ระเบียบกรมทีด่ ิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่น
พ.ศ. ๒๕๔๓
---------------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑแ ละวิธีก ารจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
การขายที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่น เพื่อใหการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่ดําเนินไปตามที่กฎหมาย
กําหนดและเปนไปในแนวทางเดียวกัน กรมที่ดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
การขายที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่น พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
สวนที่ ๑ การยื่นคําขอ
___________
ขอ ๔ เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย
อยางอื่น ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ ท.ด. ๑ ก
สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นตอพนักงานเจาหน าที่ พรอมหลักฐาน
สําหรับที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
สวนที่ ๒ การสอบสวน
____________
ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอจดทะเบียนเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล บิดามารดา อายุ
สัญชาติ เชื้อชาติ ที่อยู ความประสงคในการจดทะเบียน ราคาซื้อขายที่แทจริง การชําระราคาซื้อขาย
การชําระภาษีบํารุงทองที่ และสาระสําคัญอื่นๆ เพื่อใหทราบถึงสิทธิ ความสามารถของคูกรณีทั้งสองฝาย
ความสมบูรณแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแหงพาณิชย ขอกําหนดสิทธิในที่ดิน การคาที่ดินการ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย และการกําหนดทุนทรัพยในการจดทะเบียน

