การจดทะเบียนบรรยายสวน
 ความหมาย

บรรยายสวน คือ การกําหนดสวนในที่ดินของแตละคนวาแตละคนที่ถือกรรมสิทธิ์
หรือมีชื่อเปนเจาของรวมกันในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น ๆ มีสวนคนละเทาใด เชน สมมุติ
ใหแบงที่ดินออกเปน ๕ สวน เปนของ ก. ๑ สวน ของ ข. ๒ สวน และของ ค. ๒ สวน
เปนตน การสมมุติสวนนั้นจะสมมุติใหที่ดินทั้งหมดมีกี่สวนก็ได แตสวนมากเพื่อความสะดวก
มักจะสมมุติสวนใหใกลเคียงโดยเทียบกับจํานวนเนื้อที่ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น เชน ที่ดิน
แปลงหนึ่งมีเนื้อที่ ๑๐๐ ไร การใหถือกรรมสิทธิ์รวมโดยบรรยายสวนก็ดี การจดทะเบียนบรรยายสวนก็ดี
ก็มักจะสมมุติใหที่ดินแปลงนั้นมี ๑๐๐ สวน เปนของคนนั้นคนนี้เทานั้นเทานี้สวน เมื่อเทียบแลว
สวนหนึ่งจะเทากับ ๑ ไร โดยประมาณ แตถาเนื้อที่มีจํานวนนอยและเปนที่เจริญมีการซื้อขาย
เปนตารางวา ก็มักจะบรรยายสวนไวโดยแตกเนื้อที่ทั้งหมดเปนตารางวา เชน ที่ดินมีเนื้อที่ทั้งหมด
๒ ไร เทากับ ๘๐๐ ตารางวา ก็เทียบเทากับ ๘๐๐ สวน การบรรยายสวนก็มักจะสมมุติสวน
เทากับ ๘๐๐ สวน เปนตน
การบรรยายสวนนอกจากจะจดทะเบียนในประเภทบรรยายสวนแลวก็ยังมีการ
บรรยายสวนเนื่องจากการจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวมอีกดวย

 กฎหมาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ
-

 สาระสําคัญ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๐ และ มาตรา ๑๓๕๗
หนังสือกรมที่ดินและโลหกิจ ที่ ๗๐๙๔/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๑
คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๘๒/๒๔๙๘ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๙๘
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๘

- การบรรยายส ว นจะต อ งมี ชื่ อ ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น อย า งน อ ย ๒ คน
โดยหลักการแลว การบรรยายสวนควรกําหนดเปนสัดสวน เทาที่ปฏิบัติกันอยูมักจะแยกสวน
ใหเปนไปตามจํานวนเนื้อที่เปนตารางวา
- การที่ ผู มีชื่ อในหนั งสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิ น แล ว มี การตกลงบรรยายส ว นกั น
ยอมถือวาเปนการประนีประนอมยอมความกัน ถามีผูเยาวรวมอยูดวย ผูใชอํานาจปกครองจะกระทําได
ตอเมื่อขออนุญาตตอศาลกอนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๗๔
- การจดทะเบียนบรรยายสวนไมควรจดเปนจํานวน ไร งาน วา ใหบอกแตเพียงวา
คนใดมีสวนเปนเจาของอยูเทาใด เชน นาย ก. มีกรรมสิทธิ์ ๓ ใน ๔ หรือ นาย ข. มีกรรมสิทธิ์

