การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
 ความหมาย
สิทธิเหนือพื้นดิน คือ ทรัพยสิทธิอยางหนึ่ง ซึ่งเจาของที่ดินอาจกอใหเกิดสิทธิเหนือ
พื้นดินเปนคุณแกบุคคลอื่น โดยใหผูทรงสิทธิมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูก
บนดิน หรือใตดิน

 กฎหมายที่เกีย่ วของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๑๐ ถึง มาตรา ๑๔๑๖

 ประเภทการจดทะเบียน

๑. สิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดินใน
ที่ดินของตนทั้งหมด
๒. สิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวน หมายถึง กรณีเจาของรวมคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนในที่ดิน แตไมใชทุกคนกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินเฉพาะสวนของตน
๓. แบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีเจาของที่ดินกอใหเกิดสิทธิเหนือ
พื้นดินบางสวนไมเต็มแปลง
๔. ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไว
แลว ตอมามีการแบงแยกที่ดินดังกลาว และคูกรณีตกลงกันใหที่ดินแปลงที่แบงแยกออกไป
หรือที่ดินแปลงคงเหลือไมมีสิทธิเหนือพื้นดินตอไป
๕. โอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
ไวแลวตอมาผูทรงสิทธิตาย ทายาทผูทรงสิทธิมาขอรับมรดกสิทธิเหนือพื้นดินที่ไดจดทะเบียนไว
๖. เลิกสิทธิเหนือพื้นดิน หมายถึง กรณีไดจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไวแลว
ตอมาเจาของที่ดินและผูทรงสิทธิตกลงกันใหเลิกสิทธิเหนือพื้นดิน

 สาระสําคัญ
- สิทธิเหนือพื้นดินนั้นจะกอใหเกิดโดยมีกําหนดเวลา (หามเกิน ๓๐ ป) หรือ
ตลอดชีวิตเจาของที่ดิน หรือตลอดชีวิตผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินนั้นก็ได

๒

- สิทธิเหนือพื้นดินอาจโอนไดและรับมรดกกันได
- กรมที่ดินไดพิจารณาตอบขอหารือจังหวัดสระบุรี กรณีมีราษฎรประสงคจะ
ทําหนังสือสัญญาอาศัยที่ดินเพื่อทํานาไวตามหนังสือกรมที่ดินและโลหกิจ ที่ ๑๖/๒๖๓๐ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๔๗๗ วา สัญญาใหผูอาศัยที่ดินทํานาเขาลักษณะสิทธิเหนือพื้นดิน จึงใหทําสัญญา
และแกทะเบียนเปนประเภท “สิทธิเหนือพื้นดิน”

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิเหนือพื้นดิน

๑. สิทธิเหนือพืน้ ดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เปนทรัพยสิทธิซึ่งผูทรงสิทธิมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกบนดิน
หรือใตดินของผูอื่น สวนเจาของที่ดินยังคงมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู เพียงแตยอมให
ผูอื่นเขามามีกรรมสิทธิ์ในโรงเรือน สิ่งปลูกสรางหรือสิ่งเพาะปลูกที่อยูบนดินหรือใตดินนั้นเทานั้น
การรวมโฉนดที่ดินเมื่อโฉนดที่ดินบางแปลงมีการจดทะเบียนแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินครอบติดอยู
ไมเต็มทั้งแปลง โดยระบุแนวเขตสิทธิเหนือพื้นดินไวแนนอน สิทธิเหนือพื้นดินก็ยอมอยูแตเฉพาะ
ตามสวนที่ไดจดทะเบียนกันไวเทานั้น ไมครอบคลุมไปเหนือที่ดินหมดทั้งแปลง ทํานองเดียวกับ
การจดทะเบียนภาระจํายอมบางสวน ดังนั้น การจดทะเบียนรวมและแบงแยกโฉนดที่ดิน ที่ดิน
แปลงรวมสวนใดหรือที่ดินแปลงแยกใดจะมีสิทธิเหนือพื้นดินครอบติดอยูหรือไมก็ยอมเปนไปตาม
ขอเท็จจริง ทั้งนี้ อนุโลมปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๑๖๓๘๑ ลงวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๒๓ เรื่อง การจดทะเบียนรังวัดแบงขายระหวางจดทะเบียนภาระจํายอม ตอบขอ
หารือจังหวัดนครปฐม ซึ่งเวียนใหทุกจังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดนิ ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว
๑๖๖๘๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๓
๒. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินที่ไดกําหนดไวในสัญญาวา ยอมใหผูทรงสิทธิฯ
ใชที่ดินสรางถนนไดนับแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาผูทรงสิทธิฯ จะหมดความจําเปนใชทางหลวงสายนี้
ในกรณีนี้ถือวาเปนการกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดินโดยไมมีกําหนดเวลา เพราะหากําหนดการสิ้นสุด
แหงสัญญาที่แนนอนไมได ซึ่งตามมาตรา ๑๔๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คูกรณี
ฝายใดจะบอกเลิกสัญญาเสียในเวลาใดก็ได สําหรับเรื่องนี้เปนนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง และ
เปนเงื่อนไขที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นิติกรรมจะสิ้นผลก็ตอเมื่อ
เงื่อนไขไดเกิดขึ้น คือหมดความจําเปนที่จะใชเปนทางหลวงแลว จึงจดทะเบียนใหเปนไปตาม
ความประสงคของคูกรณีได