๒
ขอ ๖ การสอบสวนผูขายใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุลยพินิจพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ
จนเปนที่เชื่อไดวาผูนั้นเปนเจาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนที่แทจริง และใหผูซื้อให
ถอยคํายืนยันไวดวยวาผูขายเปนผูที่ตนไดติดตอและรูแลววาเปนเจาของที่แทจริงจึงมาทําสัญญาโดย
ยินยอมรับผิดชอบในความเสี ยหายตางๆ ที่จะเกิดจากความผิดพลาดเพราะผิ ดตัวเจาของที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยที่ขาย
ขอ ๗ กรณีการซื้อขายที่ดินใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนคูกรณีใหทราบวาที่ดินที่ซื้อขายเปนที่ดิน
ประเภทใด อยูในตําแหนงใดมีการเชาทํานาหรือไม หากมีการเชาเพื่อทํานา ผูขายตองดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ดวย เชน ผูขายจะจดทะเบียนขายที่ดินแก
ผูอื่นไดตอเมื่อมีหลักฐานเปนหนังสือจากประธาน คชก. ตําบล วาผูเชานาไมแสดงความจํานงจะซื้อนา
ภายในกําหนดหรือปฏิเสธไมซื้อ หรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนด
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่ผูขอจดทะเบียน
แลวจดลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑ , ท.ด. ๑ ก) ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ดินที่ขายเปนที่วางใหระบุวา “ไมมีสิ่งปลูกสราง”
๘.๒ กรณีสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของเจาของที่ดินที่ขาย และเจาของที่ดินประสงคจะจด
ทะเบียนขายสิ่งปลูกสรางนั้นรวมกับที่ดิน ใหระบุชนิดของสิ่งปลูกสราง และความประสงคของผูขาย
ดังกลาวลงไว
๘.๓ กรณีสิ ่ง ปลูก สรา งในที ่ดิน เปน ของผู ที่ จะรับ โอนที่ ดิน อยูกอนแลว หรือเป นของ
บุคคลภายนอก ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาใครเปนเจาของสิ่งปลูกสราง มีอยูหรือไดมาโดยวิธีใด
เมื่อใด มีหลั กฐานอยางไร ถ าไม มีหลักฐานพอที่จะเชื่อไดวาผูที่จะซื้ อที่ดินหรื อบุค คลภายนอกเปน
เจา ของสิ ่ง ปลูก สรา งนั ้น มากอ น ก็ใ หป ระเมิน ราคาสิ ่ง ปลูก สรา งรวมกับ ราคาที ่ด ิน เพื่ อ เรี ย กเก็ บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียน (๘.๓ นี้ถูกยกเลิกแลว และกําหนดขึ้นใหมตามระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ )
ขอ ๙ ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร เจาพนักงานที่ดินจะใหผูขอจดทะเบียนนําพนักงานเจาหนาที่
ไปตรวจสอบสภาพที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนโดยผูขอจดทะเบียนเปนผูออกคาใชจายก็ได
ขอ ๑๐ ในการดํา เนิน การสอบสวน ขอใหพนักงานเจาหนาที่พึงระมัดระวังอยาใหขอผูจด
ทะเบียนรูสึกวา เปนการกลั่นแกลง การพูดชี้แจงก็ตองระมัดระวังถอยคํา อยาใหเปนการหมิ่นประมาท
และกอใหเกิดความโกรธเคือง ถามีขอขัดของประการใดที่เจาหนาที่ผูสอบสวน ไมสามารถชี้แจงใหผูยื่นคํา
ขอเขาใจไดเจาหนาที่ผูสอบสวนตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อจะไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูขอ
จดทะเบียนตอไป
สวนที่ ๓ การลงลายมือชื่อของผูขอ
______________
ขอ ๑๑ การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด ๑, ท.ด. ๑ ก) ให
เปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๓
ขอ ๑๒ หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอกขอความใหผูขอลงนามในแบบพิมพ
ไวกอน
ขอ ๑๓ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคลดังกลาวลงไวแทนการ
ลงลายมื อชื่ อ โดยพิ มพ นิ้ วหั วแม มื อซ ายลงไว ให เห็ นเส นลายมื อชั ดเจนแล วเขี ยนกํ า กั บ ว า เปน ลาย
นิ้วหัวแมมือซายของผูใด หากหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลบเลือนใหใชลายพิมพหัวแมมือขวาแทน
แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอ
ใหพิมพลายนิ้วมือของผูขอไวในที่วางแหงอื่นในคําขอนั้นก็ได แตใหมีเครื่องหมาย เชน ลูกศรชี้ไปใหรูวา
เปนลายนิ้วมือของผูใด
สวนที่ ๔ ประเภทการจดทะเบียน
______________
ขอ ๑๔ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียน ใหพิจารณาตามขอเท็จจริงดังนี้
๑๔.๑ กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนขายที่ดินทั้งแปลงหรือขายอสังหาริมทรัพยใดทั้งหมดไม
วาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน ใหเขียนชื่อประเภทวา “ขาย”
๑๔.๒ กรณีเ จา ของที ่ด ิน หรือ อสัง หาริม ทรัพ ยม ีห ลายคนแตเ จา ของที ่ด ิน หรือ
อสังหาริมทรัพยบางคนมาขอจดทะเบียนขายที่ดิน และหรืออสังหาริมทรัพยเฉพาะสวนของตน เชน ก.
และ ข. มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมกัน ก. มาขอจดทะเบียนขายที่ดินเฉพาะสวนตนของแก ค.
เทานั้น สวนของ ข. ยังคงมีอยูตามเดิม ใหเขียนชื่อประเภทวา “ขายเฉพาะสวน”
๑๔.๓ กรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่มีผูมาขอจดทะเบียนขายมีการจดทะเบียน
ทรัพยสิทธิและการเชาผูกพันอยู เชน จํานอง สิทธิเก็บกิน ภารจํายอม การเชา เจาของมาขอจด
ทะเบียนขายหรือขายเฉพาะสวน โดยผูซอื้ จะตองรับเอาภาระผูกพันนั้นดวย เชน ก. และ ข. ผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินขายที่ดินทั้งแปลงที่จดทะเบียนจํานองไวกับธนาคาร เอ แก ค. โดย ค. รับภาระการ
จํานองไปดวย หรือ ก. ขายที่ดินแปลงดังกลาวเฉพาะสวนของตนแก ค. ใหเขียนชื่อประเภทวา “ขาย
(ระหวางจํานอง)” หรือ “ขายเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)” หรือ “ขาย (ระหวางสิทธิเก็บกิน)” หรือ “ขาย
เฉพาะสวน (ระหวางสิทธิเก็บกิน)” แลวแตกรณี
๑๔.๔ กรณีที่ดินมีเจาของคนเดียวหรือหลายคน และเจาของที่ดินทุกคนขอจด
ทะเบียนแบงขายที่ดินบางสวน โดยมีการรังวัดแบงแยกที่ดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดินแปลงใหม
ใหแกผูซื้อ เชน ก. และ ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงหนึ่งแบงขายที่ดินแปลงดังกลาวใหแก ค. จํานวน
๑ ไร คงเหลือที่ดินเปนของ ก. และ ข. จํานวน ๔ ไร ใหใชชื่อประเภทวา “แบงขาย”
๑๔.๕ กรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย เมื่อมีผูนําคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาลมาขอจดทะเบียนขายไปตามผลของคําสั่งหรือพิพากษาดังกลาว เชน ศาลขาย
ทอดตลาดที่ดินที่มีชื่อ ก. และ ข. เปนถือกรรมสิทธิ์ และ ค. เปนผูซื้อทอดตลาดได ใหใชชื่อประเภทวา
“ขายตามคําสั่งศาล” หรือ “ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล”

