
๕๐ . ป
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเชา อายุ …....
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…......………..............…………..……………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท ......……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะสวนของตนโดยไมเกี่ยวของสวนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ทิศตะวันตก
ทางดาน……………………………………..……...…………........ตามที
่ปรากฏในรูปแผนที่ประมาณหมายสีเขียวทายสัญญานี้
(ระบุวาเชาทําอะไร) จํานวนเนื้อที่ที่เชาเฉพาะสวน.........................................
ไวทํา……………………………………………………………………..…………………………………………………………
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………………….…………………………เป
นตนไป
๑๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(หนึ
่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยชําระเงินเปนรายป ปละ ๓๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที่ ......................................................
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
มี /ในการเชาที่ดินรายนี้หามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…ไม
…………………………….…………………………………………………….
การเช
านี้ไดรับความยินยอมจากผูถือกรรมสิทธิ์รว มคนอื่นแลว ตามหลักฐาน ...............................................
…………………………....…………………………………….………………………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ การเชาเฉพาะสวนจะตองมีหลักฐานหนังสือยินยอม
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ของผู
ถ

อ
ื
กรรมสิ
ท
ธิ
อ
์
น
่
ื
หรื
อ
มี
ห
ลั
ก
ฐานที
แ
่
สดงให
เ
ห็
น
ว
า
ส
ว
นที
่
.
…………………………………ผูเขียน
ใหเชานั้นเปนสวนเฉพาะสวนของผูใหเชาจริง
…………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๓
แผนที่ทายหนังสือสัญญาเชาเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..................
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนเชาเฉพาะสวน

เนื้อที่ ๑๐ ไร
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์คนอื่น
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๓
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เชาเฉพาะสวน
เดือน…………. (มีกําหนดหาป)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)...….............

ตัวอยางหมายเลข ๔

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
าที่ดินไวเพื่อ.........................................จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชา .................................การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้
(๓) เช..................................................................………..................................................................….....................…...................……
าระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ................................/ สิ่งปลูกสรางไมมี
(๔) ชํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
าที่ดินนี้ทั้งสองฝายตกลงยินยอมใหผูเชามีสิทธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
(๕) ในการเช
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) แบงเชาที่ดินตามรูปแผนที่หมายสีแดงแนบทายสัญญานี้ วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาทีด่ ิน (มีกําหนดสิบป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
. ……
นาย ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
................................
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา แบงเชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงบางสวนเฉพาะตอนหมายสี.แดง
วั
น
ที
่
...................................
สิ
บ
ตามแผนที่ทายสัญญานี้ ไวแต………………………..………………...........มีกําหนด………………ป………………….เดื
อน
ทําสัญญานี้
นับตั้งแตวัน………......…………………….………….........................เป
นตนไป จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชา....................................
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
่งแสนบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ .........................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชานี้…ไม………………………………….…………………………………….
ขอ ๔. ในการเชาที่ดินนี้ทั้งสองฝายตกลงยินยอมใหผูเชามีสิทธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............…………………………………ผูเขียน
กับ

.............…………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๔
แผนทีท่ ายหนังสือสัญญาแบงเชาทีด่ ิน
ฉบับลงวันที่.........เดือน .........................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่…………….....
เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชา เนือ้ ที่ประมาณ ๕ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๔
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. แบงเชา
เดือน…………. (มีกาํ หนดสิบป)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๕

ตําแหนงที่ดิน

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

ในเขต
(มีกําหนดสิบป)

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน แกนาย ข. สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

โฉนดที่ดิน

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
าที่ดินไวเพื่อ ..............................จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาเฉพาะสวน .........................การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้
(๓) เช..................................................................………..................................................................….....................…...................……
าระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ .................................. / สิ่งปลูกสรางไมมี
(๔) ชํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) แบงเชาที่ดินเฉพาะสวนของนาย ก. เพียงบางสวน
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ตามรูปแผนที่หมายสีแดงแนบทายสัญญานี้ ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
(๗) ไดรับความยินยอมจากผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
ตามหลักฐาน ................................................ 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 ๕
(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาทีด่ ิน เฉพาะสวน (มีกําหนดสิบป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
. …..
นาย ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใหเชา อายุ ….…
…………………………….…………….     
……
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
+เฉพาะสวน
แดง
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา แบงเชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงบางสวนเฉพาะตอนหมายสี ............................
นที่ ...........................................จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาเฉพาะสวน.........................................
ตามแผนที่ทายสัญญานี้ ไวแต…วั……………………..……..……..……………………………...
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
สิบ
ทําสัญญานี้
ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
๑๐๐,๐๐๐.…………………………………………………………………………………………….………………………………………
(หนึ
่งแสนบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ......................................
ไมมี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชานี้…………………………………….…………………………………….
ขอ ๔. ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
ขอ ๕. การเชานี้ไดรับความยินยอมจากผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นแลว ตามหลักฐาน .....................................................
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ การแบงเชาเฉพาะสวนจะตองมีหลักฐานหนังสือ
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ยิ. นยอมของผูถือกรรมสิทธิ์อื่นหรือมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
............…………………………………ผูเขียน
.............…………………………………ผูตรวจ
สวนที่ใหเชานั้นเปนสวนเฉพาะสวนของผูใหเชาจริง
กับ

ตัวอยางหมายเลข ๕
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาที่ดนิ เฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่ ...........เดือน .......................พ.ศ.....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๓ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………...............
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวน

เนื้อที่ ๑๐ ไร
เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์คนอื่น
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๕
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…….……. แบงเชาเฉพาะสวน
เดือน……….… (มีกาํ หนดสิบป)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตน เพียงบางสวน
แกนาย ข. สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ).........….......

ตัวอยางหมายเลข ๖

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เชาชวงทีด่ ินตามสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่ ........................ระหวางนาย ก. กับผูใหเชาชวง การเชามีกําหนดหาป
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
นั..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
บแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ...........................................................
่งปลูกสรางไมมี
(๔) สิ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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

(ท.ด. ๓๖)

หนังสือสัญญาเชาชวงที่ดนิ (มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ข.
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชาชวง อายุ ๕๐
….…. ป
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
………
นาย จ.
๓๕ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชาชวง อายุ ……....
……………………….………………….     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ซึ่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชาตามสัญญา
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ////////
ไวทํา…………..……………………………
เชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…….เดือน……………...พ.ศ. .... ระหวาง นาย ก. กับผูใหเชาชวง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
วน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที่ ............................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี
………………………………………….…………………….……………….
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…ไม
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
หมายเหตุ ๑. กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐาน ……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ดวยวาเปนกรณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม
หากไม
ไ
ด
ย
น
ิ
ยอมไว
แ
ต
เ
ดิ
ม
ต
อ
งมี
ห
ลั
ก
ฐานการยิ
น
ยอมให
เ
ช
า
ช
ว
ง
………………………………ผูเขียน
.
จากผูใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
๒. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๖
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่ ………… เชา
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. …………

นาย ก.

วันที่…………. เชาชวง
เดือน………… (มีกําหนดหาป)
พ.ศ. …………

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)......…..........

ผูเชา

ผูเชา

นาย จ.
ผูเชาชวง

ตัวอยางหมายเลข ๗

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เชาชวงที่ดินเฉพาะสวนตามสิทธิการเชา ตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่.....................ระหวาง นาย ก. กับผูใหเชาชวง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
การเช
ามีกําหนด หา ป นับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่..............................
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
่งปลูกสรางไมมี จํานวนเนื้อที่ที่เชาชวงเฉพาะสวน .................................................
(๔) สิ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๕) เชาชวงเฉพาะสวนที่ปรากฏตามรูปแผนที่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสีเขียวทายสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
ฉบับลงวันที่........................................
นาย จ .
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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 ๗

(ท.ด. ๓๖ ก)

หนังสือสัญญาเชาชวงที่ดินเฉพาะสวน (มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………เลขที่ดิน.............….……….……..หนาสํารวจ......…....…..………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
......
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชาชวง อายุ . .….
…………………………….…………….     
…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................…………………............................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….
นาย
จ.
๓๕
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเชาชวง อายุ ...... ป
……………………….………………….     
…..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…......………..............…………..……………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท ......……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ตามสิทธิการเชา
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี/////////////////////
้เพียงเฉพาะสวนของตนโดยไมเกี่ยวของสวนกรรมสิทธิ์ของ
คนอื่นทางดาน……………………………………..……...……………….......................................................................................
ทิศตะวันตก ซึ่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่ .............................ระหวาง
.......................................ตามที
่ปรากฏในรูปแผนที่ประมาณหมายสีเขียว...................................................................
นาย ก. กับผูใหเชาชวง
ทายสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวัน.....................
ที่.....................
ไวทํา…………………………………………………………………..…………………………………………………………....
(ระบุวาเชาทําอะไร) จํานวนเนื้อที่ที่เชาชวงเฉพาะสวน ........................................................
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………………….…………………………เป
นตนไป
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
๕๐,๐๐๐.…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
(หาหมื่นบาทถวน) โดยชําระเงินเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที่ ......................................................
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…ไม
…………………………….…………………………………………………….
มี
…………………………....…………………………………….………………………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………
นาย จ .
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
หมายเหตุ ๑. ใชรูปแผนที่ตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวนฉบับเดิม
าพนักงานที่ดิน
๒.กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐานดว………………………………………….………..เจ
ยวา
เปนกรณีที่ผูใหเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม หากไมไดยินยอมไว ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
แต.เดิมตองมีหลักฐานการยินยอมใหเชาชวงจากผูใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
…………………………………ผูเขียน
๓. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

…………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๗
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่ ………… เชาเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. …………

๑. นาย ก.

วันที่…………. เชาชวงเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกําหนดหาป)
พ.ศ. …………

นาย ข.

ผูรับสัญญา

นาย ข.

๒. นาย ค.

ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูเชา

นาย จ.

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ)......…..........