๓

ประเภทการจดทะเบียนนั้น เมื่อการกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินบางส วนไมเต็มทั้ง
แปลงก็ควรจดในประเภท “แบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน” และในรูปแผนที่ตอทายก็ควรลงเครื่องหมาย
ที่ดินและขอความรายละเอียดตามสมควร แลวใหคูสัญญาลงนามรับรองความถูกตองไวดวย
สวนในสัญญาแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินใหอนุโลมใชแบบ ท.ด. ๕๙ แตใหเพิ่มเติม ตัดทอน
ขอความเกี่ยวกับการแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินและขอความอื่น ๆ ใหถูกตองตรงกับขอเท็จจริง
และใหถือสัญญาใหสิทธิเหนือพื้นดินที่คูสัญญานํามาเปนสวนหนึ่งของสัญญาแบงกอตั้งสิทธิเหนือ
พื้นดินดังกลาวดวย
๓. สิทธิเหนือพื้นดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เปนทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่เจาของยังคงมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอยู เพียงแตยอมใหผูอื่น
เขามามีสิทธิเปนเจาของโรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกที่มีอยูบนดินหรือใตดินเทานั้น
เจาของที่ดินมิไดโอนที่ดินใหแกผูทรงสิทธิดวย แมที่ดินนั้นจะอยูในขอกําหนดหามโอนตามนัย
มาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเปนที่ดินวาง ๆ ไมมีโรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือ
สิ่งเพาะปลูกบนดินหรือใตดินในขณะกอใหเกิดสิทธิ ก็ชอบที่จะจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินใหได
๔. สิทธิเหนือพื้นดินเปนทรัพยสิทธิไมใชสิทธิเฉพาะตัว จึงอาจรับโอนกันไดหรืออาจ
รับมรดกกันไดเมื่อผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินตาย เวนแตนิติกรรมกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินจะหามไว
ดังนั้น หากนิติกรรมกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินมิไดกําหนดหามตกทอดทางมรดก เมื่อผูทรงสิทธิเหนือ
พื้นดินตายสิทธิตางๆ เหนือพื้นดินที่ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินมีอยูบนที่ดินแปลงนั้น ยอมตกทอด
แกทายาท ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๑๑, ๑๕๙๙ และ ๑๖๐๐
แตโดยที่สิทธิเหนือพื้นดินเปนทรัพยสิทธิอยางหนึ่ง และการไดสิทธิในสิทธิเหนือพื้นดินเปนการ
ไดมาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผูไดมาถายังไมไดจดทะเบียนการไดมาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนไมไดและสิทธิที่ยังไมจดทะเบียนนั้นไมสามารถจะยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอก
ผูไดสิทธิมาโดยเสียคาตอบแทนและโดยสุจริตและไดจดทะเบียนโดยสุจริต
๕. การจดทะเบียนโอนสิทธิเหนือพื้นดิน เปนผลอันเนื่องมาจากการโอนสิทธิ
เรียกรองในสิทธิเหนือพื้นดิน ซึ่งตามมาตรา ๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มิได
กลาววาถาลูกหนี้ไดรับแจงการโอนสิทธิเรียกรองหรือมิไดยินยอมดวย จะทําใหการโอนไมสมบูรณ
มีเพียงวาเจาหนี้ผูรับโอนจะยกขึ้นเปนขอตอสูลูกหนี้ไมไดเทานั้น (คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๐/๒๕๑๘)
พนักงานเจาหนาที่จึงสามารถรับจดทะเบียนได แตในการจดทะเบียนใหบันทึกไวในบันทึกขอตกลง
โอนสิทธิเหนือพื้นดิน เพิ่มเติมอีกขอหนึ่งวาพนักงานเจาหนาที่ไดแจงแกผูโอนและผูรับโอนใหบอก