๔
สวนที่ ๕ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
____________
ขอ ๑๕ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ใหปฏิบัติดังนี้
๑๕.๑ ในชองประเภทใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนตามขอ ๑๔ แลวแตกรณี
๑๕.๒ การเขียนชื่อเจาของที่ดินใน ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,
ท.ด.๑ ก) ใหเขียนชื่อเจาของตามที่ปรากฏอยูในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรณีมีเจาของหลายคนใหเขียน
เลขลําดับกํากับไวขางหนาชื่อทุกชื่อ
๑๕.๓ การเขียนชื่อผูชื่อและเจาของที่ดินเดิม (ถามี) ลงใน ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ใหเขียนชื่อผูซื้อลงไวกอน เสร็จแลวเขียนชื่อเจาของที่ดินเดิมซึ่งมิไดจด
ทะเบียนขายเฉพาะสวนของตนเรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนเลขลําดับกํากับไวขางหนาชื่อทุกชื่อ
ดวย (เชนเดียวกับขอ ๑๕.๒) สวนเจาของผูขอจดทะเบียนขายไมตองยกมาจดลงไว สําหรับกรณีผูซื้อเปน
เจาของที่ดินเดิมดวยใหเขียนชื่อผูนั้นลงไวในฐานะผูซื้อโดยไมตองยกชื่อบุคคลดังกลาวมาเขียนเรียงตอไป
เชนเจาของที่ดินเดิมคนอื่นอีก
๑๕.๔ กรณีจดทะเบียนขายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยเฉพาะสวน ใหหมายเหตุดวยอักษร
สีแดงไว ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) และในสารบัญจด
ทะเบียนใหตรงกันวา เจาของคนใดเปนผูขายเฉพาะสวนของตนและสวนของเจาของคนอื่นยังคงมีอยูอีก
เชน ที่ดินมีชื่อ ก.ข.ค. เปนเจาของ ก. ขายเฉพาะสวนของตนแก ง. ใหหมายเหตุวา “ก. ขายเฉพาะสวน
ของตนแก ง. เทานั้น สวนของ ข. และ ค. คงอยูตามเดิม”
๑๕.๕ สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนในหมวด ๑ สวนที่ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไว
ในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ดวย
หมวด ๒
การประกาศ
_________
ขอ ๑๖ กรณีมีผูขอจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. หรือ ขายอสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดินดังกลาว หรือขาย
อสังหาริมทรัพยอื่นในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.
๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว ใหประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามนัยขอ ๕ แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
ออกตามความใน
๒๔๙๗ ซึ่ง แกไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