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๑๐
ผูเชาชวง

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

ตัวอยางหมายเลข ๘

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีผูเชาหลายคน บางคนใหเชาชวงเฉพาะสวน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
าชวงเฉพาะสวน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท เช
................……………….........
 ในเขต

ตําแหนงที่ดิน

(มีกําหนดหาป)

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. ใหเชาชวงที่ดินตามสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตน แกนาย จ. สวนสิทธิการเชาของบุคคลอื่นคงเดิม

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

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
าชวงทีด่ ินเฉพาะสวนตามสิทธิการเชา ตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่...........................ระหวางนาย ก. กับ นาย ข.และ นาย ง.
(๓) เช..................................................................………..................................................................….....................…...................……
โดย
นาย ข. ใหเชาชวงที่ดินตามสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตนเทานั้น การเชามีกําหนด หาป นับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปน
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
รายป
ปละ ๑๐,๐๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่.....................................จํานวนเนื้อที่ที่เชาชวงเฉพาะสวน.................................
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๔) สิ่งปลูกสรางไมมี
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
(๕) เชาชวงเฉพาะสวนที่ปรากฏตามรูปแผนที่
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
หมายสีเขียวทายสัญญานี้
นาย จ.
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 ๘

(ท.ด. ๓๖ ก)

กรณีผูเชาหลายคน บางคนใหเชาชวงเฉพาะสวน

หนังสือสัญญาเชาชวงที่ดินเฉพาะสวน (มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………เลขที่ดิน.............….……….……..หนาสํารวจ......…....…..………….
ตําบล.......…………..………….........…อําเภอ..........…..…….….………...จังหวัด..........……...................…...
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่……………...…เดือน…………..………...…….…พุทธศักราช…………...…………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
......
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชาชวง อายุ . .….
…………………………….…………….     
…..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................…………………............................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .............………....หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............………….....หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
….
นาย
จ.
๓๕
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเชาชวง อายุ ...... ป
……………………….………………….     
…..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…......………..............…………..……………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท ......……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
+ตามสิทธิการเชา
สิทธิการเชา
////////////
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะสวนของตนโดยไมเกี่ยวของสวนกรรมสิ
ทธิ์ของ
ทิศตะวันตก ซึ่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่ ........................ระหวาง
คนอื่นทางดาน……………………………………..……...……………….......................................................................................
นาย ก. กับผูใหเชาชวง
.............................................................................................................ตามที
่ปรากฏในรูปแผนที่ประมาณหมายสีเขียวทายสัญญานี้
(ระบุวาเชาทําอะไร) จํานวนเนื้อที่ที่เชาชวงเฉพาะสวน ...........................................................
ไวทํา…………………………………………………………………..…………………………………………………………
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………………….…………………………เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(ห
าหมื่นบาทถวน) โดยชําระเงินเปนรายป ปละ ๓๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที่ ......................................................
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…ไม
…………………………….…………………………………………………….
…………………………....…………………………………….………………………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
นาย ข.
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแล
ว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
นาย จ .
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….……………..
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
หมายเหตุ ๑. กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐาน
ดวยวาเปนกรณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม ………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
หากไมไดยินยอมไวแตเดิมตองมีหลักฐานการยินยอมใหเชาชวง
จากผู
. ใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
…………………………………ผูเขียน
๒. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

…………………………………ผูตรวจ

กรณีผูเชาหลาย บางคนใหเชาชวงเฉพาะสวน

N

ตัวอยางหมายเลข ๘
แผนที่ทายหนังสือสัญญาเชาชวงที่ดินเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่........เดือน ........................พ.ศ. ....
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..เปนเขตที่จดทะเบียนเชาไว เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนเชาชวงเฉพาะสวน
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชาชวง
นาย ง.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ
หมายเหตุ นาย ข. ใหเชาชวงที่ดินตามสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตนเทานั้น สิทธิการเชาสวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ตัวอยางหมายเลข ๘

กรณีผูเชาหลายคน บางคนใหเชาชวงเฉพาะสวน

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ………… เชา
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. …………

นาย ก.

๑. นาย ข.
๒. นาย ง.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่…………. เชาชวงเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกําหนดหาป)
พ.ศ. …………

๑. นาย ข.
๒. นาย ง.
ผูเชา

นาย จ.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)......…..........

ผูเชาชวง

นาย ข. ใหเชาชวงที่ดินตามสิทธิการเชาเฉพาะสวน
ของตน แกนาย จ. สิทธิการเชาสวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ตัวอยางหมายเลข ๙

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีจดทะเบียนเชาไว แลว ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงเชาชวง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
(มีกําหนดหาป)
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ง เชาชวงที่ดินตามสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่ .........................................ระหวางนาย ก. กับผูใหเชาชวง
(๓) แบ
..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวง .............................การเชามีกําหนดหาป นับแตวันที่……เดือน…….....................พ.ศ. ….
......................................................................………....................................................…...........................…...............…….........
าระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ....................................... /สิ่งปลูกสรางไมมี
(๔)ชํ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๔) แบงเชาชวงที่ดินตามรูปแผนที่หมายสีแดง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
แนบทายสัญญานี้
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอเชาชวง
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 ๙
กรณีจดทะเบียนเชาไว แลว ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาชวง ( มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……………พุทธศักราช……..….…………….........
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………     
……
ระหวาง ………นาย ข. …………….…………..      ผูใหเชาชวง อายุ ๕๐
…. ป
…………………………….…………     
. …..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….……     
…..
นาย จ.
๓๕ ป
……………………….…………......
     ผูเชาชวง อายุ ......
……………………….………………     
…..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง แบงเชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงบางสวนเฉพาะตอนหมายสี.แดง
.....................
///////
่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชา ตามสัญญาเชาที่ดินลงวันที่ …........เดือน………...................พ.ศ. ….
ตามแผนที่ทายสัญญานี้ ไว
แต…ซึ……………………..………………………………………..…………………………………
ระหวาง นาย ก. กับ ผูใหเชาชวง จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวง ...........................................
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หา
ที…
่ …เดือน………….พ.ศ. ….
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห
าหมื่นบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ....................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชาชวงนี้…ไม
………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….…………….........
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………......
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………...............
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………...............
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ ๑. กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐาน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ดวยวาเปนกรณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม
.หากไมไดยินยอมไวแตเดิมตองมีหลักฐานการยินยอมใหเชาชวง
............…………………………………ผูเขียน
กับ

จากผูใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
๒. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

.............…………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๙

กรณีจดทะเบียนเชาไวแลว ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

แผนทีท่ ายหนังสือสัญญาแบงเชาชวง
ฉบับลงวันที่ ........เดือน ....................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..เปนเขตที่จดทะเบียนเชาไว เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาชวง
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ......................................................................
ผูเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๙

กรณีจดทะเบียนเชาไวแลว ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ………… เชา
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. แบงเชาชวง
เดือน…………. (มีกาํ หนดหาป)
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา

นาย จ.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)....…............

ผูเชาชวง

ตัวอยางหมายเลข ๑๐

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
กรณีจดทะเบียนแบงเชาไวแลว
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงเชาชวง
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
(มีกําหนดหาป)
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงเชาชวงที่ดินบางสวนตามสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญาแบงเชาที่ดินฉบับลงวันที่ .......................ระหวางนาย ก. กับผูใหเชาชวง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํ......................................................................………....................................................…...........................…...............……........
านวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวง...................................... การเชามีกําหนดหาป นับแตวันที่……เดือน…….....................พ.ศ. ….
ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ................................ /สิ่งปลูกสรางไมมี
..............................................................................…….................................................................…..........….......….....……
(๔) แบงเชาชวงที่ดินตามรูปแผนที่หมายสีเขียว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
แนบทายสัญญานี้
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอเชาชวง
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 ๑๐
กรณีจดทะเบียนแบงเชาไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาชวง ( มีกําหนดหาป)

ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………     
……
ระหวาง ………นาย ข. …………….…………..      ผูใหเชาชวง อายุ ๕๐
…. ป
…………………………….…………     
. …..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….……     
…..
นาย จ.
……………………….……………….
     ผูเชา อายุ ๓๕
...... ป
……………………….………………     
…..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เขียว
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง แบงเชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงบางสวนเฉพาะตอนหมายสี....................
///////
่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชาตามสัญญาแบงเชาที่ดินลงวันที่ …........เดือน………........พ.ศ. ….
ตามแผนที่ทายสัญญานี้ ไว
แต…ซึ……………………..………………………………………..…………………………………
ระหวาง นาย ก. กับ ผูใหเชาชวง จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวง ........................................
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หา
ที…
่ …เดือน………….พ.ศ. ….
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห
าหมื่นบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ....................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชาชวงนี้…ไม
………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ ๑. กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐาน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ดวยวาเปนกรณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม
. ไดยินยอมไวแตเดิมตองมีหลักฐานการยินยอมใหเชาชวง
............…………………………………ผูเขียน
หากไม
กับ

จากผูใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
๒. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

.............…………………………………ผูตรวจ

กรณีจดทะเบียนแบงเชาไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

N

ตัวอยางหมายเลข ๑๐
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาชวง
ฉบับลงวันที่ ......เดือน ....................พ.ศ. ....
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร
๓ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..
เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาไว เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาชวง เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ......................................................................
ผูเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ
หมายเหตุ นาย ข. ใหนาย จ. แบงเชาชวงที่ดนิ บางสวน ตามสัญญาแบงเชาที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๑๐

กรณีจดทะเบียนแบงเชาไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ………… แบงเชา
เดือน………… (มีกาํ หนดสิบป)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. แบงเชาชวง
เดือน…………. (มีกาํ หนดหาป)
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา

นาย จ.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)....…............