๔

กลาวการโอนนี้ใหเจาของที่ดิน (ลูกหนี้) ทราบโดยลายลักษณอักษรแลว เวนแตการจดทะเบียน
โอนสิทธิเหนือพื้นดินเปนการฝาฝนขอตกลงที่หามมิใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินโอนสิทธิใหแก บุคคลอื่น
หรือตองไดรับคํายินยอมจากเจาของที่ดินเสียกอน เชนนี้พนักงานเจาหนาที่ก็ไมสามารถรับจด
ทะเบียนได
๖. สิทธิเหนือพื้นดินเปนทรัพยสิทธิอยางหนึ่ง ซึ่งเจาของที่ดินกอใหเกิดสิทธิ
เปนคุณแกบุคคลอื่น โดยใหบุคคลนั้นมีสิทธิเปนเจาของโรงเรือนสิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูก
บนดิน หรือใตดินนั้น และสิทธิดังกลาวจะตกติดไปกับตัวทรัพยเสมอไมวาผูใดจะไดทรัพยภายใต
ทรัพยสิทธิเหลานี้ไป ก็ตองยอมรับรูทรัพยสิทธินี้จะขัดขวางหรือไมยอมใหผูทรงสิทธิใชสอยหรือ
บังคับสิทธินั้นไมได และจะระงับสิ้นไปเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนดไวในนิติรรมกอตั้งสิทธิ หรือ
เมื่อคูกรณีมีการบอกเลิกสิทธิ หรือเมื่อผูทรงสิทธิตาย (กรณีมีการระบุในนิติกรรมกอตั้งสิทธิหาม
รับมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน) สิทธิเหนือพื้นดิน จึงไมระงับไปดวยเหตุเจาของที่ดินโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินใหแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๔๑๐, ๑๔๑๒, ๑๔๑๓ และ ๑๔๑๔ ประกอบมาตรา
๑๔๐๓ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉะนั้น ในกรณีนี้เมื่อเจาของโฉนด
โอนที่ดินใหแกบุตรในระหวางที่กําหนดเวลาสิทธิเหนือพื้นดินยังไมสิ้นสุด บุตร ผูรับโอนตอง
ยอมรับสิทธิเหนือพื้นดินที่ตกติดมากับที่ดินดวย จนกวาจะครบกําหนดเวลาตามที่มารดาไดจด
ทะเบียนไว บุตรจึงไมจําตองจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินอีก แตหากเวลาไดสิ้นสุดแลวบุตรจะ
จดทะเบียนใหผูทรงสิทธิเดิมหรือใครเปนผูทรงสิทธิหรือเปนผูเชาก็ยอมได ตามหลักแดนแหง
กรรมสิทธิ์และการใชกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา ๑๓๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และโดยที่สิทธิเหนือพื้นดิน ผูทรงสิทธิ เปนผูเขามาใชประโยชนในที่ดิน และการเชาก็เปนเรื่อง
ที่ผูใหเชา ตกลงใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยที่เชา ฉะนั้น เมื่อขณะนี้สหกรณกองทุน
สวนยางผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินเปนผูไดรับประโยชนในที่ดินอยูแลวก็ไมจําเปนตองจดทะเบียนเชาอีก

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ

๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๘/๒๕๑๑ (ประชุมใหญ) โจทกชื้อเรือนพิพาท
กอนจําเลย โดยโจทกจดทะเบียนการชื้อขายฝากตอกรมการอําเภอ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๔๕๖ และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๗๑ (๒) (ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๗๑ ปจจุบัน) สวนจําเลยจดทะเบียนชื้อขายที่ดินและเรือนพิพาทตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน ดังนี้ตราบใดที่เรือนพิพาทยังปลูกอยูบนที่ดินที่จําเลยชื้อมาเรือน