๒

๒ ใน ๓ นาย ค.มีกรรมสิทธิ์ ๑ ใน ๔ เปนตน (หนังสือนายทะเบียนมณฑลอยุธยา ที่ ๔๐/๓๘๙๓
ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๗๔)
- ผูขอรับมรดกตามพินัยกรรมประสงคจะใหจดบรรยายสวนตามพินัยกรรม
ซึ่งเจามรดกไดระบุไวแตปรากฏวา ผูรับมรดกมีผูเยาวรวมอยูดวย กรณีนี้ไมขัดกับประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๔๖ (ปจจุบันคือ มาตรา ๑๕๗๔) แตอยางใด เพราะการบรรยายสวน
กรรมสิทธิ์ที่ดินครั้งนี้ ผูขอขอใหบรรยายตามสวนซึ่งตนมีสิทธิที่จะไดรับตามพินัยกรรมอยูแลว
มิไดทําใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผูเยาวเปลี่ยนแปลงไปแตป ระการใด สว นปญหาที่วาจะตอง
จดทะเบียนบรรยายสวนหรือไมนั้น กรมที่ดินและโลหกิจเห็นวา ในระหวางผูรับมรดกดวยกัน
ขอความในพินัยกรรมระบุสวนเปนหลักฐานอยูแลว จะไมขอจดทะเบียนบรรยายสวนก็ได อยางไรก็ดี
การที่จะจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนสุดแลวแตความประสงคของผู ขอ (กรมที่ดินและโลหกิจ
ที่ ๗๐๙๔/๒๔๘๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๑)
- การจดทะเบียนเลิกบรรยายสวน ปจจุบันไมมีประเภทการจดทะเบียนเลิก
บรรยายสวนแลว หากผูถือกรรมสิทธิ์รวมไดจดทะเบียนบรรยายสวนไว ก็ตองถือวาผูถือกรรมสิทธิร์ วม
แตละคนเปนเจาของตามสวนที่จดทะเบียนบรรยายสวนไว การที่จะจดทะเบียนเลิกบรรยายสวน
เปนการตกลงกันใหมเพื่อใหสวนของผูถือกรรมสิทธิ์รวมแตละคนเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจกลาวได
อีกนัยหนึ่งก็คือเปนการโอนบางสวนใหแกกันนั้นเองซึ่งการโอนบางสวนเชนนี้ตองจดทะเบียนใหแกกัน
ตามระเบียบและกฎหมาย การจดทะเบียนเลิกบรรยายสวนจึงไมอาจทําได (เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน
ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๑๕๘๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๘)
- หากมีผูมาขอจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงใด ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบพิจารณาจากรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดินดังกลาวใหรอบคอบวา ผูถือกรรมสิทธิ์รวม
แตละคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเปนจํานวนกี่สวน และการแบงกรรมสิทธิ์รวมนั้นผูถือกรรมสิทธิ์รวม
ไดรับที่ดินแปลงแยกตามที่จดทะเบียนบรรยายสวนไวแลวหรือไม ถาที่ดินที่ผูถือกรรมสิทธิ์รวม
ไดรับจากการแบงแยกมิไดเปนไปตามสวนที่จดทะเบียนบรรยายสวนไว อันเขาลักษณะเปนการโอน
ใหแกกัน ก็ตองใหมีการจดทะเบียนโอนกันใหถูกตองเสียกอน จึงจะจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิร์ วม
ใหได (เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๔๙๘๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐)
- การบรรยายสวนเปนการบรรยายสัดสวนความเปนเจาของที่ดิน กรณีที่มีการ
จดทะเบียนบรรยายสวนที่ดินไวแลว และเจาของรวมขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมที่ดินดังกลาว
ก อนจดทะเบี ย นแบ ง กรรมสิ ท ธิ์ ร วมพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งตรวจสอบพิ จ ารณาให ร อบคอบ
โดยเปรียบเทียบจํานวนสวนที่บรรยายไวกับจํานวนเนื้อที่ที่เจาของแตละคนไดรับจากการแบงแยก
ใหมีสัดสวนสอดคลองกัน อยาใหมีกรณีโอนที่ดินใหแกกันโดยหลบเลี่ยงการชําระคาธรรมเนียม
หากผลการรังวัดปรากฏวา เจาของที่ดินบางคนไดรับแบงที่ดินมากกวาสวนที่บรรยายไว และบางคน

๓

ไดรับแบงที่ดินนอยกวาสวนที่บรรยายไว จะตองจดทะเบียนโอนที่ดินกันตามระเบียบและกฎหมาย
เสียกอน เสร็จแลวจึงจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมไปตามผลการรังวัดดังกลาว
กรณีมิไดจดทะเบียนบรรยายสวนที่ดินไว ซึ่งกฎหมายสันนิษฐานวาเจาของรวม
มีสวนเทากัน หากเจาของทุกคนตกลงแบงกรรมสิทธิ์รวมที่ ดิน ออกจากกัน แมผ ลการรังวัด
จะปรากฏวาเจาของแตละคนไดรับแบงที่ดินไมเทากัน ก็เปนเรื่องที่เจาของที่ดินผูขอแบงสามารถ
ตกลงประนีประนอมยอมความเพื่อแบงแยกที่ดินใหตางไปจากขอสันนิษฐานที่กฎหมายกําหนดให
เมื่อพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลวไมปรากฏหลั กฐานวาผูขอแบงสมยอมแบงปนแนวเขตกัน
ก็ชอบที่จะดําเนินการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมตอไป (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๗๗๔
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒)
- การจดทะเบียนบรรยายสวนใชแบบพิมพคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด. ๑) และบันทึกขอตกลง (ท.ด. ๑๖) (คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๙๙
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๗๖๕๗/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๙๙)