ผูเชาชวง

ตัวอยางหมายเลข ๑๑

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไว แลว
 ที่นา
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงเชาชวงเฉพาะสวน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
(มีกําหนดหาป)
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงเชาชวงที่ดินเฉพาะสวน ตามสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่ .........................ระหวางนาย ก.
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
กั...........................................................................………....................................................…...........................…...............……....
บผูใหเชาชวง จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวงเฉพาะสวน การเชามีกําหนดหาป นับแตวันที่……เดือน…….................พ.ศ. ….
ชํ.............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
าระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ..................../สิ่งปลูกสรางไมมี
(๔) แบงเชาชวงที่ดินเฉพาะสวนตามรูปแผนที่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสีเขียว แนบทายสัญญานี้
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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

ตัวอยางหมมายเลข ๑๑
กรณีจดททะเบียนเชาเฉพพาะสวนไว แลว
ใหเชาบาางสวนอีกทอดหหนึ่ง

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาชวงเฉฉพาะสวน ( มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดทีที่.......…………
…………..……..เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อํอําเภอ..........…...…….…………
…...จังหวัด...................…........….........….....
ห งสือสัญญานนี้ไดทําเมื่อวันที่………………
หนั
……เดือน…………..…………
…………พุทธศศักราช……..…
….……………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….……………
ด
…………………
……
เลขประจําตัวประชาาชน
……
……………….……………
…….………  
 
  
ข ……………
ระหวาง ………นาย ข.
…. ป
….…………..  
 
   ผูใหเชาชวง อายุ ๕๐
. …..
……………………………
….…………  
 
  
ไทย ........…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..................................……..………………
สัญชาติ ..………............
…
อยูที่บาน/หหมูบาน ……...................... เลลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...............……….......... ถนน .........……………
…..หมูที่ .....…..
ตําบล/แขววง ...................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ..............………….......หมายเลขโททรศัพท ...……
………..............
เลขประจําตัวประชาาชน

……………………………
….….……  
 
  
…..
จ………….……
๓๕ ป
นาย จ.
……………
…………….  
 
   ผูเชาชวง อายุ ......
……………………….……
…..
……………  
 
  
สัญชาติ ..………............
….......………...............…………..…..……..
ไทย ........….....….........บิดา / มารดดาชื่อ ..............….............……
อยูที่บาน/หหมูบาน ..........……............ เลลขที่ ................. ตรอก/ซอย ............……............ ถนน .........……...…..…...หมูที่ ...…….
ตําบล/แขววง ...................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด ..................…..…..........หมายเลขโโทรศัพท ..……
…..….…..........
ทัท้งสองฝายไดตกลงทํ
ต
าสัญญากันดังตอไปนี้
ยว
.
ขขอ ๑. ผูใหเชาชชวงใหผูเชาชวง
ว แบงเชาที่ดินแปลงที
น
่กลาวข
ว างบนนี้บางสสวนเฉพาะตอ นหมายสี.......เขีขี....................
เชาชวงมีสิทธิการเช
ก..………………
าตามสัญญาเช
ญ าที่ดินเฉพา…………..……
าะสวน ลงวัน…………………
ที่ …....เดือน……
……..พ.ศ. ….
///////
ผูให………………
ตามแผนทีที่ทายสัญญานี้ ไว
แต…ซึ่ง………
………………
………………
น………………
ก. กับ ผูใ…………………
หเชาชวง จํานว…………………
นเนื้อที่ที่แบงเช
ชาชวงเฉพาะส………………
วน...................
ว
........................
.....
ระหว
าง นาย
…………
…………………
.………………
…………………
………………
หา ……ป…………
ที…
่ …เดือน………….พ
อ...………………
พ.ศ.
….
………………
………………
.เดือน นับตั้งแต
แ วัน………....
……….………
…….เปนตนไป
มีกําหนด…
๕………………
ขขอ ๒. ผูเชายอมมเสียคาเชาแกผูผใู หเชาเปนจํานวนเงิ
น น………๕๐,๐๐๐.……..…………………………
……..……บาท
บ………………
วน) ชํา…………………
ระะคาเชาเปนรายป
ป ปละ ๑๐,๐๐๐
๐ บาท (หนึ่งหมื………………
มื่นบาทถวน) ชํ…….…………
าระภายในวัน…………………
ที่ ....................………………
.................
(ห
าหมื่นบาทถ
…………
…………………
…………………
มี ………………
ขขอ ๓. สิ่งปลูกสร
ส างในที่ดินแปปลงที่แบงเชาชวงนี้…ไม
………
…………….……
…………………
………………
…………………………
…………………
…………………
…………………
……………….………………
…………………
………………
…………………
…………………
…………………
……………….………………
…………………
………………
…………………………
ห งสือสัญญาานี้ไดทําเปนสาามฉบับมีขอคววามตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับับ ผูใหเชาแลละผูเชาถือไว
หนั
ฝายละหนึงฉบั
่ บ (ฉบับนี้สําหรับ………
…………………
……………….……………)
ทัท้งสองฝายไดตรวจดู
ต
หนังสือสั
อ ญญาแบงเชาและเข
า
าใจขอความตลอดแลลว จึงไดลงลายยมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัคญตอหนาพยาานและเจาพนักงานที
ง ่ดิน
นาย ………………
ข.
…..
(ลงลายมือชื่อผูใหเชชาชวง)…………
….……………
นาย…………………
จ.
…………………
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………
…………………
…………….........
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………
…………………
…………….........
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………
ห งสือสัญญานนี้ไดทําตอหนา
หนั
…………………
……………….…
………..เจาพนันักงานที่ดิน
หมายเหตุ ๑. กรณี
ก เชาชวง พนักงานเจ
ก
าหนาที่จะตตองตรวจหลักฐานน …………
ดวยวาเปนกรณี
ณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมให
น
สามารถเชชาชวงไดหรือไม
ประทับตราตําแหน
แ งเปนสําคัญ
หากไม
ไ
ด
ย
น
ิ
ย
ยอมไว
แ
ต
เ
ดิ
ม
ต
อ
ง
มี
ห
ลั
ก
ฐานการยิ
น
นยอมให
เ
ช
า
ช
ว
ง
.
.............………………………………
……ผูเขียน
กับ

จากผูใหเชาเดิมมาประกอบคํ
ม
าขอดวย
๒. ระยะเวลาเช
ร
าชวงจจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการ
ห
รเชาเดิม

.............………………………………
……ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๑
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาชวงเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่ ........เดือน ......................พ.ศ.....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร
๓ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที…
่ ………….......
เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนเชาเฉพาะสวน
เนือ้ ที่ประมาณ ๕ ไร
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาชวงเฉพาะสวน เนือ้ ที่ประมาณ ๓ ไร
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ......................................................................
ผูเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

หมายเหตุ นาย ข. ให นาย จ. แบงเชาชวงเฉพาะสวนเพียงบางสวน ตามสัญญาเชาเฉพาะสวน

ตัวอยางหมายเลข ๑๑

กรณีจดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไว แลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่ ………… เชาเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

นาย ข.
ผูเชา

วันที่………….. แบงเชาชวง
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (มีกาํ หนดหาป)

นาย ข.

นาย จ.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ)....…............

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๑๐
ผูเชาชวง

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

ตัวอยางหมายเลข ๑๒

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

กรณีจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง
ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงเชาชวงที่ดินเฉพาะสวน ตามสิทธิการเชาที่ดินตามสัญญาแบงเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่ .............................ระหวาง
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
นาย
ก. กับผูใหเชาชวง จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวงเฉพาะสวน ................................. การเชามีกําหนดหาป นับแตวันที่……
...........................................................................………....................................................…...........................…...............……....
เดื
อน……............พ.ศ. …. ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท ชําระคาเชาภายในวันที่ ...................../สิ่งปลูกสรางไมมี
.............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๔) แบงเชาชวงที่ดินเฉพาะสวนตามรูปแผนที่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสีเขียว แนบทายสัญญานี้
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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

กรณีจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

ตัวอยางหมายเลข ๑๒

(ท.ด. ๓๖ ข)

หนังสือสัญญาแบงเชาชวงเฉพาะสวน ( มีกําหนดหาป)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………     
……
ระหวาง ………นาย ข. …………….…………..      ผูใหเชาชวง อายุ ๕๐
…. ป
…………………………….…………     
. …..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….……     
…..
นาย จ.
๓๕ ป
……………………….……………….
     ผูเชาชวง อายุ ......
……………………….………………     
…..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เขียว
ขอ ๑. ผูใหเชาชวงใหผูเชาชวง แบงเชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้บางสวนเฉพาะตอนหมายสี............................
///////
่งผูใหเชาชวงมีสิทธิการเชาตามสัญญาแบงเชาที่ดินเฉพาะสวน ลงวันที่ …....เดือน……….พ.ศ. ….
ตามแผนที่ทายสัญญานี้ ไว
แต…ซึ……………………..………………………………………..…………………………………
ระหว
าง นาย ก. กับ ผูใหเชาชวง จํานวนเนื้อที่ที่แบงเชาชวงเฉพาะสวน ..................................
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หา
ที…
่ …เดือน………….พ.ศ. ….
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห
าหมื่นบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ....................................
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชาชวงนี้…ไม
………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชาชวง)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเชาชวง)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………........
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ ๑. กรณีเชาชวง พนักงานเจาหนาที่จะตองตรวจหลักฐาน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ดวยวาเปนกรณีที่ผใู หเชาเดิมยินยอมใหสามารถเชาชวงไดหรือไม
. ไดยินยอมไวแตเดิมตองมีหลักฐานการยินยอมใหเชาชวง
............…………………………………ผูเขียน
หากไม
กับ

จากผูใหเชาเดิมมาประกอบคําขอดวย
๒. ระยะเวลาเชาชวงจะตองไมเกินกําหนดระยะเวลาการเชาเดิม

.............…………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๒
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาชวงเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่..........เดือน .....................พ.ศ.....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๓ ไร
๑
ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่…………….......
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวน
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนแบงเชาชวงเฉพาะสวน

เนือ้ ที่ ๑๐ ไร
เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร
เนื้อทีป่ ระมาณ ๑ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................ผู
ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ......................................................................
ผูเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

หมายเหตุ นาย ข. ให นาย จ. แบงเชาชวงเฉพาะสวนเพียงบางสวน ตามสัญญาแบงเชาเฉพาะสวน

ตัวอยางหมายเลข ๑๒

กรณีจดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนไวแลว
ใหเชาบางสวนอีกทอดหนึ่ง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่ ………… แบงเชาเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกาํ หนดสิบป)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

นาย ข.
ผูเชา

วันที่………….. แบงเชาชวง
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (มีกาํ หนดหาป)

นาย ข.

นาย จ.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา
ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)....…............