๕
หมวด ๓
การตรวจสอบ
__________
ขอ ๑๗ การตรวจสอบสารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่
ไดสอบสวนจดลงไวหรือผูขอจดทะเบียนกรอกขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ
เอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามายื่นพรอมคําขอใหเปนการถูกตองกอนดําเนินการจดทะเบียนตอไป รวมทั้ง
ตรวจหลักฐานประวัติความเปนมาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะจดทะเบียนขาย ชื่อ
เจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดามารดา และลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูขอจดทะเบียนขายในคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือในหนังสือมอบอํานาจแลวแตกรณี โดยตรวจสอบใหตรงกับหลักฐานเดิม
ในสารบบ กรณีลายมือชื่อของผูขอจดทะเบียนขายผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อเจาของในสารบบเดิมมาก ควรให
ผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบเดิม หากผูขอจดทะเบียนขายยังลง
ลายมือชื่อผิดเพี้ยนจากเดิม
แตผูขอจดทะเบียนขายเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่รูจัก ก็ใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียนขาย ควรขอหลักฐานที่
เชื่อถือไดจากผูนั้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมจนเปนที่เชื่อไดวาผูขอจดทะเบียนขายเปนเจาของที่แทจริง หรือ
ใหผูที่เชื่อถือไดรับรองวาผูขอจดทะเบียนขายเปนเจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อ
หรือลายพิมพนิ้วมือของเจาของในสารบบ เชน เจาของที่ดินไดที่ดินในขณะเปนผูเยาว หรือไดมาโดยมี
ผูอื่นขอใหลงชื่อรับมรดกรวมดวย กอนดําเนินการตอไปใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ได
กลาวมาขางตน
ขอ ๑๘ ตรวจสอบบัญ ชีอ ายัด ใหพ นัก งานเจา หนา ที ่ต รวจสอบวา มีก ารอายัด ที ่ด ิน หรือ
อสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอจดทะเบียนหรือไมประการใด
ขอ ๑๙ ตรวจสอบการหามโอน ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูขอ
ประสงคจะขอจดทะเบียนมีกฎหมายใดบัญญัติเปนการหามโอนไวหรือไมประการใด
หมวด ๔
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
_____________
ขอ ๒๐ การจดทะเบียนขาย ในกรณีคูกรณีทั้งสองฝายตกลงซื้อขายกันใหทําในรูปหนังสือสัญญา
เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ๑ ฉบับ และมอบไวใหแกผูซื้อ ๑ ฉบับ โดยพนักงานเจาหนาที่เปนผูจัดทําให
คูกรณีทั้งสองฝายลงนามในหนังสือสัญญาตามแบบของทางราชการ คือ หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.
๑๓) หนังสือสัญญาแบงขายที่ดิน (ท.ด.๑๓ ก) หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะสวน (ท.ด.๑๓ ข) หรือ
หนังสือสัญญา (ท.ด.๕) แลวแตกรณี สวนกรณีศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหขาย ใหผูไดมายื่นขอคํา
ตามแบบพิมพ ท.ด. ๙ โดยบรรยายขอความในคําขอตามนัยคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลแลวแตกรณีโดย
ไมตองทําหนังสือสัญญา เวนแตศาลจะสั่งใหทําหนังสือสัญญาดวย สวนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ

๖
กรรม (ท.ด. ๑,ท.ด. ๑ ก) ใหถือเสมือนเปนรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เสร็จแลวจึงเสนอเรื่อง
ตอเจาพนักงานที่ดินเพื่อลงนามจดทะเบียนตอไป
ขอ ๒๑ การลงนามจดทะเบียนขายและประทับตราตําแหนงในหนังสือสัญญา รวมทั้งสารบัญจด
ทะเบียน ใหเจาพนักงานที่ดินพิจารณาตรวจสอบเรื่องราวการจดทะเบียนดังกลาวใหเปนการถูกตอง
ตามหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ เสียกอน
ขอ ๒๒ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนและนิติกรรม ในกรณีผูขอไมไดลงลายมือ
ชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวน ตอพนักงานเจาหนาที่
ทั้งนี้ การจัดทําคําขอ (ท.ด. ๙) คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก)
หนังสือสัญญา และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนเพื่อจะจดทะเบียนตามระเบียบนี้ ใหอนุโลมปฏิบัติ
ตามตัวอยางทายระเบียบ
หมวด ๕
การลงลายมือชื่อของคูสัญญา
_____________
ขอ ๒๓ การลงลายมือชื่อของคูกรณีทั้งสองฝายในหนังสือสัญญา ใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับการลงลายมือชื่อของผูขอในหมวดที่ ๑ สวนที่ ๓ โดยอนุโลม
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
___________

ขอ ๒๔ ในการจดทะเบียนขาย หากไมมีกฎหมายบัญญัติเปนการยกเวนไวเปนอยางอื่นผูขอจด
ทะเบียนจะตองเสียคาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และคาธรรมเนียม
มอบอํานาจ (ถามี) ตามนัยกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ ๒๕ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
(ลงชื่อ)

ยงยุทธ วิชยั ดิษฐ
(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
อธิบดีกรมที่ดิน

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขาย

ตําแหนงที่ดิน

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

๑. นาย ก.
ขาย
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ข.
๓๗
ไทย
๔๕
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองล
า
นบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗X๘ เมตร เลขที่………..ปลูกสรางมา…………….ป
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูขายไดรับชําระเงินคาที่ดินครบถวนแลว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
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

(ท.ด. ๑๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขาย

หนังสือสัญญาขายที่ดิน
ที่ดิน
โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑. นาย ก.
๓๗
…………………………….….…….
    
……..
๒. นาย ข.
ระหวาง ……………………………….…..
...      ผูขาย อายุ ….๔๕…. ป

………………………………..…….     

…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมูที่ ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย ค.
๔๐ ป
…………………………………....
...      ผูซื้อ อายุ ……..
……………………………………….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…..
ตํ. าบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ......……….............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
๒,๐๐๐,๐๐๐
ขอ ๑. ผูขายยอมขายที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลงแกผูซื้อเปนราคาเงิน….…………..……………………บาท
สองลานบาทถวน
(เงิน………………………………………………………………)
ขอ ๒. ผูซื้อยอมรับซื้อที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นจากผูขาย ผูซื้อไดชําระและผูขายไดรับเงินคาที่ดินรายนี้
ครบถ
ว
นแล
ว
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
เปนการซื้อขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗X๘ เมตร เลขที่……..….ปลูกสรางมา…..….ป
ขอ ๓. …………………………………………………………………………….………………………..………….
โดยผู
ซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอ ๔. ผูขายไดที่ดินมาโดย………………………..………..เปนเวลา……..……ปแลว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซื้อถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาซื้อขายและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก. นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขาย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………...........………ผูเขียน
……………………………….......…ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

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

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ค.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

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

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

เจาพนังกานที่ดิน

นาย ก. ขายที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ค. เทานั้น สวนของนาย ข. และ นาย ค.ที่มีอยูแลวคงเดิม

โฉนดที่ดิน

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

๑. นาย ค.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองล
า
นบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดถนนสาธารณประโยชนรถยนตเขาถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ขายไดที่ดินมาโดย…………………………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูขายไดรับชําระเงินคาที่ดินครบถวนแลว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
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