๕

ยอมเปนสวนควบกับที่ดินการที่จะกอตั้งกรรมสิทธิ์เรือนแยกออกตางหากจากที่ดินจะทําไดก็โดย
การกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๑๐ โจทกเพียงแต
จดทะเบียนนิติกรรมชื้อขายเรือนหาไดจดทะเบียนกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน โดยใหโจทกเปนเจาของ
เรือนพิพาทอันเปนสิ่งปลูกสรางบนที่ดินไม จําเลยชื้อที่ดินพรอมดวยโรงเรือนซึ่งเปนสวนควบกับ
ที่ดินและไดจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแลว สิทธิของจําเลยในเรือนพิพาทจึงดีกวาของโจทก
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๔๙/๒๕๓๖ การไดมาโดยนิติกรรมซึ่งสิทธิเหนือพื้นดิน
อันเปนทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เมื่อไมไดทําเปนหนังสือและมิไดจดทะเบียนการไดมา
กับพนักงานเจาหนาที่จึงไมบริบูรณ โจทกจะฟองบังคับใหจําเลยไปจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
ใหโจทกเพื่อใหเปนทรัพยสิทธิที่บริบูรณ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙
วรรคแรก ไมได
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๖๐/๒๕๓๗ ขอตกลงระหวาง ฐ. กับจําเลยที่ บ.
ซึ่งซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลยอมใหจําเลยมีสิทธิเปนเจาของฮวงซุยซึ่งไดกอสราง
บนที่ดินนั้นมาแตเดิม เปนการกอใหเกิดสิทธิเหนือพื้นดินเปนคุณแกจําเลยโดยทางนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๑๐ แตเมื่อ บ. กับจําเลยมิไดทําเปนหนังสือ
และจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่ กรณีตองดวยมาตรา ๑๒๙๙ วรรคแรก การไดมา
ซึ่งสิทธิดังกลาวไมสมบูรณ คงใชไดในฐานะบุคคลสิทธิระหวางคูกรณีคือ บ. กับจําเลยเทานั้น
โจทกไดซื้อที่ดินพิพาทมาจาก บ. ตอมาโดยธรรมเนียมประเพณีทั่วไปเจาของที่ดินยอมไมประสงค
ใหมีฮวงซุยที่ฝงศพของบุคคลไมใชญาติพี่นองมาฝงหรือตั้งอยูบนพื้นดินไมวาโจทกผูรับซื้อที่ดินมา
จาก บ. จะรูถึงขอตกลงระหวาง บ. กับจําเลยมากอนหรือไมก็ยอมมีอํานาจในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์
ตามมาตรา ๑๓๓๖ ที่จะขัดขวางมิใหจําเลยหรือบุคคลอื่นสอดเขาเกี่ยวกับที่ดินโดยมิชอบดวย
กฎหมายได โจทกมีสิทธิฟองใหจําเลยเคลื่อนยายฮวงซุยที่ฝงศพออกไปจากที่ดินได
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๗๘๖/๒๕๓๘ ขอตกลงที่กอใหเกิดทรัพยสิทธิที่ยังไม
บริบูรณเพราะไมไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ก็เปนบุคคลสิทธิที่ใชบังคับกันไดระหวาง
คูสัญญา โจทกฟองคดีนี้ในฐานะผูจัดการทรัพยสินของ ภ. ผูไมอยูซึ่งเปนเจาของทรัพยพิพาท
ผูทําความ ตกลงยิ นยอมให สิ ทธิ อาศัยและสิทธิเหนื อพื้ นดินแก จําเลย จําเลยย อมอ างสิทธิที่ไม
บริบูรณดังกลาวยันโจทกใหปฏิบัติตามได
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๑๙/๒๕๓๙ การที่จําเลยที่ ๑ ออกเงินปลูกสราง
ตึกแถวให ว. เจาของที่ดินเดิม และ ว. ยินยอมใหจําเลยที่ ๑ นําตึกแถวดังกลาวไปใหจําเลย

๖

ที่ ๒ เชามีกําหนด ๒๐ ป สัญญาดังกลาวเปนสัญญาตางตอบแทนระหวาง ว. กับจําเลยที่ ๑
ซึ่งเปนบุคคลสิทธิผูกพันเฉพาะคูสัญญาสวนขอตกลงที่วาเมื่อครบกําหนด ๒๐ ปแลวใหตึกแถว
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ ว. แตขอตกลงดังกลาวมิไดนําไปจดทะเบียนสิทธิเปนสิทธิเหนือพื้นดิน
จึงมีผลใชบังคับไดระหวางคูสัญญาเทานั้น ไมมีผลผูกพันโจทกผูซื้อที่ดินซึ่งมิไดเปนคูสัญญากับ
จําเลยที่ ๑ แมโจทกทราบสัญญานี้ก็ไมผูกพันโจทก เพราะโจทกมิไดยินยอมตกลงกับจําเลย ที่ ๑
ดวยสวนจําเลยที่ ๒ นั้น แมจะจดทะเบียนการเชาตึกแถวกับจําเลยที่ ๑ มีกําหนด ๒๐ ปก็ตาม
แตเมื่อจําเลยที่ ๑ ไมมีสิทธิที่จะใหตึกแถวอยูในที่ดินของโจทกไดแลว ตองถือวาจําเลยที่ ๒ เปน
บริวารของจําเลยที่ ๑ จึงตองออกไปจากที่ดินของโจทกเชนเดียวกัน
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๗/๒๕๔๒ ตามขอกําหนดพินัยกรรมระบุใหโจทกมี
สิทธิอาศัยในที่ดินไดชวั่ ชีวิตของโจทก สิทธิอยูอาศัยดังกลาวเปนสิทธิเหนือพื้นดินตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๑๐ และเปนทรัพยสิทธิซึ่งโจทกไดรับมาตามพินัยกรรมโดยชอบ
โจทกจึงชอบที่จะใชสิทธิใหจําเลยในฐานะผูจัดการมรดกดําเนินการจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
ใหแกโจทก เพื่อใหโจทกมีสิทธิบริบูรณตามขอกําหนดในพินัยกรรมตามวัตถุประสงคของเจามรดก
โดยการจดทะเบียนตอเจาพนักงานตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙
วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติไว แมตามขอกําหนดพินัยกรรมมิไดระบุใหจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดิน
ตอเจาพนักงานก็ตาม