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนเพียงบางสวนของตน
แกนาย ข.สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๑๐
ผูเชาชวง

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

เอกสารหมายเลข ๑๓

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…..............…............…...........……………
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
ทธิการเชาโดยเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน…………....….ของผูโอน
(๓) โอนสิ
..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการโอนสิทธิการเชา ตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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 ๑๓

//

(ท.ด. ๖)

เชา
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการรั/////
บ………………….

ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
…………………………….…..…...      ผูรับโอน อายุ ….….. ป
นาย ง.
๓๐
……………………………...……...
    
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…………….................บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชา
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชา
นาย ก.
ไดร///ับ .……..………….…………………..……………
ไวจาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสือ
เชา
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แ กผูรับโอนดวยความเสนห า
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
………….……….……………………….………
…….………………………………………………………………………………...
ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน…………………………ของผูโอน
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
เชา
และไดรับหนังสือสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโอนเสร็จแลว
เชาที่ดิน
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับโอนถือไวฉบับหนึ่งเจาของที่ดิน
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
าใจขอความตลอดแลว
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิทธิการรับ…………….……….….……………และเข
เชา
จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ขาพเจา………………………………………….……………………………………..เจ
าของที่ดินไดรูเห็นในการ
โอนสิทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
เชา
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
กับ

………..………………….………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๓
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่ ………… เชา
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. …………

นาย ก.

วันที่……….…. โอนสิทธิการเชา
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)....…............

ผูเชา

ผูเชา

นาย ง.
ผูรับโอน

ตัวอยางหมายเลข ๑๔

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

.

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

.

นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
โอนสิทธิการเชาโดยเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน……….…….ของผูโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่………เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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 ๑๔
(ท.ด. ๖)

เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการรั////บ………………….
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ป
…………………………….…..…...
     ผูรับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…………….................บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชาเฉพาะสวน
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชาเฉพาะสวน
นาย ก.
ไดร////ับ .……..………….…………………..……………
ไวจาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสือ
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
เชาเฉพาะสวน
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
………….……….……………………….………
แกผูรับโอนดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน
…….………………………………………………………………………………...
เนื่องจากผูรับโอนเปน………..….…….ของผูโอน
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
เชาเฉพาะสวน
และไดรับหนังสือสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโอนเสร็จแลว
เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับโอนถือไวฉบับหนึ่งเจาของที่ดิน
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
เชาเฉพาะสวน
บ…………….……….….……………และเข
าใจขอความตลอดแลว
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิทธิการรั////
จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ขาพเจา………………………………………….……………………………………..เจ
าของที่ดินไดรูเห็นในการ
เช
า
เฉพาะส
ว
น
โอนสิทธิการ……………….…….………………ตามหนังสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
กับ

หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
.

……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
………..………………….………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๔
สารบัญจดทะเบียน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
เชาเฉพาะสวน
(มีกําหนดสิบป)

วันที่……….…. โอนสิทธิการเชา
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

นาย ข.

นาย ข.

นาย ง.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูเชา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)....…............

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอืน่ คงเดิม

๑๐
ผูรับโอน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

-

-

-

-

-

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ของตน ใหแก นาย ง. สวนสิทธิการเชาของบุคคลอื่นคงเดิม

ตําแหนงที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๑๕

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

กรณีมีผูเชาหลายคน ผูเชาบางคนโอนสิทธิการเชา
เฉพาะสวนของตน

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
โอนสิทธิการเชาโดยเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน……….…….ของผูโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ลงวันที่………เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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

กรณีมีผูเชาหลายคน ผูเชาบางคนโอนสิทธิการเชา
เฉพาะสวนของตน

ตัวอยางหมายเลข ๑๕
(ท.ด. ๖)

เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการรั////บ………………….
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ป
…………………………….…..…...
     ผูรับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…………….................บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชาเฉพาะสวน
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชาเฉพาะสวน
นาย ก.
ไดร////ับ .……..………….…………………..……………
ไวจาก…………..……....…………………………………ตามหนั
งสือ
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
เชาเฉพาะสวน
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
………….……….……………………….………
แกผูรับโอนดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน
…….………………………………………………………………………………...
เนื่องจากผูรับโอนเปน………..….…….ของผูโอน
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
เชาเฉพาะสวน
และไดรับหนังสือสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโอนเสร็จแลว
เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับโอนถือไวฉบับหนึ่งเจาของที่ดิน
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
เชาเฉพาะสวน
บ…………….……….….……………และเข
าใจขอความตลอดแลว
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิทธิการรั////
จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ขาพเจา………………………………………….……………………………………..เจ
าของที่ดินไดรูเห็นในการ
เชาเฉพาะสวน
โอนสิทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
กับ

………..………………….………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๕
กรณีมีผูเชาหลายคน ผูเชาบางคนโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตน

สารบัญจดทะเบียน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
เชาเฉพาะสวน
(มีกําหนดสิบป)

วันที่……….…. โอนสิทธิการเชา
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑. นาย ข.
๒. นาย จ.
ผูเชา

๑. นาย ข.
๒. นาย จ.
ผูเชา

๑. นาย ง.
ผูรับโอน
๒. นาย จ.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)....…............

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
และนาย จ. สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ข. โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตน ใหแก
นาย ง. สวนสิทธิการเชาของบุคคลอื่นคงเดิม

ตัวอยางหมายเลข ๑๖

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
แบงโอนสิทธิการเชาใหดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน ตามรูปแผนที่หมายสีแดงแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปน……….ของผูโอน เปนการแบงโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ….
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
จํานวนเนื้อที่ที่แบงโอนสิทธิการเชา .............................
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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 ๑๖
(ท.ด. ๖)

///////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
หนังสือสัญญาโอนสิ
ทธิการรับ………………….
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
กับ
…………………………….…..…...
     ผูรับโอน อายุ ….…..
นาย ง.
๓๐ ป
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ……….…………..…………………………..…….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชาบางสวน
งสือ
ไดร////ับ .………….……..………………..……………
ไวจาก…………..…....……………………..…………………ตามหนั
เชา
นาย ก.
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
เชาที่ดิน
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
……….……….……………………….………
แกผูรับโอนดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน
…….………………………………………………………………………………...
ตามรู
ปแผนที่หมายสีแดงแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอนเปน……......ของผูโอน จํานวนเนื้อที่ที่แบงโอนสิทธิการเชา.....................
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับการโอนสิ
ทธิการรับ………….………………….……..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
//////////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
และไดรับหนังสือสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโอนเสร็จแลว
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับโอนถือไวฉบับหนึ่งเจาของที่ดิน
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
าใจขอความตลอดแลว
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิ
ทธิการ……..….……….…………….………….และเข
////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..เจ
าของที่ดินไดรูเห็นในการ
โอนสิ
ทธิการ……………….…….…………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
//////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
………..………………….………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๖
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงโอนสิทธิการเชา
ฉบับลงวันที่ ..........เดือน ......................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..เปนเขตที่จดทะเบียนเชาไว เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงโอนสิทธิการเชา
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ง.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูรับโอน
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๑๖
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ …………. เชา
เดือน…………. (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. แบงโอน
เดือน…………. สิทธิการเชา
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา

๑. นาย ง.
ผูรับโอน
๒. นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).....…...........

ตัวอยางหมายเลข ๑๗

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน ใหแก นาย ง. ตามสัญญาเชาเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่....................................

ตําแหนงที่ดิน

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

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
งโอนสิทธิการเชาใหดวยความเสนหา ไมมีคา ตอบแทน ตามรูปแผนที่หมายสีเขียวแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอน
(๓) แบ
..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เป
น……….ของผูโอน เปนการแบงโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับที…
่ ..ลงวันที่……เดือน………...พ.ศ. ….
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
านวนเนื้อที่ที่แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ...........................
(๔) จํ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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 ๑๗
(ท.ด. ๖)

แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญาโอนสิ
ทธิการ…………………....................
//////////////////
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
ไทย
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย
ง.
๓๐ ป
กับ
…………………………….…..…...      ผูรับโอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชาเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ……….…………..…………………………..…….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชา
นาย ก.
งสือ
ไดร////ับ .………….……..………………..……………
ไวจาก…………..…....……………………..…………………ตามหนั
เชาที่ดินเฉพาะสวน
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แกผูรับโอนดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
……….……….……………………….………
ตามรู
ปแผนที่หมายสีเขียวแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอนเปน………ของผูโอน จํานวนเนื้อที่ที่แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน.........
…….………………………………………………………………………………...
//////////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับการโอนสิ
ทธิการรับ………….………………….……..ดั
และไดรับหนังสือสัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโอนเสร็จแลว
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับโอนถือไวฉบับหนึ่งเจาของที่ดิน
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน
าใจขอความตลอดแลว
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิ
ทธิการ……..….……….…………….………….และเข
จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย ก.
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..เจ
าของที่ดินไดรูเห็นในการ
//////////////////////แบ
งโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน
โอนสิ
ทธิการ……………….…….…………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
………..………………….………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๑๗
แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน
ฉบับลงวันที่........เดือน ......................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร
๓ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่……………..
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนเชาเฉพาะสวนไว
เขตสีเขียว เปนเขตที่จดทะเบียนแบงโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน

เนื้อที่ ๑๐ ไร
เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร
เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ง.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูรับโอน
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๑๗
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่ …………. เชาเฉพาะสวน
เดือน…………. (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

วันที่………….. แบงโอนสิทธิ
เดือน…………. การเชาเฉพาะสวน
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

๑. นาย ง.
ผูรับโอน
๒. นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ).....…...........

นาย ก.ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

๑๐

-

-

-

-

นาย ข. โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน
ใหแกนาย ง. ตามสัญญาเชาเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่.........

