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ตัวอยางหมายเลข ๑

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
..………...................………...….........................……….......
    
๓๐,๔๕
ไทย
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. ทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึง่ มีชอื่ ขาพเจา นาย ก. เปนผูถ อื กรรมสิทธิ์ ไดยนิ ยอมให นาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูทรงสิทธิเก็บกิน มีสิทธิครอบครอง ใชและถือเอาประโยชนแหงทรัพยสินในที่ดินแปลงนี้ได มีกําหนด..……..ป และขาพเจา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข. ยอมรับสิทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกลาวแลว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. การขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินดังกลาวไมมีคาตอบแทน (มีคาตอบแทนเปนเงิน……………...บาท)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแล
ว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………..…………………………ผู
ทรงสิทธิเก็บกิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๑

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)................

ตัวอยางหมายเลข ๒

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

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สิทธิเก็บกิน (ตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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.
ทรงสิทธิเก็บกิน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..
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
สิทธิเก็บกินตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
ไมมีคาตอบแทน
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
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

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๐,๔๕ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ทีด่ ินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึ่งมีชื่อขาพเจา นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ไดยินยอมให นาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท รงสิท ธิเ ก็บ กิน มีสิท ธิค รอบครอง ใชแ ละถือ เอาประโยชนแ หง ทรัพ ยสิน ในที่ดิน แปลงนี้ไ ด จนตลอดชีวิต ของนาย ข.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ผูทรงสิทธิเก็บกิน และขาพเจา นาย ข. ยอมรับสิทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกลาวแลว โดยไมมีคาตอบแทน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ทรงสิทธิเก็บกิน
ลงชื่อ…………………..…………………………ผู
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. สิทธิเก็บกิน
เดือน…………. (ตลอดชีวิตของ
พ.ศ. …………. ผูท รงสิทธิเก็บกิน)

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)................

ตัวอยางหมายเลข ๓

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

ตําแหนงที่ดิน

(มีกาํ หนด……..ป) (หรือตลอดชีวติ ของผูท รงสิทธิเก็บกิน)

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

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหนาย ค. เปนผูทรงสิทธิเก็บกินเฉพาะสวนของตนเทานั้นสวนของนาย ข. 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 ค.
ทรงสิทธิเก็บกิน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……................................ สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ...................….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ใหผูทรงสิทธิเก็บกินมีสิทธิเก็บกินมีกําหนด……..ป (หรือตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
ไม
มีคาตอบแทน (มีคาตอบแทนเปนเงิน…………..บาท)
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ค.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๐,๔๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึง่ มีชอื่ นาย ก. นาย ข. เปนผูถ อื กรรมสิทธิ์ เฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ยินยอมให นาย ค. เปน ผูท รงสิท ธิเ ก็บ กิน มีสิท ธิค รอบครองใชแ ละถือ เอาประโยชนแ หง ทรัพ ยสิน ในที่ดิน แปลงนี้ไ ด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
มีกําหนด……………..ป (หรือ ตลอดชีวิต ของผูท รงสิท ธิเ ก็บ กิน ) และขาพเจา นาย ค. ยอมรับ สิท ธิเ ก็บ กิน เฉพาะสว น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ของ นาย ก. ดังกลาวแลว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. การขอจดทะเบียนสิทธิเก็บกินดังกลาวไมมีคาตอบแทน (มีคาตอบแทนเปนเงิน……………...บาท)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนีท้ าํ ไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ขาพเจาทัง้ สองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล
ว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
ลงชื่อ…………….……………………………….ผู
ทรงสิทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๓

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. สิทธิเก็บกินเฉพาะสวน
เดือน…………. (มีกาํ หนด………ป)
พ.ศ. ………….
(หรือตลอดชีวติ ของ
ผูท รงสิทธิเก็บกิน)

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ค.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหนาย ค. เปนผูท รงสิทธิเก็บกินเฉพาะสวนในที่ดิน
ของตนเทานั้น สวนของนาย ข. คงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)............…...