 คาธรรมเนียม

๑. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยไมมีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียน
ประเภทไมมีทุนทรัพย คิดคาธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)
๒. การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินที่มีคาตอบแทนเปนการจดทะเบียนประเภทมี
ทุนทรัพยคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาแลว ใหถือเอาคาตอบแทนที่
คูกรณีตกลงชําระใหแกกันเปนราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาคาตอบแทนที่คูกรณีตกลง
ชําระใหแกกัน ในอัตรารอยละ ๑ ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตใิ หใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฏ)

๗

 อากรแสตมป
- การจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินโดยมีคาตอบแทน พนักงานเจาหนาที่ตอง
เรียกเก็บคาอากรแสตมปจากจํานวนคาตอบแทน ตามประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร
๒๘. (ข) ใบรับแหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (ตามหนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค ๐๘๑๑/
๐๙๘๘๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งกรมที่ดินไดแจงใหทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๑)
- การจดทะเบียนทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน ภาระจํายอม สิทธิ
เก็บกิน สิทธิอาศัย กรณีไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกัน ไมอยูในบังคับตองเสียอากรแสตมป
ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. (ข) แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มี
การจายคาตอบแทนใหแกกัน เรียกเก็บอากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๐๖/ว ๑๐๘๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๙๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙)

____________________

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทสิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนดสามสิบป
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนด  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
สามสิบป
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

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

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

นาย ข.
ทรงสิทธิ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ผูทรงสิทธิมีสิทธิจัดสรางโรงเรือน สิ่งปลูกสราง และสิง่ เพาะปลูกบนดิน และใตดินในที่ดินแปลงนี้ เปนเวลาสามสิบป
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีคาตอบแทนเปนไปโดยเสนหา หรือมีคาเชาแกเจาของที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ทรงสิทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๕๙)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภทกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน

หนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน

ที่ดิน

โฉนดที.่ ......……………..…….เลขที่ดนิ ...............…….....….……..หนาสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
…...
นาย ก.
ระหวาง …………………………………..
     เจาของที่ดนิ อายุ .…. ป
……………………………….….     
….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................…............……............................…………………….....
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย ข.
…………………………………...
     ผูท รงสิทธิ อายุ ……. ป
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................................………...................….………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมูที่ .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท ......…..............…..
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. เจาของที่ดินตกลงยินยอมใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน มีสิทธิจดั สรางโรงเรือนสิ่งปลูกสรางและสิ่งเพาะปลูกบนดิน
๓๐
และใตดิน โดยใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน มีสิทธิเหนือพื้นดินในทีด่ ินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้มีกําหนด …………..…..…..ป
ที่ทําสัญญานี้ นตนไป
นับตั้งแตวัน……………….เป
มีคาตอบแทนเปนไปโดยเสนหา อ……………………………….
มีคาเชาแกเจาของที่ดนิ
ขอ ๒. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินไม
………………………………..……หรื
หนังสือสัญญานี้ทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินฉบับหนึ่ง เจาของที่ดินและผูทรงสิทธิ
เหนือพื้นดินถือไวฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………..)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินและเขาใจความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
ลงชื่อ………..……………………………..เจ
าของที่ดิน
นาย ข.
ลงชื่อ.……………………………………..
ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา

.

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทสิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนดสามสิบป

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. สิทธิเหนือพื้นดิน
เดือน………… มีกาํ หนดสามสิบป
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูทรงสิทธิ

ไร

งาน

๕

-

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทสิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวน
มีกําหนดยี่สิบป

ตําแหนงที่ดิน

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

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

นาย ก. ให นาย ค. เปนผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวนของตนเทานั้น สวนของ นาย ข. คงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงสิทธิ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

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

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภทกอตั้งสิทธิ
เหนือพื้นดินเฉพาะสวน

ที่ดิน

(ท.ด. ๕๙)

หนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวน

โฉนดที.่ ......……………..…….เลขที่ดนิ ...............…….....….……..หนาสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
…...
นาย ก.
ระหวาง …………………………………..
     ถือกรรมสิทธิ์ อายุ ๕๐
.…. ป
……………………………….….     
….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................…............……............................…………………….....
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย ค.
๓๕ ป
…………………………………...
     ผูท รงสิทธิ อายุ …….
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................................………...................….………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมูที่ .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท ......…..............…..
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. เจาของที่ดินตกลงยินยอมใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน มีสิทธิจดั สรางโรงเรือนสิ่งปลูกสรางและสิ่งเพาะปลูกบนดิน
และใตดิน โดยใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน มีสิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวนของ นาย ก. ในที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้
๒๐ นับตั้งแตวัน…..……………..เป
ทําสัญญานี้
มีกําหนด ………..ป
นตนไป
ไม
ม
ค
ี
า

ตอบแทนเป
นไปโดยเสนหา อมี……………………………………..
คาเชาแกเจาของที่ดนิ
ขอ ๒. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน…………..……………………………หรื
หนังสือสัญญานี้ทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินฉบับหนึ่ง เจาของที่ดินและผูทรงสิทธิ
เหนือพื้นดินถือไวฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ……………………..)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินและเขาใจความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน

หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา

.

นาย ก.
ลงชื่อ………..……………………………..เจ
าของที่ดิน
นาย ค.
ลงชื่อ.……………………………………..
ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
…… .…………………………....………...เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.......…...………………….…………ผูเขียน
.....…………………..………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทสิทธิเหนือพื้นดินเฉพาะสวน มีกําหนดยี่สิบป

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. สิทธิเหนือพื้นดิน
เดือน………… เฉพาะสวน
พ.ศ. ………… มีกาํ หนดยี่สิบป

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ค.
ผูทรงสิทธิ

ไร

งาน

๕

-

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

นาย ก.ให นาย ค. เปนผูท รงสิทธิเหนือพื้นดิน
เฉพาะสวนของตนเทานัน้ สวนของ นาย ข. คงเดิม

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน
มีกําหนดยี่สิบป

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

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

นาย ข.
ทรงสิทธิ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงจดทะเบียนกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ทางดานใตกวางประมาณ ๑๐ วา ยาวประมาณ ๔๐ วา ภายในวงเขต
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
สี..............................................................................……….................................................................................…...............……
แดงตามรูป
มีสิทธิจัดสรางโรงเรือนสิ่งปลูกสราง สิง่ เพาะปลูกบนดินใตดินในที่ดินแปลงนี้บางสวนตามรูปแผนที่ตอทายสัญญานี้
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๕) ไมมีคาตอบแทนเปนไปโดยเสนหา
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หรือมีคาเชาแกเจาของที่ดิน
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๕๙)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภทแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน

หนังสือสัญญาแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน

ที่ดิน

โฉนดที.่ ......……………..…….เลขที่ดนิ ...............…….....….……..หนาสํารวจ........……..…..……………….
ตําบล.......…………………….……...…….....…อําเภอ..........…..…...….…………...จังหวัด...............……......................…....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน……....……….....………พุทธศักราช…………….......………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….…….     
…...
นาย ก.
ระหวาง …………………………………..
     ถือกรรมสิทธิ์ อายุ ๕๐
.…. ป
……………………………….….     
….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................…............……............................…………………….....
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................……..... ถนน ...……...........….…..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................……...หมายเลขโทรศัพท ...…...……..............
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
.......
นาย ข.
๓๕ ป
…………………………………...
     ผูท รงสิทธิ อายุ …….
…………………………………...     
…..

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................................………...................….………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................................. ถนน ..........…….……..หมูที่ .....…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........……….................หมายเลขโทรศัพท ......…..............…..
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. เจาของที่ดินตกลงยินยอมใหผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน มีสิทธิจัดสรางโรงเรือนสิ่งปลูกสรางและสิ่งเพาะปลูกบนดิน
และใตดินแปลงนี้ โดยใหผทู รงสิทธิเหนือพืน้ ดิน มีสิทธิเหนือพื้นดินบางสวนตามรูปแผนทีต่ อทายสัญญานี้ภายในวงเขตสีแดง เนื้อ
๒๐
ที่ประมาณ ๑ ไร กวางทางดานใตประมาณ ๑๐ วา ยาว ประมาณ ๔๐ วา ในที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้มีกําหนด ……..…...ป
ทําสัญญานี้
นับตั้งแตวัน…..……………..เป
นตนไป
ขอ ๒. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน ไมมีคาตอบแทนเปนไปโดยเสนหา หรือมีคาเชาแกเจาของทีด่ ิน
หนังสือสัญญานี้ทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินฉบับหนึ่ง เจาของที่ดินและผูท รงสิทธิ
เหนือพื้นดินถือไวฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ……………………..)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินและเขาใจความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
ลงชื่อ………..……………………………..เจ
าของที่ดิน
นาย ข.
ลงชื่อ.……………………………………..
ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………………………พยาน
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา

.