(ท.ด. ๑๓ ข)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขายเฉพาะสวน

หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะสวน
ที่ดิน
โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูขาย อายุ ….๓๐
…. ป
………………………………..…….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมูที่ ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….………..     
…..…
นาย ค.
๔๕ ป
…………………………………….
...      ผูซื้อ อายุ ……..
……………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ......……….............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูขายยอมขายที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะสวนกรรมสิท ธิ์ของตนแกผูซ้ือ เปน ราคา
๒,๐๐๐,๐๐๐
สองลานบาทถวน
เงิน.………………………………….……………บาท
(เงิน………………………………………………………………บาท)
และในการขายเฉพาะสวนนี้ไมเกี่ยวถึงกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ขอ ๒. ผูซื้อตกลงรับซื้อที่ดินเพียงเฉพาะสวนกรรมสิทธิ์ของผูขายตามที่กลาวในขอ ๑ ผูซื้อไดชําระและผูขายไดรับเงิน
ครบถวนแลว
คาที่ดินรายนี้……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาไมทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วามีเพียงใด
มีสิ่งปลูกสรางในที่ดิน ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดถนนสาธารณประโยชนรถยนตเขาถึง
ขอ ๔. ไม
……………………..……………………………………………………………………………....……..…….
ขอ ๕. ผูขายไดที่ดินมาโดย……………………..เปนเวลา………ปแลว
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ขอ ๖. ผูซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซื้อถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ……………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาซื้อขายและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูขาย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
……………………...........…………ผูเขียน
.……………………..........…………ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขายเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ขายเฉพาะสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

นาย ก. ขายที่ดินเฉพาะสวนของตนแกนาย ค. เทานั้น
สวนของนาย ข. และนาย ค. ที่มีอยูแลวคงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

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

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

นาย ก.
ขาย
๒. 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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดซอยรถยนตเขาไมถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เมือ่ ………………………………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูซื้อยอมรับภาระการจํานองที่ผูขายจํานอง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
เปนประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่… ลงชื่อ ...........................................................
ขาย
ผูขอ
นาย
ข.
ซื้อ
เดือน…….………พ.ศ. … เปนเงินจํานวน
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
๔๐๐,๐๐๐ บาท และชําระราคาที่ดินเปนเงินสด ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(………………………………………)
(๗) ผูขายไดรับเงินจากผูซื้อแลว
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

(ท.ด. ๑๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขาย (ระหวางจํานอง)

หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ระหวางจํานอง)
ที่ดิน
โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
……………………………….…..
...      ผูขาย อายุ ….๓๐…. ป
………………………………..…….     
…….

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

กับ

…………………………….…..…….     
…..…
นาย ข.
๔๐ ป
…………………………………....
...      ผูซื้อ อายุ ……..
……………………………………….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…..
ตํ. าบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ......……….............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
๕๐๐,๐๐๐
ขอ ๑. ผูขายยอมขายที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลงแกผูซื้อเปนราคาเงิน….…………..……………………บาท
หาแสนบาทถวน
(เงิน………………………………………………………………)
ขอ ๒. ผูซื้อยอมรับซื้อที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นจากผูขาย ผูซื้อไดชําระและผูขายไดรับเงินคาที่ดินรายนี้
เป
นเงินสดจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลว และผูซื้อยอมรับภาระการจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่……………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
เดื
อน………………..…พ.ศ.
…. ซึ่งผูขายจํานองไวเปนเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดวย
………………..
…………………………………………………………………………….………………………..………….
ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดซอยรถยนตเขาไมถึง ไมมีสิงปลูกสราง
ขอ ๓. …………………………………………………………………………….………………………..………….
ู
ที่ดินมาโดย…………………………..…เมื่อ……………………….
ขอ ๔. ผขายได
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซื้อถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาซื้อขายและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูขาย)…………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………...........………ผูเขียน
……………………………….......…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)..............…..
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ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท
ขายเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)

(ท.ด. ๑๓ ข)

หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)

ที่ดิน
โฉนดที่.......………………..…….เลขที่ดิน...............……..….….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