ตัวอยางหมายเลข ๔

(กรณีรบั มรดกตามทีเ่ จาของทีด่ นิ
ทําพินัยกรรมใหสิทธิเก็บกินอัน
เปนการไดมาซึ่ง สิท ธิเ ก็บ กิน
ตามพินัยกรรม)

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

ตําแหนงที่ดิน

(มีกําหนด……ป) (หรือตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ก. (ตาย)
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 ข.
ทรงสิทธิเก็บกิน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..
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
นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ตายเมื่อวันที่……..เดือน………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย ก. ไดทําพินัยกรรมฉบับลงวันที่…..เดือน………………..พ.ศ. …. ใหนาย ข. เปนผูทรง สิทธิเก็บกินมีกําหนด...............ป
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
//////
(หรือตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
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

ที่ดิน

(ท.ด. ๘)

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกการไดมาซึ่งสิทธิเก็บกิน
ประเภท.................................................
(มีกําหนด…..ป) (หรือตลอดชีวิตผูทรงสิทธิเก็บกิน)
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที่............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไตสวน
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย ข.
๔๕
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 ก.
ไทย
ขอ ๑. ดวย.......................……………………………………………สั
ญชาติ…......................………….........................
ผูถือกรรมสิทธิ์
ซึ่งเปน.......................................................……………ที
่ดินแปลงหมายเลขขางตนนี้ได…ตาย
……………………………………….
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
ใบมรณบัตรเลขที่……..ฉบับลงวันที่………. ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
เมื่อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
ขอ ๒. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูกับ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาเปนผูทรงสิทธิเก็บกินมีกําหนด………ป (หรือตลอดชีวิต
ขอ ๓. ขาพเจาขอใหดําเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………………………….
ผูทรงสิทธิเก็บกิน) ดวย
..........................................................................…………………………........................................................................................
นาย ก. ผูถือ กรรมสิท ธิ์ไ ดทําพินัย กรรมใหขา พเจา เปน ผูท รงสิท ธิเ ก็บ กิน ในที่ดินแปลงนี้ โดยมีกําหนด
โดยเหตุผลดังนี้คือ............................................………………………….........................................................................…............
เวลา…………...ป (หรือตลอดชีวิตผูทรงสิทธิเก็บกิน) ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. …. ซึ่งได
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ยื่นมาพรอมกับคําขอนี้แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขอ ๔. ................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ.
(ลงชื่อ)……................…….....................................
หมายเหตุ 1. คําขอนี้ไมตองแสดงบัญชีเครือญาติ
นาย ข.
(ลงชื่อ)……................…….....................................
ผูใหถอยคํา
เนื่องจากเปนการรับมรดกการไดมาซึง่
(ลงชื่อ)……................…….....................................
สิทธิเก็บกินโดยพินยั กรรม
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูสอบสวน/บันทึก
2. ตองมีการประกาศมรดกดวย
ตอหนา………………................……..................................... พนักงานเจาหนาที่

ตัวอยางหมายเลข ๔

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.
วันที่………….. โอนมรดกการได
(ตาย)
เดือน…………. มาซึ่งสิทธิเก็บกิน
พ.ศ. …………. (มีกําหนด……ป)
(หรือตลอดชีวติ ของ
ผูท รงสิทธิเก็บกิน)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

หมายเหตุ รายการจดทะเบียนนี้เปนการรับมรดกสิทธิเก็บกินเทานั้น ไมใชเปนการโอนมรดกในตัวที่ดินแตอยางใด
ฉะนั้น ทายาทอื่นจึงสามารถรับมรดกที่ดินแปลงนี้ระหวางสิทธิเก็บกินได

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ).........….......

ตัวอยางหมายเลข ๕
(ท.ด. ๙)

แบงแยกในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน)
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
//////////////////// ่............................................……………...............จั
๑๐๐
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที
งหวัด.....................………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อ เปนผูถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แปลงเครื่องหมายขางบนนี้โ ดยหนังสือนี้ขา พเจามีค วามประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบงแยกที่ดิน ในนามเดิมของขาพเจาออกจากกันเปน ๑ แปลง โดยใหที่ดิน แปลงแยกเปนโฉนดใหม และแปลงคงเหลือ
..........................................................................………………........................................................................................................
สิทธิเก็บกินยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลงสิทธิเก็บกิน ลงวันที่…….เดือน………..….. พ.ศ. …. ซึ่งขาพเจาจะไดนําชางแผนที่
..........................................................................…………………………........................................................................................
ทําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกใหขาพเจาตามความประสงคดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๕

๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้สิทธิเก็บกินยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง ลงวันที่ …. เดือน…….….. พ.ศ. ….

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ในเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….......
แยก ๑
ตําแหนงที่ดิน
(ครอบสิทธิเก็บกิน)
และแปลงคงเหลือ
5136 IV 6000 – 9
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..