ตัวอยางหมายเลข ๑๘

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับมรดกสิทธิการเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
(หนึ่งแสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
่ดินแปลงนี้ นาย ข. เปนผูเชาตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่……เดือน……..พ.ศ. …. มีกําหนด…...ป ซึ่งระบุใหสิทธิการเชา
(๓) ที..................................................................………..................................................................….....................…...................……
สามารถตกทอดเปนมรดกได
..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
าพเจาเปนผูรับมรดกสิทธิการเชา ตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที่……..เดือน………….พ.ศ. …. โดยเปนบุตรของ นาย ข. ผูเ ชา
(๔) ข..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๕) นาย ข. ถึงแกกรรมเมื่อวันที่…..เดือน………..พ.ศ. …
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามใบมรณบัตรเลขที่……………………… ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับมรดกสิทธิการเชา
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 ๑๘

(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิทธิการเชา
ประเภท.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที่............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไตสวน
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย ง.
๓๐
ขาพเจา .....................……………….…….……
     อายุ ..................
ป
..................
. ....................……………….…….……     
ไทย
สัญชาติ.........………….…….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............………...........…………………………………………..................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ขอใหถอยคําตอ...................……………………......…….........................ดั
งตอไปนี้
นาย ข.
ไทย
ขอ ๑. ดวย.......................……………………………………………สั
ญชาติ…......................………….........................
ผูเชา
งแกกรรม
ซึ่งเปน.......................................................……………ที
่ดินแปลงหมายเลขขางตนนี้ได…ถึ……………………………………….
วันที่……เดือน………….พ.ศ. ….
ใบมรณบัตรเลขที่……..ฉบับลงวันที่………. ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
เมื่อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
นาย ก. ผูใหเชา ซึ่งไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้
ขอ ๒. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูกับ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาเปนผูรับมรดกสิทธิการเชาที่ดินแปลงนี้ตอไป
ขอ ๓. ขาพเจาขอใหดําเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………………………….
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาเปนบุตร นาย ข. ผูเชาที่ดินแปลงนี้ มีกําหนด….ป (ตั้งแตวันที่…เดือน………..พ.ศ. …. ถึงวันที่…….
โดยเหตุผลดังนี้คือ............................................………………………….........................................................................…............
เดื
อน……..พ.ศ. ….) โดยระบุในสัญญาเชามีกําหนด…..ป ขอ…วา “ในระหวางการเชาถาฝายหนึ่งฝายใดถึงแกกรรมลง สัญญานี้
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โอนให
ผูรับมรดกตกทอดดําเนินการตามสัญญานี้ตอไปได” นาย ข. ไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่…..เดือน…….…..พ.ศ. …. โดยไดทํา
..........................................................................…………………………........................................................................................
พินัยกรรมยกสิทธิการเชาใหแกขาพเจา ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่…….เดือน…………….พ.ศ. …. ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับ
..........................................................................…………………………........................................................................................
คําขอนี้แลว
..........................................................................………………........................................................................................................
ขอ ๔. ................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ.
หมายเหตุ ๑. คําขอนี้ไมตองแสดงบัญชีเครือญาติ
เนื่องจากเปนการรับมรดกสิทธิการเชา
โดยพินัยกรรม
๒.ตองมีการประกาศมรดกดวย

นาย ง.
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูสอบสวน/บันทึก
ตอหนา……................……...………................................. พนักงานเจาหนาที่

ตัวอยางหมายเลข ๑๘
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ …………. เชา
เดือน…………. (มีกําหนด..….ป)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. โอนมรดก
เดือน…………. สิทธิการเชา
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา (ตาย)

นาย ง.
ผูรับมรดกสิทธิการเชา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)..............…..

ตัวอยางหมายเลข ๑๙

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

ตามสัญญาเชา ที่ดินฉบับลงวันที่ .......เดือน......... พ.ศ. .... บัดนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงเพิ่มเติมขอความในขอ ๔ แหงสัญญาเชาเดิม
ปรากฏตามบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…......
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ผูใหเชาและผูเชาไดตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา ฉบับลงวันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ. ...........
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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 ๑๙
(ท.ด. ๑๖)

ที่ดิน

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

นาย ก. ผูใหเชา
ขาพเจา ..………...................………................................……….......
    
นาย ข. ผูเชา
..………...................………................................……….......
    
๓๐,๕๐ ป เชื้อชาติ………… สัญชาติ...........................
ไทย , ไทย บิดา / มารดาชื่อ ...............……................……........................
อายุ ................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............….......... ถนน ..............…….....………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...……......................หมายเลขโทรศัพท ...….....…….............
///////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………….....….……..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยขาฯ นาย ก. ผูใหเชา และขาฯ นาย ข. ผูเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ ......เดือน ............พ.ศ. .....
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
บัดนี้ ขาฯ ทั้งสองฝายไดตกลงเพิ่มเติมขอความในขอ ๔ แหงสัญญาเชาที่ดิน วา
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
“ในระหวางการเชาถาผูเชาถึงแกกรรมลง ใหสัญญาเชาที่ดินนี้โอนใหแกผูรับมรดกตกทอดของผูเชามีสิทธิตาม
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
สัญญานี้ตอไปได”
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอ ๒ ขาฯ ทั้งสองฝายจึงขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาใหปรากฏเปนหลักฐานดวย
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้น หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาฯ ทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงนี้ และเขาใจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
เชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ตัวอยางหมายเลข ๑๙
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. แกไขเพิ่มเติม
เดือน…………. สัญญาเชา
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่...... เดือน...................... พ.ศ. .... บัดนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลง
เพิ่มเติมขอความในขอ ๔ แหงสัญญาเชาเดิม ปรากฏตามบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา
ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๒๐

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
เลิกเชาตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…….เดือน……………………..พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
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 ๒๐
(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนเลิกเชา
คําขอ........................................

ฉบับที่........................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………………….................จังหวัด.....................………………..…
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย ก.
ผูใหเชา
..............................................………………………….…….……
    
๕๐,
๓๐
ไทย , ไทย
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย ข. ผูเชา กับ นาย ก. ผูใหเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตามสัญญาเชาที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบั
บลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั..........................................................................…………………………........................................................................................
้งสองฝาย ไดตกลงเลิกสัญญาเชาตอกัน นับแตวันที่……..เดือน…………………พ.ศ. …. เปนตนไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาไวในโฉนดที่ดิ นแปลงนี้ตอ ไปดวย ขาพเจ ายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๐
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่………….. เชา
เดือน…………. (มีกําหนด..........ป)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

วันที่................
เดือน...............
พ.ศ..................

นาย ข.

เลิกเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)..................

ผูเชา

ผูเชา

นาย ก.

ตัวอยางหมายเลข ๒๑

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเชาบางสวน ตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……เดือน………..พ.ศ. ….
สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………..พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๓๐
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
กเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่….เดือน……….พ.ศ. …. เพียงบางสวน เฉพาะตอนหมายสี……….. ตามรูปแผนที่ตอทายนี้
(๓) เลิ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
านวนเนื้อที่ที่เลิกเชาบางสวน ................................
(๔) จํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
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 ๒๑

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนเลิกเชาบางสวน
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่..........................................…………………………...............จังหวัด.....................………………..…
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย
ก.
ผู
ใ

ห
เ
ช
า
..............................................………………………….…….……     
ไทย , ไทย
๕๐, ๓๐ เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
อายุ..................ป
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย ข. ผูเชา กับ นาย ก. ผูใหเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตามสัญญาเชาที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบั
บลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั..........................................................................…………………………........................................................................................
้งสองฝาย ไดตกลงยินยอมใหผูเชาเลิกเชาบางสวนในที่ดินแปลงดังกลาว จํานวนเนื้อที่......................เฉพาะตอนหมายสี…..…
ตามแผนที่ทายคําขอนี้ สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือ จํานวนเนื้อที่............................ยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาบางสวนไวในโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๑
แผนที่ทายคําขอจดทะเบียนเลิกเชาบางสวน
ฉบับลงวันที่ .........เดือน ...................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่…………….ที่ไดจดทะเบียนเชาไว เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนเลิกเชาบางสวน
เนือ้ ที่ประมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๒๑
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย ,ไทย
๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ๕๐,
................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ข า พเจ า นาย ข. ผู เ ช า กั บ นาย ก. ผู ใ ห เ ช า ได ทํา สั ญ ญาเช า ไว ต อ กั น ตามสั ญ ญาเช า ที่ ดิ น ฉบั บ ลงวั น ที่ . ........
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน ................พ.ศ. .... มีกําหนด.........ป บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกสัญญาเชาที่ดินบางสวน จํานวนเนื้อที่ ...............
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตอกัน นับแตวันที่......เดือน................พ.ศ.,,,, เฉพาะตอนหมายสีแดงตามแผนที่ทายคําขอ ฉบับลงวันที่ ......เดือน...........
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
พ.ศ. .... สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือ จํานวนเนื้อที่ ......................ยังคงเปนไปตามสัญญาเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
เชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒๑
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่………….. เชา
นาย ก.
เดือน…………. (มีกําหนด...........ป)
พ.ศ. ………….

นาย ข.

วันที่………….. เลิกเชาบางสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).........….......

ผูเชา

นาย ข.
ผูเชา

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเชาบางสวน
ตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……
เดือน…….....พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือ
ยังคงเปนไปตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่….......
เดือน…………................พ.ศ. ….

ตัวอยางหมายเลข ๒๒

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เลิกเชาชวงตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่……เดือน…………………….พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
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 ๒๒

(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนเลิกเชาชวง
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………………..…...............จังหวัด.....................………………..…
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ผูเชาชวง
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย
ข.
ผู
ใ

ห
เ
ช
า
ช
ว
ง
..............................................………………………….…….……     
ไทย, ไทย
๓๕, ๕๐ เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
อายุ..................ป
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย จ. ผูเชาชวง กับ นาย ข. ผูใหเชาชวง ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสั
ญญาเชาชวงฉบับลงวันที่..…...เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………..…พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บั..........................................................................…………………………........................................................................................
ดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกสัญญาเชาชวงตอกัน นับแตวันที่……..เดือน…………………พ.ศ. …. เปนตนไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาชวงไวในโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๒
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่………….. เชาชวง
นาย ข.
เดือน…………. (มีกําหนด...........ป)
ผูเชา
พ.ศ. ………….

นาย จ.

วันที่………….. เลิกเชาชวง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ข.

นาย จ.
ผูเชาชวง

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).........….......