…………………………….….…….     
……..
นาย
ก.
……………………………….….. ...      ผูขาย อายุ ….๓๐
…. ป
………………………………..…….     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….......................……......…………………….…..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............…..……..หมูที่ ...…….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...……………..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….………..     
…..…
นาย ค.
๔๕ ป
…………………………………….
...      ผูซื้อ อายุ ……..
……………………………………...     
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ......……….............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูขายยอมขายที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะสวนกรรมสิท ธิ์ของตนแกผูซ้ือ เปน ราคา
๓๐๐,๐๐๐
สามแสนบาทถวน
เงิน.………………………………….……………บาท
(เงิน………………………………………………………………บาท)
และในการขายเฉพาะสวนนี้ไมเกี่ยวถึงกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ขอ ๒. ผูซื้อตกลงรับซื้อที่ดินเพียงเฉพาะสวนกรรมสิทธิ์ของผูขายตามที่กลาวในขอ ๑ ผูซื้อไดชําระและผูขายไดรับเงิน
เปนเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท แลว และผูซื้อยอมรับภาระการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่……
คาที่ดินรายนี้……………………………………………………………………………………………
เดือน……….พ.ศ. …. ซึ่งผูขายจํานองไวเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดวย
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาไมทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วามีเพียงใด
มีสิ่งปลูกสรางในที่ดิน ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดถนนสาธารณประโยชนรถยนตเขาถึง
ขอ ๔. ไม
……………………..……………………………………………………………………………....……..…….
ขอ ๕. ผูขายไดที่ดินมาโดย……………………..เปนเวลา………ปแลว
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซื้อถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ……………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาซื้อขายและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูขาย)…………………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
……………………...........…………ผูเขียน
.……………………..........…………ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
ดทะเบียน

วันที่…….……. ขายเฉพาะสวน
เดือน……….… (ระหวางจํานอง)
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

นาย ก. ขายที่ดินเฉพาะสวนของตนแกนาย ค. เทานั้น
สวนของนาย ข. และ นาย ค. ที่มีอยูแลวคงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอ ประเภท แบงขาย

แบงขาย
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 แปลงเครื่อ งหมายขางบนนี้โ ดยหนังสือนี้ขา พเจามีค วามประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบงขายที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเปน ๑ แปลง คือ แปลงที่ ๑ ทางทิศใต ขายใหแก นาย ข. สวนแปลงคงเหลือเปนของขาฯ
..........................................................................………………........................................................................................................
ซึง่ ขาพเจาจะไดนาํ ชางแผนทีท่ ําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขา ฯ ตามความประสงคตอ ไปดวย และขาฯ ขอรับรองวา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ..........................................................................…………………………........................................................................................
าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาฯ ยอมใหเจาพนักงานแกไขใหเปนการถูกตอง ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงขาย
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงขาย
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๐๑
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. 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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูขายไดรับชําระราคาที่ดินครบถวนแลว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๔๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๑๑๑
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๓ ก)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงขาย

หนังสือสัญญาแบงขายที่ดิน
ที่ดิน

๑๐๐
โฉนดที่.......………………..…….เลขที
่ดิน...............……..….….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……........…อําเภอ..........….…….…….………...จังหวัด................................….....….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………….……………………พุทธศักราช……..……………..
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

…………………………….….…….     
……..
นาย ก.
……………………………….…..
...      ผูขาย อายุ ….๓๐
…. ป
………………………………..…….     
…….