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 ก.
ขอแบง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
๓๐
ไทย
 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
แบงในนามเดิม (ครอบสิทธิเก็บกิน) ตามคําขอลงวันที่…..เดือน………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอแบง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค
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๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หนา…………………………….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่....................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๕
(รายการจดทะเบียนแปลงเดิม โฉนดที่ ๑๐๐)

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ……….… สิทธิเก็บกิน
เดือน …………
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

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

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๓

-

-

-

-

-

๑

-

-

๒

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

ผูทรงสิทธิเก็บกิน

นาย ก.

ที่ดิน แปลงที่แ ยกไปนี้แ ละที่ดิน แปลงคงเหลือ
สิท ธิเ ก็บ กิน ยัง คงมีอ ยูต ามบัน ทึก ขอ ตกลง
ลงวัน ที่ …. เดือ น……….. พ.ศ. ….
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๓๓
๕๕๐

(ลงชื่อ)…....…........

ตัวอยางหมายเลข ๕
(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหมโฉนดที่ ๕๕๐)

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. สิทธิเก็บกิน
เดือน…………. (ครอบสิทธิเก็บกิน)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

สิทธิเก็บกินยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง
ฉบับ ลงวันที่ ….. เดือน……….. พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

ตัวอยางหมายเลข ๖
(ท.ด. ๙)

แบงแยกในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน)
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
//////////////////// ่............................................……………...............จั
๑๐๐
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที
งหวัด.....................………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อ เปนผูถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แปลงเครื่องหมายขางบนนี้โ ดยหนังสือนี้ขา พเจามีค วามประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบง แยกที่ดิน ในนามเดิม ของขา พเจา ออกจากกัน เปน ๑ แปลง โดยใหที่ดิน เฉพาะสว นที่แ บง แยกออกเปน โฉนดใหม
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากสิทธิเก็บกินได และแปลงคงเหลือยังคงมีสทิ ธิเก็บกินอยู ซึง่ ขาพเจาจะไดนาํ ชางแผนทีท่ าํ การรังวัดปกหลักเขตใหเปนการ
..........................................................................…………………………........................................................................................
แนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกใหขาพเจาตามความประสงคดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ในเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
แยก ๑
ตําแหนงที่ดิน
(ปลอด-ครอบสิทธิเก็บกิน)
และแปลงคงเหลือ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไดพนจากสิทธิเก็บกิน ตามบันทึกขอตกลงปลอดสิทธิเก็บกินฉบับ ลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….
สวนแปลงคงเหลือสิทธิเก็บกินยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลงสิทธิเก็บกินฉบับลงวันที่……. เดือน………พ.ศ. ….

ตัวอยางหมายเลข ๖

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบง
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
แบงในนามเดิม (ปลอดสิทธิเก็บกิน) ตามคําขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ แบง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค
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๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………………….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่.................เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( .......................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๖

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงปลอดสิทธิเก็บกิน
ที่ดิน
5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
๔๕,๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายขางบนนี้ ขา พเจาทั้ง สองฝายไดตกลงกันจดทะเบียนสิทธิเก็บ กินไวตอ กัน ตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอตกลง ลงวันที่ …….เดือน …………..….พ.ศ. …. บัดนี้ ขา พเจาทั้ง สองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดิน เฉพาะสวนที่แบงแยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ออกไปเปนโฉนดใหมเลขที่ ๕๕๐ อําเภอ……………. ปลอดจากสิทธิเก็บกินได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนีไ้ ดทาํ ไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ขาพเจาทัง้ สองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
ทรงสิทธิเก็บกิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๖
(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที่ ๑๐๐)

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ …….…… สิทธิเก็บกิน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

นาย ก.
วันที่…………. แบงแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด-ครอบสิทธิเก็บกิน)
พ.ศ. ………….

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

๓

-

-

-

-

-

นาย ก.

๑

-

-

๒

-

-

หมายเหตุ ที่ดินแปลงแยกปลอดสิทธิเก็บกินไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากสิทธิเก็บกินตามบันทึก
ขอตกลงปลอดสิทธิเก็บกินฉบับลงวันที…
่ ..เดือ น………
พ.ศ. …. สว นแปลงคงเหลือ สิท ธิเ ก็บ กิน ยัง คงมีอ ยู
ตามบัน ทึก ขอ ตกลงสิท ธิเ ก็บ กินฉบับ ลงวันที่ …
เดือน…………… พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

5136IV6000-9
๓๓
๕๕๐

(ลงชื่อ)..……..........