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนบรรยายสวน

๑. ในเรื่องการถือกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสินนั้น แมจะมีบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ วา “ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกัน
มีสวนเทากัน” ก็ตาม ก็เปนเพียงบทสันนิษฐานตามกฎหมายเทานั้น การที่ผูถือกรรมสิทธิ์รวม
จะมีสวนในทรัพยสินนั้นเทาไรยอมเปนไปตามขอเท็จจริง โดยผูถือกรรมสิทธิ์รวมสามารถตกลงกัน
มาขอจดทะเบียนบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ของแตละคนใหปรากฏหลักฐานในหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินก็ได แตเมื่อมีการจดทะเบียนบรรยายสวนไวแลว หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวา
ผูถือกรรมสิทธิ์รวมมีสวนมากนอยเพียงใด ก็ตองถือวาผูถือกรรมสิทธิ์รวมแตละคนมีสวนเปนเจาของ
ตามที่ไดจดบรรยายสวนไว การที่คูกรณีจะมาขอเลิกบรรยายสวนก็เทากับเปนการตกลงกันใหม
เพื่อใหสวนที่แตละคนเปนเจาของเปลี่ยนแปลงไป หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการโอนที่ดิน
บางสวนใหแกกันนั่นเอง ซึ่งการโอนที่ดินกันบางสวนเชนนี้ก็ตองจดทะเบียนโอนใหแกกันตามกฎหมาย
เชน ถาเปนการโอนบางสวนใหแกกันโดยมีคาตอบแทน ถือไดวาเปนการขายซึ่งตองจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง หรือถาเปนการโอนบางสวน
โดยไมมีคาตอบแทนก็ถือไดวาเปนการให ซึ่งตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๕๒๕ เปนตน ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานเจาหนาที่จะตองจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวม
หรือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทมีทุนทรัพย และเรียกเก็บ
คาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และอากรแสตมป (แลวแตกรณี) การที่พนักงานเจาหนาที่จะจด
ทะเบียนใหในประเภทเลิกบรรยายสวน โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทไมมีทุนทรัพยเพียง
๕๐ บาท สวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และอากรแสตมปไมตองเสีย ยอมเปนการหลีกเลี่ยง
คาธรรมเนียม ภาษีเงินได และอากรแสตมป ซึ่งคาธรรมเนียม ภาษีเงินได และอากรแสตมป