ผูเชาชวง

ผูใหเชาชวง

ตัวอยางหมายเลข ๒๓

ตําแหนงที่ดิน

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

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเชาชวงบางสวนตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่……เดือน………..พ.ศ. ….
สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที…
่ ..เดือน…………..พ.ศ. ….

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เลิกเชาชวงตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่…เดือน……....พ.ศ. …. เพียงบางสวน เฉพาะตอนหมายสีแดง ตามรูปแผนที่ตอทายนี้
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
จํานวนเนื้อที่ทเี่ ลิกเชาชวงบางสวน ...................................
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
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 ๒๓
(ท.ด. ๙)

จดทะเบียนเลิกเชาชวงบางสวน
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………......…………….......จังหวัด.....................………………..…
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
ผูเชาชวง
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย
ข.
ผู
ใ

ห
เ
ช
า
ช
ว
ง
..............................................………………………….…….……     
ไทย, ไทย
๓๕, ๕๐ เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
อายุ..................ป
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย จ. ผูเชาชวง กับ นาย ข. ผูใหเชาชวง ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน…………พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหผูเชาเลิกเชาชวงบางสวนในที่ดินแปลงดังกลาว จํานวนเนื้อที่ .............................
..........................................................................…………………………........................................................................................
เฉพาะตอนหมายสีแดง ตามแผนที่ทายคําขอนี้ สําหรับการเชาชวงที่ดินสวนที่เหลือ จํานวนเนื้อที่ ...................................ยังคง
..........................................................................…………………………........................................................................................
เปนไปตามสัญญาเชาเดิม
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาชวงบางสวนไวในโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๓
แผนที่ทายคําขอเรื่องเลิกเชาชวงบางสวน
ฉบับลงวันที่...........เดือน ...................พ.ศ. ....

N

โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดเลขที่………ที่จดทะเบียนเชาชวง เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนเลิกเชาชวงบางสวน เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร

นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานทีด่ นิ

ตัวอยางหมายเลข ๒๓
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย จ.
ผูเชาชวง
ขาพเจา ..………..................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูใหเชาชวง
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย, ไทย
๕๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ๓๕,
................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ข า พเจ า นาย จ. ผู เ ช า ช ว ง กั บ นาย ข. ผู ใ ห เ ช า ช ว ง ได ทํา สั ญ ญาเช า ช ว งไว ต อ กั น ตามสั ญ ญาเช า ช ว งที่ ดิ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่........ เดือน ................พ.ศ. .... มีกําหนด.........ป บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกสัญญาเชาชวงที่ดินบางสวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานวนเนื้อที่ ....................................ตอกัน นับแตวันที่......เดือน...................พ.ศ.,,,, เฉพาะตอนหมายสีแดงตามแผนที่ทายคําขอ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่ ......... เดือน .......................พ.ศ. .... สําหรับการเชาชวงที่ดินสวนที่เหลือ จํานวนเนื้อที่ .....................................
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยังคงเปนไปตามสัญญาเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บั นทึกขอตกลงนี้ ไดทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บ ไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เขาใจความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย จ.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
เชาชวง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชาชวง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒๓
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่………….. เชาชวง
นาย ข
เดือน…………. (มีกําหนด...........ป)
ผูเชา
พ.ศ. ………….

นาย จ.

วันที่………….. เลิกเชาชวงบางสวน นาย จ.
ผูเชาชวง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).........….......

ผูเชาชวง

ผูใหเชาชวง

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเชาชวงบางสวน
ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่……เดือน……..…..
พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เ หลือ ยังคง
เปนไปตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่…..
เดือน…..….......................พ.ศ. ….

ตัวอยางหมายเลข ๒๔

ตําแหนงที่ดิน

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

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

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู .............……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมูที่ ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท ..................…............…

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้พนจากการเชา ตามสัญญาเชาที่ดินรวมสองโฉนด ฉบับลงวันที่ ........เดือน ....................พ.ศ. ....
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชาฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..

๓๐
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
่ดินแปลงนี้ไดเชาไวรวมกับโฉนดที่ดินเลขที่...........ตามสัญญาเชาที่ดินรวมสองโฉนด ฉบับลงวันที่ ......เดือน ................พ.ศ......
(๓) ที..................................................................………............................................................................................…...................……..
ได
พนจากเชา ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่ .........เดือน ..................พ.ศ. ....
..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๔) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
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 ๒๔
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย,ไทย
๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ๕๐,
................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจานาย ข. ไดเชาที่ดินไวกับ นาย ก. โดยไดเชาที่ดินรวมสองแปลงไวกับโฉนด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ที่ดินเลขที่ ...............ตามสัญญาเชาที่ดินรวมสองโฉนด ฉบับลงวันที่ .......เดือน ................พ.ศ. .... บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไดตกลงกันใหที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้พนจากการเชา สวนโฉนดที่ดินเลขที่ ................คงมีการเชาอยูตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
เชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒๔
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …………. เชา รวมสองโฉนด
เดือน…………. ( มีกําหนด.........ป)
พ.ศ. ………….

วันที่………….
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ปลอดการเชา

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม
-

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

ผูเชา

นาย ข

นาย ก.
ผูเชา

ที่ดินแปลงนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดินรวมสองโฉนด
ฉบับลงวันที่........เดือน .....................พ.ศ. .... ตามบันทึกขอตกลง
ปลอดการเชาฉบับลงวันที่…..เดือน………… ....พ.ศ. ….

-

(ลงชื่อ)................

ตัวอยางหมายเลข ๒๕

แยก ๑ และ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาแบงเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. .… ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา
ฉบับลงวันที่.........เดือน......................พ.ศ. ..... สวนแปลงคงเหลือการเชาคงมีอยูตามเดิม

ตําแหนงที่ดิน

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

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๒๕

(ท.ด. ๙)

แบงแยกในนามเดิม (ปลอดการเชา)
คําขอ.........................................

ฉบับที่............................................
ที่ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จั
งหวัด.......………….............………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
ไทย, ไทย
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ โดยหนังสือนี้ขาพเจามีความประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบงแยกในนามเดิมที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเปน ๑ แปลง โดยใหที่ดินแปลงแยกเปนโฉนดใหม พนจากการเชาตามสัญญา
..........................................................................………………........................................................................................................
แบงเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่….. เดือน………….พ.ศ. …. สําหรับแปลงคงเหลือยังคงมีการเชาอยูตามสัญญาเชาเดิม ซึ่งขาพเจาจะได
..........................................................................…………………………........................................................................................
นําชางแผนที่ทําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาฯ ตามความประสงคตอไปดวย และขาฯ ขอรับรองวา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ..........................................................................…………………………........................................................................................
าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาฯ ยอมใหเจาพนักงานแกไขใหเปนการถูกตอง ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๕
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
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 ขาพเจานาย ข. ไดเชาที่ดินไวกับ นาย ก. ตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ .......
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน .....................พ.ศ. .... บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงกันยินยอมใหที่ดินเฉพาะสวนที่แบงแยกออกไปเปนโฉนดใหม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลขที่ ๖๒๓๓ อําเภอ .................ปลอดจาการเชาได สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนใหตามความประสงคดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
เชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒๕
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. แบงเชา
เดือน………… (มีกาํ หนดสิบป)
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาย ก.

วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………. (ปลอดการเชา)
พ.ศ…………...

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

นาย ก.

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๐)

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

๑
๑
5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาแบงเชา
๖๒๓๓
ฉบับลงวันที่…..เดือน……….........พ.ศ. .... ตามบันทึก
ขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่......เดือน...............
พ.ศ. .... สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามเดิม

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ ปลอดการเชา ไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

ตัวอยางหมายเลข ๒๖

แยก ๑ และ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. .…

ตําแหนงที่ดิน

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

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๒๖

(ท.ด. ๙)

แบงแยกในนามเดิม (ครอบการเชา)
คําขอ.........................................

ฉบับที่............................................
ที่ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จั
งหวัด.......………….............………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ โดยหนังสือนี้ขาพเจามีความประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบงแยกในนามเดิมที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเปน ๑ แปลง โดยใหที่ดินแปลงแยกเปนโฉนดใหม และแปลงคงเหลือยังคง
..........................................................................………………........................................................................................................
มีการเชาอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่….. เดือน………….พ.ศ. …. ซึ่งขาพเจาจะไดนําชางแผนที่ทําการรังวัดปกหลักเขต
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาฯ ตามความประสงคตอไปดวย และขาฯ ขอรับรองวา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ..........................................................................…………………………........................................................................................
าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาฯ ยอมใหเจาพนักงานแกไขใหเปนการถูกตอง ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๖
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป)
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาย ก.

วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………. (ครอบการเชา)
พ.ศ…………...

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

นาย ก.

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๐)

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

๑
๑
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชา
ยังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน………....................พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

ตัวอยางหมายเลข ๒๖
สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ.…………

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ )

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
พ.ศ. …………
เดือน………....................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๒๗

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบ-ปลอดการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๑
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ .......เดือน..........................พ.ศ. ....
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชาฉบับลงวันที่….เดือน………………..พ.ศ. ….

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๒๗

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบ-ปลอดการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๒ และ
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูต ามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที…
่ ..เดือน…………พ.ศ. .…

โฉนดที่ดิน

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 (ครอบ-ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๑
๓๔๖
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๔
๖๓
๓๔
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๒๗

(ท.ด. ๙)

แบงแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเชา)
คําขอ.........................................

ฉบับที่............................................
ที่ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๓๔๔
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จั
งหวัด.......………….............………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้โดยหนังสือนี้ขาพเจามีความประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ
งแยกในนามเดิมที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเปน ๒ แปลง โดยที่ดินแปลงแยกที่ ๑ ใหพนจากการเชา สําหรับแปลงแยกที่ ๒
..........................................................................………………........................................................................................................
และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่….... เดือน………….พ.ศ. …. ซึ่งขาพเจาจะไดนําชางแผนที่
..........................................................................…………………………........................................................................................
ทําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาฯ ตามความประสงคตอไปดวย และขาฯ ขอรับรองวา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ..........................................................................…………………………........................................................................................
าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาฯ ยอมใหเจาพนักงานแกไขใหเปนการถูกตอง ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๒๗

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงปลอดการเชา
ที่ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๔๔
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
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 ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงกันจดทะเบียนเชาไวตอกัน ตามสัญญาเชาที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่ ….….เดือน …………..พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดินเฉพาะสวนที่แบงแยกออกไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เปนโฉนดใหมเลขที่ ๖๒๓๓ อําเภอ………......ปลอดจากการเชาได สวนแปลงทีแ่ ยกไปโฉนดเลขที่ ..................และแปลงคงเหลือ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยังคงมีการเชาอยูตามสัญญาเชาทีด่ ินเดิม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนใหตามความประสงคดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความตลอดแลว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………….………..ผู
เชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ……………….……………..ผู
ใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….…………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………….………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….……………..เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒๗
สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………. (ครอบ-ปลอดการเชา)
พ.ศ…………...