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

กับ

…………………………….….…….     
…..…
นาย ข.
๔๐ ป
……………………………….…..
...      ผูซื้อ อายุ ……..
…………………………………..….     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................……….…….................…………….………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ......……….............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
๔๐
ขอ ๑. ผูขายยอมขายที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะตอนเลขที่ดิน……………………………………………
ซึ่ง ได ห มายสีเ ขีย วไวใ นแผนที่ใ นสารบบกับ แผนที่ห ลัง โฉนดที่ดิ น รายนี้ แ ก ผูซื้อ เปน ราคา
๕๐๐,๐๐๐.หาแสนบาทถวน
เงิน.………………………………………………………บาท
(เงิน………………………………………………………บาท)
ขอ ๒. ผูซื้อยอมรับซื้อที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นจากผูขาย ผูซื้อไดชําระและผูขายไดรับเงินคาที่ดินรายนี้…………
ครบถวนแลว
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่ดินที่ซื้อขายไมมีสิ่งปลูกสราง ผูขายไดที่ดินมาโดย…………..…….………….เปนเวลา…………..…….ป
ขอ ๓. ……………………………………………………………………………………………………..…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูซื้อถือไวหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงขายและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูขาย)…………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูซื้อ)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
...........………………………………ผูเขียน
..........………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. แบงขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

๔

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

๔๐
๑๑๑

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาย
๒. 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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗ X ๘ เมตร เลขที่…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคําพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่…ขาย
…….…….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

ขายตามคําสั่งศาล
คําขอ.............................................

(ตามคําพิพากษาศาล………ที่………..ลงวันที่………………….)

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่..........................................…….……………...............จังหวัด..............…….......………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๔๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล………………………
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ไดมีคําพิพากษาใหนาย ก. จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ พรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗ X ๘ เมตร เลขที่…………….
..........................................................................………………........................................................................................................
แกขาพเจา หากนาย ก. ไมยอมจดทะเบียนขายใหถือ เอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ก. รายละเอียดปรากฏตาม
..........................................................................…………………………........................................................................................
คําพิพากษาศาล………………..ที่………………ลงวันที่…………………ที่ไดยื่นมาพรอมคําขอนี้ และขาพเจาไดชําระราคาที่ดิน
..........................................................................…………………………........................................................................................
ครบถวนแลว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดดําเนินการจดทะเบียนขายที่ดินใหแกขาพเจาดวย ทั้งนี้ ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ขายตามคําสั่งศาล
เดือน…………. (ตามคําพิพากษา
พ.ศ. …………. ศาล………..…….
ที่………………..
ลงวันที่………….)

ผูใหสัญญา

นาย ก.

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขาย
๒. 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 .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ศาลสั่งใหนาย ก. ขายเฉพาะสวนของตนแกนาย ข. สวนของ นาย ข.ที่มีอยูแลวคงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗X ๘ เมตร เลขที่………………………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคําพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่…ขาย
…………….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล

ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล
คําขอ.........................................................

(ตามคําพิพากษาศาล………ที่………..ลงวันที่………………….)

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๔๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. และนาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล……….…
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ได
มีคําพิพ ากษาใหน าย ก. จดทะเบีย นขายที่ดิน แปลงนี้เ ฉพาะสว นของนาย ก. พรอมบานครึ่ง ตึก ครั้ง ไม ๒ ชั้น ขนาด
..........................................................................………………........................................................................................................
๗ X ๘ เมตร เลขที่ ……………………แกขาพเจา หากนาย ก. ไมยอมจดทะเบียนขายใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
..........................................................................…………………………........................................................................................
ของนาย ก. รายละเอียดปรากฏตามคําพิพากษาศาล……………….…ที่………..………ลงวันที่…………………….ที่ไดยื่นมา
..........................................................................…………………………........................................................................................
พรอมคําขอนี้ และขาพเจาไดชําระราคาที่ดินครบถวนแลว
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดดําเนินการจดทะเบียนขายที่ดินใหแกขาพเจาดวย ทั้งนี้ ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
วันที่………….. ขายเฉพาะสวน
๒. นาย ข.
เดือน…………. ตามคําสั่งศาล
พ.ศ. …………. (ตามคําพิพากษา
ศาล………...…..…
ที่………………....
ลงวันที่…………..)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้ศาลสั่งใหนาย ก. ขายเฉพาะสวนของตน
แกน าย ข. สว นของนาย ข. ที่มีอ ยูแ ลว คงเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