ตัวอยางหมายเลข ๗

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ข.
ทรงสิทธิเก็บกิน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู .............……….....….....…..
๔๕
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 ..........……............…..……..
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
คูกรณีตกลงเลิกสิทธิเก็บกิน
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
นาย ก.
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

ตัวอยางหมายเลข ๗

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
๔๕, ๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ไดจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เปนผูทรงสิทธิเก็บกิน ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่………..เดือน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. บัดนี้นาย ข. ผูทรงสิทธิเก็บกิน กับ นาย ก. เจาของที่ดินแปลงนี้ไดตกลงยินยอมเลิกสิทธิเก็บกินรายนี้แลวตั้งแต
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่……….เดือน…………..พ.ศ. ……… จึงขอใหเจาพนักงานที่ดิน ดําเนิน การจดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินตอไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ทรงสิทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๗

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เลิกสิทธิเก็บกิน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
นาย ก.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)......…..........

ตัวอยางหมายเลข ๘

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ข. (ตาย)
ทรงสิทธิเก็บกิน
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 ..........……............…..……..
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
ผูทรงสิทธิเก็บกินถึงแกกรรมเมื่อวันที่…..เดือน………….พ.ศ. …. ตามหลักฐานมรณบัตรลงวันที่……เดือน…………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
นาย
ก.
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

ตัวอยางหมายเลข ๘

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
เจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ ไดจดทะเบียนสิทธิเก็บกินให นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เปนผูทรงสิทธิเก็บกิน ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่………..เดือน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. บัดนี้นาย ข. ผูทรงสิทธิเก็บกินไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่……..เดือน…………..พ.ศ. ……… ปรากฏตามสําเนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
มรณบัตรที่ยื่น มาประกอบการพิจารณาพรอมกับบันทึกถอ ยคํานี้ดว ยแลว จึงขอใหเจาพนักงานที่ดิน ดําเนิน การจดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิกสิทธิเก็บกินตอไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขาพเจาไดตรวจและอานขอความดังกลาวแลว ถูกตอง จึงลงลายมือชือ่ ไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานทีด่ นิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ใหถอยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๘

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เลิกสิทธิเก็บกิน
เดือน…………
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.
นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
(ตาย)

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)...........….....

ตัวอยางหมายเลข ๙

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

ตําแหนงที่ดิน

(มีกําหนด………ป) (หรือตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)

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

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

สิทธิเก็บกินรายนี้ นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิทธิเก็บกินจาก นาย ข. เมื่อใดก็ได

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิทธิเก็บกิน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..
ไทย
๔๕
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
สิทธิเก็บกินมีกําหนด...............ป (หรีอตลอดชีวิตของผูทรงสิทธิเก็บกิน)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิทธิเก็บกินฝายเดียวในเวลาใด ๆ ก็ได โดยมิตองไดรับความยินยอมจากนาย ข.
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
ไม
มีคาตอบแทน
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิเก็บกิน
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

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน
..………...................………...….........................……….......
    
๓๐,๔๕ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึ่งมีชื่อ นาย ก. เปนผูถือ กรรมสิทธิ์ ไดยิน ยอมให นาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูทรงสิทธิเก็บกิน มีสิทธิครอบครอง ใชและถือเอาประโยชนแหงทรัพยสินในที่ดินแปลงนี้ได มีกําหนด..…..ป (หรือตลอดชีวิต
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของผูทรงสิทธิเก็บกิน) และขาพเจา นาย ข. ยอมรับสิทธิเก็บกินจาก นาย ก. ดังกลาวแลว โดยไมมีคาตอบแทน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. สิทธิเก็บกินรายนี้ นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิทธิเก็บกินฝายเดียวจาก นาย ข. เมื่อใดก็ได โดยไมตองไดรับความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ยินยอมจากนาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………..…………………………ผู
ทรงสิทธิเก็บกิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๙

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.
วันที่…………. สิทธิเก็บกิน
เดือน…………. (มีกําหนด……ป)
พ.ศ. …………. (หรือตลอดชีวิตของ
ผูทรงสิทธิเก็บกิน)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงสิทธิเก็บกิน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

สิทธิเก็บกินรายนี้ นาย ก. มีสิทธิบอกเลิกสิทธิเก็บกิน
จาก นาย ข. เมื่อใดก็ได

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ).........……...
.