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

แผนที่ทายสัญญาแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน
โฉนดทีด่ ิน ๒ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

๑ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่ ๒ เนื้อที่ ๒ ไร
เขตสีแดง เปนเขตที่จดทะเบียนแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ……………………………….เจ
าของที่ดิน
นาย ข.
ลงชื่อ……………………………….ผู
ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ลงชื่อ……………………………….พยาน
ลงชื่อ……………………………….พยาน
ลงชื่อ……………………………….เจาพนักงานทีด่ ิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนดยี่สิบป

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. แบงกอตั้งสิทธิ
เดือน………… เหนือพื้นดิน
พ.ศ. ………… มีกําหนดยี่สิบป

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.
ผูทรงสิทธิ

ไร

งาน

๒

-

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

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

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่ กลาวขางบนนี้ 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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไดพนจากสิทธิเหนือพื้นดิน ตามบันทึ กขอตกลงปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน ฉบับลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….
สวนแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิเหนือพื้นดินติดอยู ตามบันทึกขอตกลงสิทธิเหนือพื้นดิน ฉบับลงวันที่ …เดือน……พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกในนามเดิม
(ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน)

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 (ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน) 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
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................……................….....เล
ม.................………….......................……..หนา…………………………….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกในนามเดิม
(ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน)

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
แบงแยกในนามเดิม (ปลอด - ครอบสิทธิเหนือพื้นดิน)
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที.่ ......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที.่ ...........................................………………...............จั
งหวัด...................……….………………..…..
วันที.่ ......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    อา
๓๐ เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ไทย
ยุ..................ป
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบ าน...................................เลขที.่ .……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูท.ี่ ..........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีช่ือเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเครื่ องหมายขางบนนี้โดยหนังสือนี้ขาพเจามีความประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบ
งแยกที่ดินในนามเดิมของขาพเจาออกจากกันเปน ๑ แปลง โดยใหที่ดินเฉพาะสวนที่แบงแยกออกเปนโฉนดใหม
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากสิ
ทธิเหนือพื้นดิน ได และแปลงคงเหลือยังคงมีสิทธิเหนือพื้นดินอยู ซึ่งขาพเจาจะไดนําชางแผนที่ทําการรังวัดปกหลัก
..........................................................................…………………………........................................................................................
เขตให
เปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกใหขาพเจาตามความประสงคดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานทีด่ ิน.........................…......................................................................................……..…
ข..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงปลอด-ครอบสิทธิเหนือพื้นดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขทีด่ ิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูทรงสิทธิ
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
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงกันจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินไวตอกัน ตาม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ …….เดือน ……...….พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดิน เฉพาะสวนที่
แบ
งแยกออกไปเปนโฉนดใหมเลขที่ ๕๕๐ อําเภอ…….……….ปลอดจากสิทธิเหนือพื้นดินได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแล
ว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานทีด่ นิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
ทรงสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานทีด่ นิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๑๐๐)

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

วันที่ …………. สิทธิเหนือพื้นดิน
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

นาย ข.
ผูทรงสิทธิ

๓

-

-

-

-

-

วันที…
่ ……….. แบงแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด- ครอบสิทธิ
พ.ศ. …………. เหนือพื้นดิน)

นาย ก.

นาย ก.

๑

-

-

๒

-

-

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พน จากสิทธิเหนือพื้นดินตามบันทึก
ขอตกลงปลอดสิทธิเหนือพื้นดินฉบับลงวันที่ …..
เดือน……………พ.ศ. ….สวนแปลงคงเหลือยังคงมีสทิ ธิ
เหนือพื้นดินติดอยู ตามบันทึกขอตกลงสิทธิเหนือพื้นดิน
ฉบับลงวันที…
่ เดือน……พ.ศ. ….

หมายเหตุ สารบัญจดทะเบียนแปลงแยกโฉนดที่ ๕๕๐ ปลอดสิทธิเหนือพื้นดิน ไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.
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๓๓
๕๕๐

(ลงชื่อ).…..............

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ทธิเหนือพื้นดิน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท โอนมรดกสิ
................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ก. (ตาย)
ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
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.
รับมรดก
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ที่ดินแปลงนี้มี นาย ก. เปนผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน ตามสัญญาสิทธิเหนือพื้นดิน มีกําหนดสิบป เมื่อวันที่…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ขาพเจาเปนผูรับมรดกสิทธิเหนือพื้นดินตามพินัยกรรม ฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕ โดยเปนบุตรของ นาย ก. ผูทรงสิทธิ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
นาย ก. ถึงแกกรรมเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ ตามใบมรณบัตรเลขที่………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับมรดก
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๘)

ตัวอยางบันทึกฯ ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน
ประเภท……………………………..