นาย ก.

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดเลขที่ ๑๓๕๐)

ไร

งาน

๓

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

๑
๒
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจาการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน
ฉบับลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ. ....
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่……
เดือน………..........พ.ศ. ….

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

๑
๑
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมี
อยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..เดือน……….
พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๑
๖๒๓๔

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ ปลอดการเชาไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

ตัวอยางหมายเลข ๒๗
สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ.…………

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๔ )

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา

ผูเชา
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน………..........พ.ศ. ....

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๒๘ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง

แยก ๑ และ

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. .…

ตําแหนงที่ดิน

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

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๒๘ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคหนึ่ง
สารบัญจดทะเบียน

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๐)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป)
เดือน…………
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาย ก.

วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………. (ครอบการเชา)
พ.ศ…………...

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

นาย ก.

ไร

งาน

๒

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

๑
๑
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชา
ยังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน………....................พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

ตัวอยางหมายเลข ๒๙ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน
(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ )
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ.…………

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
พ.ศ. …………
เดือน………....................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๓๐ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีผูทรงสิทธิเก็บกินเปนผูใหเชา และมีรายการ
 ที่นา
จดทะเบียนเกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเชา)

แยก ๑ และ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. .…
และสัญญาโอนสิทธิการเชา ฉบับลงวันที่.......เดือน.........................พ.ศ. ....

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

กรณีผูทรงสิทธิเก็บกินเปนผูใหเชา และมีรายการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๐ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๐)
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

๒

-

ตาราง
วา
-

วันที่………….. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย พ.
นาย ข.
เดือน………….
ผูท รงสิทธิเก็บกิน
ผูเชา
พ.ศ…………...

๒

-

วันที่…………. โอนสิทธิการเชา
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ง.
ผูรับโอน

๒

นาย ก.

๑

วันที่…………. สิทธิเก็บกิน
นาย ก.
เดือน………… (มีกําหนดสามสิบป)
พ.ศ. …………

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
(ครอบการเชา)

นาย พ.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

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

ไร

งาน

-

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

๑

-

-

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคง
มีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..เดือน............
พ.ศ. .... และสัญญาโอนสิทธิการเชา ฉบับลงวันที่.....
เดือน.................... พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

กรณีผูทรงสิทธิเก็บกินเปนผูใหเชา และมีรายการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. สิทธิเก็บกิน
นาย ก.
เดือน………… (มีกําหนดสามสิบป)
พ.ศ. ………… (ครอบสิทธิเก็บกิน)

ตัวอยางหมายเลข ๓๐ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน
(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ )
ผูรับสัญญา
นาย พ.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย พ.
นาย ข.
เดือน………… (ครอบการเชา)
ผูท รงสิทธิเก็บกิน
ผูเชา
พ.ศ.…………

วันที่…………. โอนสิทธิการเชา
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

นาย ง.
ผูรับโอน

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
สิทธิเก็บกินยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง
เดือน…………
ฉบับลงวันที่......เดือน................พ.ศ .....
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
พ.ศ. …………
เดือน………....................พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)........….......
๑

-

-

-

-

-

การเชายังคงมีอยูตามสัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดิน
ฉบับลงวันที่…..เดือน………....................พ.ศ. ....

-

(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๓๑ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีชื่อผูใหเชาเปลี่ยน และมีรายการ
 ที่นา
จดทะเบียนเกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบการเชา)

แยก ๑ และ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. .…
และสัญญาโอนสิทธิการเชา ฉบับลงวันที่.......เดือน.........................พ.ศ. ....

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

กรณีชื่อผูใหเชาเปลี่ยน และมีรายการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๑ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๕๐)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

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

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

๒

-

ตาราง
วา
-

วันที่………….. โอนมรดก
เดือน…………. (ระหวางการเชา)
พ.ศ…………...

นาย ก. (ผูตาย)

นาง น.

๒

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่…………. โอนสิทธิการเชา
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

นาย ง.
ผูรับโอน

๒

-

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

นาง น.

๑

-

-

๑

-

-

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

แบงแยกในนามเดิม นาง น.
(ครอบการเชา)

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคง
มีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..เดือน............
พ.ศ. .... และสัญญาโอนสิทธิการเชา ฉบับลงวันที่.....
เดือน.................... พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

กรณีชื่อผูใหเชาเปลี่ยน และมีรายการจดทะเบียน
เกี่ยวกับการเชาตอเนื่องไป
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๑ ตามระเบียบขอ ๑๙(๑) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน
(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ )
ผูรับสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ. …………

นาย ข.

วันที่…………. โอนมรดก (ระหวาง นาย ก. (ผูตาย)
เดือน………… การเชา)
พ.ศ.………… (ครอบการเชา)

นาง น.

วันที่…………. โอนสิทธิการเชา
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ. …………

นาย ง.
ผูรับโอน

นาย ข.
ผูเชา

ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน…………
เดือน………....................พ.ศ. ....
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน…………
เดือน………....................พ.ศ. ....
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......
๑

-

-

-

-

-

การเชายังคงมีอยูตามสัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดิน
ฉบับลงวันที่…..เดือน………....................พ.ศ. ....

-

(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
เดือน…………
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๓๒ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๒)

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีแบงแยกในนามเดิม ใหบางแปลงมีการเชาอยู
 ที่นา
บางแปลงพนจากการเชา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบ-ปลอดการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๑
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๑
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ .......เดือน..........................พ.ศ. ....
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชาฉบับลงวันที่….เดือน………………..พ.ศ. ….

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงแยกในนามเดิม (ครอบ-ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๐
๓๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๓
๖๓
๓๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓๒ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๒)

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีแบงแยกในนามเดิม ใหบางแปลงมีการเชาอยู
 ที่นา
บางแปลงพนจากการเชา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ครอบ-ปลอดการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๒ และ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
แปลงคงเหลือ
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูต ามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที…
่ ..เดือน…………พ.ศ. .…

โฉนดที่ดิน

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 (ครอบ-ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน…………………พ.ศ. …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐๑
๓๔๖
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๖๒๓๔
๖๓
๓๔
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................…
( ........................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

กรณีแบงแยกในนามเดิม ใหบางแปลงมีการเชาอยู
บางแปลงพนจากการเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๒ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๒)
สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม นาย ก.
เดือน…………. (ครอบ-ปลอดการ
พ.ศ…………... เชา)

นาย ก.

ไร

งาน

๓

-

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดเลขที่ ๑๓๕๐)
เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

๑
๒
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจาการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน
ฉบับลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ. ....
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่……
เดือน………..........พ.ศ. ….

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๐
๖๒๓๓

๑
๑
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการเชายังคงมี
อยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..เดือน……….
พ.ศ. ....

5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐๑
๖๒๓๔

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยก โฉนดเลขที่ ๖๒๓๓ ปลอดการเชาไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

กรณีแบงแยกในนามเดิม ใหบางแปลงมีการเชาอยู
บางแปลงพนจากการเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ.…………

ตัวอยางหมายเลข ๓๒ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๒)
สารบัญจดทะเบียน
ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดเลขที่ ๖๒๓๔ )

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ …………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…..
เดือน…………
เดือน………..........พ.ศ. ....
พ.ศ. …………
(ลงชื่อ)........….......

ตัวอยางหมายเลข ๓๓ ตามระเบียบ ขอ ๑๙ (๒)

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
กรณีแบงขาย ใหแปลงแยกพนจากการเชา
 ที่นา
แปลงคงเหลือมีการเชาอยูตามเดิม
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงขาย (ครอบ - ปลอดการเชา)  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน
๑๓๕๐
๑๔
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที…
่ …เดือน………….พ.ศ……
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชาฉบับลงวันที่.……..เดือน………พ.ศ…….สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามเดิม

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๒๘
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………เปนเวลา………ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูขายไดรับชําระราคาที่ดินครบถวนแลว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5316 IV 7228-1
๑๐
๒๙
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๑๓๕๑
๑๔
๕๑
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..................................................................
( ................................................................. )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓๓ ตามระเบียบ ขอ ๑๙ (๒)
กรณีแบงขาย ใหแปลงแยกพนจากการเชา
แปลงคงเหลือมีการเชาอยูตามเดิม

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงปลอดการเชา

ที่ดิน
5136IV7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๒๘
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๓๕๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
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 : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงกันจดทะเบียนเชาไวตอกัน ตามสัญญาเชาที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่……….เดือน……..…………พ.ศ….. บัดนี้ นาย ก. ผูใหเชาไดแบงขายที่ดินแปลงนี้ใหแก นาย ค. โดยที่ดินสวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๑๓๕๑ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดินเฉพาะสวนที่แบงแยกออกไป
แบงแยกไปเปนโฉนดที่ดินใหมเลขที่ .......................
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
๑๓๕๑
เปนโฉนดใหมเลขที่ .....................
พนจากการเชาไป สวนโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือยังคงมีการเชาอยูตามสัญญาเชาที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลง และเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………ผู
เชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………………………………ผู
ใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๓๓ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๒)

กรณีแบงขาย ใหแปลงแยกพนจากการเชา
แปลงคงเหลือมีการเชาอยูตามเดิม

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

(รายการจดทะเบียนแปลงเดิมโฉนดที่ ๑๓๕๐)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

๒

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. แบงขาย
นาย ก.
เดือน………… (ครอบ - ปลอดการเชา)
พ.ศ. …………

นาย ค.