ที่ดิน

ระวาง.......……………………........................…..ตําบล...........…………………………………..............…..
เลขทีด่ ิน.......……………… หนาสํารวจ............……...…......…อําเภอ..……...........……..........................….
โฉนด
น.ส.๓
เลขที.่ .........…………………....จังหวัด..............................................................……....
ใบไตสวน
วันที่…………เดือน…………………พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

ขาพเจา

…………………………………….     
………...
นาย
ข.
……..………...................…............      อายุ …….….. ป
…………………………………….     
………...

สัญชาติ...................………...…….. บิดา / มารดาชื่อ .......................................................……………………………………….
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ....……........... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............…………..หมูที่ ...…..….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....……….....................หมายเลขโทรศัพท ...........……..........
ขอใหถอยคําตอ………………………………………………… ดังตอไปนี้ : นาย ก.
ขอ ๑. ดวย…………………………………………………………………….สั
ญชาติ………….…………………….
ผูทรงสิทธิเหนือพืน้ ดิน
งแกกรรม
ซึ่งเปน……………………………………...ที
่ดินแปลงหมายเลขขางตนนี้ ได…ถึ………………………………………….…….
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘
ใบมรณบัตรเลขที่…………….. ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
เมื่อ…………………………………….…………….ตามหลั
กฐาน……………………………..………ซึ
นาย ช. ซึ่งขาพเจาไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้
ขอ ๒. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ แปลงนี้ เวลานี้ตกอยูกับ ………….………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
…………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
ขาพเจาเปนผูรับมรดกสิทธิเหนือพื้นดินทีด่ ินแปลงนี้
ขอ ๓. ขาพเจาขอใหดําเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
ขาพเจาเปนบุตร นาย ก. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินทีด่ ินแปลงนี้ มีกําหนด ๑๐ ป (ตั้งแต ๑ ม.ค. ๒๕๔๕ ถึง
โดยเหตุผลดังนี้คือ………………………………………………….…………………………………………….………………
๓๑
ธ.ค. ๒๕๕๕) เนื่องจาก นาย ก. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดินไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยไดทํา
…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
พิ…………………………………………………………….……………………………………………………..………………
นัยกรรมยกสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินแปลงนี้ใหแกขาพเจา ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๕
ซึ…………………………………………………………………………….……………………………………….…………….
่งไดย่ืนมาพรอมนี้
ขอ ๔. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานีเ้ ปนความสัตยจริงทุกประการ.
นาย ข.
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)……………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..ผูสอบสวน/บันทึก
ตอหนา………………………………………………พนักงานเจาหนาที่

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนมรดกสิทธิเหนือพื้นดิน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

วันที…
่ ………. สิทธิเหนือพื้นดินมี
เดือน………… กําหนดสิบป
พ.ศ. …………

นาย ช.

นาย ก.
ผูทรงสิทธิ

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่………… โอนมรดกสิทธิ
เดือน………… เหนือพื้นดิน
พ.ศ. …………

นาย ก.
ผูทรงสิทธิ (ตาย)

นาย ข.
ผูรับมรดกสิทธิ
เหนือพื้นดิน

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

-

-

(ลงชื่อ)……………

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ข.
ทรงสิทธิสิทธิเหนือพื้นดิน
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 ..........…............…..……..
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
ที่ดินแปลงนี้ไดจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินมีกําหนด สามสิบป ตามหนังสื อสัญญาฉบับลงวันที่…………..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
คูกรณีตกลงยินยอมเลิกสิทธิเหนือพื้นดินรายนี้แลว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องเลิกสิทธิเหนือพื้นดิน

บันทึกขอตกลงเรื่องเลิกสิทธิเหนือพื้นดิน
ที่ดิน

ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขทีด่ ิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องดินขางบนนี้ ไดจดทะเบียนกอตั้งสิทธิเหนือพื้นดินไวตามสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพื้นดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที…
่ .เดือน………………พ.ศ………มีกําหนดสามสิบป บัดนี้ ขาพเจา นาย ข. ผูทรงสิทธิ กับ นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แปลงนี
้ ไดตกลงยินยอมเลิกกอตัง้ สิทธิเหนือพืน้ ดินรายนี้แลวแตวนั ที่………เดือน……………..พ.ศ………เปนตนไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจความตลอดแลว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………….ผู
ทรงสิทธิเหนือพื้นดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานทีด่ ิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทเลิกสิทธิเหนือพื้นดิน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. เลิกสิทธิเหนือ
เดือน………… พื้นดิน
พ.ศ. …………

ผูใหสัญญา
นาย ข.
ผูทรงสิทธิ

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ก.

ไร

งาน

๕

-

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ)……………