๑

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

๑

-

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

5316 IV 7228-1 (ลงชื่อ)…………
๑๐
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน
๑๓๕๑
ฉบับลงวันที่……..เดือน…………พ.ศ…….ตามบันทึก
ขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่…….เดือน…………
พ.ศ…..สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามเดิม

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดเลขที่ ๑๓๕๑ ปลอดการเชา ไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

-

ตัวอยางหมายเลข ๓๔ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคหนึง่

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
แบงกรรมสิทธิ์รวม ใหแปลงแยกเปนของผูถือกรรมสิทธิ์
 ที่นา
ที่ไมไดใหเชา /แปลงคงเหลือเปนสวนของผูใหเชา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงกรรมสิทธิ์รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
แยก ๑
 ในเขต
(ครอบการเชา)
ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน

๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ค.
๓๐, ๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่........เดือน...................พ.ศ. .... แตอยางใด

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

เลขประจําตัวประชาชน

๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
นาย ค.
ถือกรรมสิทธิ์
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
แบงกรรมสิทธิ์รวม ตามคําขอฉบับลงวันที่……เดือน………พ.ศ……
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอถือกรรมสิทธิ์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๐
๒๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๓๑
๑๓
๓๑
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓๔ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคหนึง่

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
แบงกรรมสิทธิ์รวม ใหแปลงแยกเปนของผูถือกรรมสิทธิ์
 ที่นา
ที่ไมไดใหเชา /แปลงคงเหลือเปนสวนของผูใหเชา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงกรรมสิทธิ์รวม  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๙
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๑๒๓๐
๑๓
๓๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ค.
๓๐, ๔๕ ป สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่…..เดือน……….พ.ศ……

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๓๐
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
แบงกรรมสิทธิ์รวม ตามคําขอฉบับลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอผูถือกรรมสิทธิ์
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอผูถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

แบงกรรมสิทธิ์รวม ใหแปลงแยกเปนของผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ไมไดใหเชา /แปลงคงเหลือเปนสวนของผูใหเชา
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๔ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคหนึง่
สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

๒

-

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๑๒๓๐)

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

วันที่…………. เชาเฉพาะสวน
เดือน………… (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ…………..

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

นาย ข.
ผูเชา

วันที่ …………. แบงกรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (ครอบการเชา)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

นาย ค.

๑
๑
5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)…………….
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญา
๑๐
เชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่…..เดือน….…............
๑๒๓๑
พ.ศ….. แตอยางใด

นาย ก.

๑
ที่ดินแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน
เฉพาะสวน ฉบับลงวันที่….เดือน…….พ.ศ…..

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดเลขที่ ๑๒๓๑ ไมมีการเชาครอบติดอยูไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

-

(ลงชื่อ)……………..

ตัวอยางหมายเลข ๓๕ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคสอง

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
แบงกรรมสิทธิ์รวม กรณีแปลงแยกเปนของผูใหเชา
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงกรรมสิทธิ์รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ครอบการเชา)
 ในเขต แยก ๑
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
๓
๕๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน.

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินฉพาะสวนฉบับลงวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. …

โฉนดที่ดิน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงกรรมสิทธิ์รวม ตามคําขอลงวันที…
่ ….เดือน……………พ.ศ…….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค. , นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228 - 1
๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๒
๕๔
๙๒
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๓
๕๐
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................. )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓๕ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคสอง

5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไมมีการเชา ครอบติดอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที…
่ ….เดือน…………พ.ศ. …. แตอยางใด

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
แบงกรรมสิทธิ์รวม กรณีแปลงแยกเปนของผูใหเชา
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงกรรมสิทธิ์รวม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต แยก ๒
(ครอบการเชา)
ตําแหนงที่ดิน

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

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

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136IV 7228-1
๒๕
๔๔๖
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๓๙๓
๕๔
๙๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓๕ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคสอง

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
แบงกรรมสิทธิ์รวม กรณีแปลงแยกเปนของผูใหเชา
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงกรรมสิทธิ์รวม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
(ครอบการเชา)
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228 - 1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
๕๓๙๑
๕๔
๙๑
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาง ง.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงคงเหลือไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่…….เดือน…………พ.ศ. …. แตอยางใด

โฉนดที่ดิน

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
แบงกรรมสิทธิ์รวม ตามคําขอลงวันที…
่ …….เดือน……………….พ.ศ……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. , นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

แบงกรรมสิทธิ์รวม กรณีแปลงแยกเปนของผูใหเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ตัวอยางหมายเลข ๓๕ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน
(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๕๓๙๑)

ผูรับสัญญา

วันที่………….. เชาเฉพาะสวน
เดือน…………. (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.
๓.นาย ง.

นาย ข.
ผูเชา

วันที่ …………. แบงกรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (ครอบการเชา)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.
๓.นาย ง.

นาย ก.

นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร งาน
ไร
งาน
วา
วา
๒
๓
๕๐
(ลงชื่อ) นาย พ.
นาย ก.ให เชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของบุคคลอื่นคงเดิม
๓
๕๐
๒
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้การเชายังคงมีอยู ตามสัญญาเชาที่ดิน
๒๔
เฉพาะสวน ฉบับลงวันที่……เดือน.……........พ.ศ…..
๕๓๙๒
๑

-

-

๑

-

-

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญา
เชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่….เดือน….…….....
พ.ศ. …. แตอยางใด
นาย ง.

๑
ที่ดินแปลงคงเหลือไมมีการเชาครอบติดอยูตามสัญญา
เชาที่ดินเฉพาะสวน ฉบับลงวันที่….เดือน….……พ.ศ. ….
แตอยางใด

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดเลขที่ ๕๓๙๓ ไมมีการเชาครอบติดอยูไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด(ระบุจํานวนป)

5136IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๒๕
๕๓๙๓

-

(ลงชื่อ)……………

แบงกรรมสิทธิ์รวม กรณีแปลงแยกเปนของผูใหเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เชาเฉพาะสวน
เดือน…………. (มีกําหนดสิบป)
พ.ศ. …………. (ครอบการเชา)

ผูใหสัญญา
นาย ก.

ตัวอยางหมายเลข ๓๕ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๓) วรรคสอง
สารบัญจดทะเบียน

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหมโฉนดที่ ๕๓๙๒)

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๓
๕๐
(ลงชื่อ) นาย พ.
วันที่………………
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดินเฉพาะสวน
เดือน……………...
ฉบับลงวันที่…….เดือน………….พ.ศ. ….
พ.ศ. ………………
(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๓๖ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๕)

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่….เดือน…….…พ.ศ…...
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่…..เดือน………พ.ศ……

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ที่ดินแปลงนี้แยกมาจากโฉนดที่…..…...........อําเภอ……..……..ไดพนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที…
่ …
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื
อ
น
.....................พ.ศ.
....
ตามบั
น
ทึ
ก
ข
อ
ตกลงปลอดการเช
า
ฉบั
บ
ลงวั
น
ที
…
่
…เดื
อ
น
................พ.ศ.
....
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
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 ๓๖ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๕)

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข. ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. ผูใหเชา
..………...................………...….........................……….......
    
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 : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ แยกมาจากโฉนดเลขที่…………อําเภอ…………….โดยขาพเจา นาย ก. ผูใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไดให นาย ข. เชาที่ดินไว ตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่……เดือน……………พ.ศ……. บัดนี้ขาพเจาทั้งสองฝายตกลงกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ใหที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้พนจากการเชาไป สวนโฉนดที่ดินเลขที่………….…..….คงมีการเชาอยูตามเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว หนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลง และเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………ผู
เชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………………………………ผู
ใหเชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๓๖ ตามระเบียบขอ ๑๙ (๕)
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่…………. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน………… (ครอบการเชา)
พ.ศ. …………

นาย ข.
ผูเชา

วันที่…………. ปลอดการเชา
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
๑
(ลงชื่อ) นาย พ.
วันที่………………..
การเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่…...
เดือน……………….
เดือน……………พ.ศ…..
พ.ศ. ………………..
(ลงชื่อ)……………..
๑

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้พนจากการเชาตามสัญญาเชาที่ดิน
ฉบับลงวันที่……..เดือน……………….พ.ศ. ….
ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชา ฉบับลงวันที่…….
เดือน………………พ.ศ. …

-

(ลงชื่อ)……………..

ตัวอยางหมายเลข ๓๗ ตามระเบียบขอ ๒๘

ตําแหนงที่ดิน

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

(มีเงื่อนเวลา)

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑๐
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

เจาพนักงานที่ดิน

การเชารายนี้คูสัญญาตกลงกันใหมีผลนับแตวันที่.........เดือน...........................พ.ศ. .... เปนตนไป

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

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
๑๐๐,๐๐๐
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(หนึ่งแสนบาทถวน)
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เชาที่ดินไวเพือ่ .............................. .การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันที่ .....เดือน..................พ.ศ. .... ชําระคาเชาเปนรายป
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระคาเชาภายในวันที่ ................................ / สิ่งปลูกสรางไมมี
..............................................................................………....................................................…...........................…...............…….
ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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 ๓๗ ตามระเบียบขอ ๒๘

ที่ดิน

(ท.ด. ๓๖)

หนังสือสัญญาเชาที่ดิน (มีกําหนดสิบป) (มีเงื่อนเวลา)

โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
……………….……………….………….     
…. …
นาย
ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….………….. ...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิ
ดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
ไทย
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
(ระบุวาเชาทําอะไร)
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไวทํา…………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิบป
่ .......เดือน..................พ.ศ. .....
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวันที…………….…………………………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
วน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที่ ............................................................
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
มี
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดนิ แปลงนี้…ไม
………………………………………….…………………….……………….
ในการเชาที่ดินรายนี้หามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสือสัญ ญานี้ไดทําเป น สามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูใหเชาและผูเชาถือไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………ผูเขียน
.
………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๓๗ ตามระเบียบขอ ๒๘
สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่………….. เชา (มีกําหนดสิบป) นาย ก.
เดือน…………. (มีเงื่อนเวลา)
พ.ศ. ………….

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

การเชารายนี้คูสัญญาตกลงกันใหมีผลนับแตวันที่........
เดือน ..................พ.ศ. .... เปนตนไป

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)..............…..