๔

ดังกลาวเปนเรื่องกฎหมายบัญญัติใหตองเสียหรือเรียกเก็บ การหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียม ภาษีเงินได
และอากรแสตมป จึงเทากับเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ดังนั้น การจดทะเบียนประเภทเลิก
บรรยายสวนจึงไมอาจทําได
๒. ในกรณีที่มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินรวมกัน ถามิไดมี
การบรรยายสวนไววาผูใดถือกรรมสิทธิ์มากนอยเทาใด ในเบื้องตนตองถือวาแตละคนมีกรรมสิทธิ์
เทา ๆ กัน ตามขอสันนิษฐานในมาตรา ๑๓๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตผู
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอาจตกลงเพื่อกําหนดในโฉนดที่ดินใหรูสวนการเปนเจาของที่ดินแตละคน และ
เพื่อระงับขอพิพาทที่อาจมีขึ้นในภายหนา การถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคนเชนนี้ ลักษณะของ
กรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูเปนเจาของทุกคนตางมีกรรมสิทธิ์อยูใน
ทุก ๆ สวนของที่ดินรวมกันไมสามารถแยกไดวาที่ดินสวนไหนเปน ของผูใด จนกวาเจาของที่ดิน
ทุกคนจะไดแบงแยกที่ดินดังกลาวออกจากกัน ซึ่งการตกลงบรรยายสวนและแบงกรรมสิทธิ์รวม
ถือวาเปนการประนีประนอมยอมความกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๐
(เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๐/๒๕๑๐)
การพิจารณาวาการที่ผูถือกรรมสิทธิ์รวมมาทําความตกลงกําหนดสวนหรือ
บรรยายสวนวา แตละคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนจํานวนเทาใดนั้น จะเปนการหลีกเลี่ยงคาธรรมเนียม
คาภาษีอากรการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกกันหรือไมนั้น ควรจะตองพิจารณาตามขอเท็จจริงเปนรายๆ ไป
๓. การจดทะเบียนบรรยายสวนคือการกําหนดวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร วม
แตละรายมีกรรมสิทธิ์กี่สวนในกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามสวนแหงมูลคาที่ตนมีกรรมสิทธิ์
ซึ่งการจดทะเบียนบรรยายสวนไมไดทําใหทราบอาณาเขตและเนื้ อที่ที่แนนอน ที่ผูถือกรรมสิทธิ์
แตละรายมีกรรมสิทธิ์อยู เพียงแตมีอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ตามที่จดทะเบียนบรรยายสวนไวเทานั้น
การจดทะเบียนบรรยายสวนจึงไมใชการแบงแยกกรรมสิทธิ์ กรณีของหองชุดถือเปนอสังหาริมทรัพย
ประเภทหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
มิไดมีบทบัญญัติในการหามถือกรรมสิทธิ์รวมในหองชุดไวแตอยางใด ดังนั้น บุคคลหลายคน ยอมมี
สิทธิเปนเจาของรวมในลักษณะถือกรรมสิทธิ์รวมของหองชุดได และในกรณีที่เจาของรวมแตละคน
ถือกรรมสิทธิ์ในสัดสวนทีไ่ มเทากัน จึงตองมีการบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ตามมูลคา ที่แตละ
คนเปนเจาของไว เจาของรวมดังกลาวสามารถขอใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนบรรยายสวน
แสดงสัดสวนการเปนเจาของได ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีปญหาการถือกรรมสิทธิ์รวมในอนาคต
และมิใหเขาบทสันนิษฐานตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ ที่ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากัน
การจดทะเบียนบรรยายสวนในหองชุดสามารถขอจดทะเบียนได เนื่องจาก
มิไดขัดกับมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เพราะมิใชเปนการขอ
แบงแยกกรรมสิทธิ์หองชุดออกจากกันแตอยางใด หากแตเปนเพียงบรรยายสวนใหทราบถึงสวน

๕

ของการเป น เจ า ของรวมแต ล ะรายเท านั้ น ดั งนั้ น หากข อเท็ จ จริ งปรากฏว าเจ า ของรวมถื อ
กรรมสิทธิ์ตามสวนที่ขอบรรยายสวนจริงโดยยื่นคําขอตามระเบียบและการขอจดทะเบียนดังกลาว
ไมเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมาย พนักงานเจาหนาที่ยอมสามารถดําเนินการจดทะเบียนบรรยายสวน
ใหได
๔. กรณี ซื้ อ ที่ ดิ น ร ว มกั น แต อ อกเงิ น ไม เ ท า กั น เวลาจดทะเบี ย นซื้ อ ขาย
สามารถจดทะเบียนบรรยายสวนในคราวเดียวกัน โดยจดตอจากรายการจดทะเบีย นขายได
ซึ่งการบรรยายสวนนี้จะระบุไวในโฉนดที่ดินวาใครมีสิทธิในที่ดินคนละกี่สวน แตถาขณะจดทะเบียน
ซื้อขายไมไดบรรยายสวนไว แลวภายหลังจะขอจดทะเบียนบรรยายสวนไว ก็ใหนําหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน พรอมดวยหลักฐานการจายเงินซื้อที่ดินที่วาจายไมเทากัน (ถามี) ไปยื่นขอจดทะเบียน
บรรยายสวนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน หากพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลวเชื่อวา
จายเงินซื้อที่ดินไมเทากันจริง และการขอบรรยายสวนไมมีกรณีหลีกเลี่ยงกฎหมาย ก็จะจดทะเบียนให
ตามความประสงค
๕. A และ B เปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในโฉนดที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ ๔๓.๕
ตารางวา พรอมทาวนเฮาสสามชั้นหนึ่งคูหา ในขณะที่ทั้งคูยังเปนผูเยาว โดยมีมารดาผูใชอํานาจ
ปกครอง ทําการแทน เมื่อมารดาผูใชอํานาจปกครอง A และ B ซื้อที่ดินพรอมทาวนเฮาสสามชั้น
หนึ่งคูหา ใหแกบุตรทั้งสอง ที่ดินทาวนเฮาสสามชั้นหนึ่งคูหา ยอมเปนกรรมสิทธิ์ของ A และ B
เทา ๆ กัน ตามขอสันนิษฐานของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๕๗
ประกอบกับสภาพตามขอเท็จจริงที่ดินมีเนื้อที่เพียง ๔๓.๕ ตารางวา และเปนที่ตั้งของทาวนเฮาส
สามชั้นหนึ่งคูหา ยอมเปนไปไมไดที่ A และ B ตกลงแบงการครอบครอง โดยให A ครอบครอง
ที่ดิน ๔๒.๕ สวน และ B ครอบครองที่ดินเพียง ๑ สวน ดังนั้นจึงตองถือวาที่ดินพรอมทาวนเฮาส
ดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของ A และ B ในสัดสวนเทาๆกัน ตามขอสันนิษฐานของกฎหมาย ดังนั้น
การที่ A และ B ยื่นคําขอจดทะเบียนบรรยายสวน พนักงานเจาหนาที่จึงไมสามารถรับจดทะเบียน
ใหกับผูขอได
๖. การจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมที่ดินที่มีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคน
และมีการจดทะเบียนบรรยายสวนกันไวแลว เมื่อมีการจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิม ใหพนักงาน
เจาหนาที่ยกรายการบรรยายสวนไปจดแจงในโฉนดที่ดินแปลงแยกดวย
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๕๓๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ

๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๘/๒๔๙๖ ขอตกลงแบงที่ดินมีโฉนดซึ่งมีกรรมสิทธิ์รวม
เปนสัญญาประนีประนอม ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือจะฟองใหแบงตามสัญญาไมได แมจะได

๖

เขาครอบครองตามสวนแบงแลว แตไมปรากฏวาครอบครองนานเทาใด ก็ยังไมมีสิทธิฟองเรียก
เอาตามสัญญา
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔๔/๒๕๐๘ โจทกซื้อที่ดินมีโ ฉนดบางสว นจาก
เจาของเดิมโดยยังมิไดเขาครอบครอง แมโจทกจะไดตกลงกับเจาของเดิมวาซื้อขายกันทางฝงดาน
ตะวันตกของถนนก็ตาม เมื่อหลักฐานทางทะเบียนปรากฏวาโจทกเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน
๘,๐๐๐ สวน ในจํานวน ๑๘,๒๗๘ สวน เทานั้นโจทกยอมไมอาจยกขอตกลงนี้ใชยันจําเลยผูซื้อ
ที่ดินคนหลังจากเจาของเดิมซึ่งเปนบุคคลภายนอกและกระทําโดยสุจริตได
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๒๐/๒๕๑๐ ที่พิพาทมีชื่อโจทกจําเลยเปนผูถือกรรมสิทธิ์
รว มกัน ในโฉนดโดยมิไดร ะบุสว นของใครเทาใด ในเบื้องตนก็ตองถือวาโจทกจําเลยตางมีสวน
เปนเจาของคนละครึ่ง แตเมื่อตอมาโจทกจําเลยไดตกลงแบงที่พิพาทกัน จําเลยได ๓ ไร โจทก
ได ๕ ไร ๗๐ ตารางวา ขอตกลงแบงที่ดินดังกลาวนี้เขาลักษณะสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๕๐ เพราะการตกลงกําหนดลงไปวาใครได
เนื้อที่เทาไร ยอมเปนการระงับขอพิพาทอันจะมีขึ้นใหเสร็จไป ไมตองโตเถียงกันวาฝายใดมีเหตุ
สมควรจะไดมากไดนอยกวาครึ่งอยางไร เมื่อขอตกลงนี้ไดมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อโจทก
จําเลยเปนสําคัญ ซึ่งโจทกจําเลยตางรับรองตองกันจึงมีผลบังคับไดตามกฎหมาย สวนที่การรังวัด
แบงแยกใหเปนตามคําขอยังมิไดสําเร็จลงจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ก็ไมทําใหขอตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกลาวเสียไป
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๘๑/๒๕๔๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๕๗ เปนเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมาย ในกรณีที่ไมปรากฏชัดวาเจาของรวมแตละคน
มีสวนคนละเทาใดเทานั้น จึงใหสันนิษฐานวาเจาของรวมแตละคนมีสวนเทากัน แตเมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏชัดวาโจทกและจําเลยซึ่งเปนเจาของรวมในที่ดินพิพาทตางแบงแยกครอบครองที่ดินกัน
เปนสัดสวน ยอมแสดงใหเห็นวาตางประสงคที่จะยึดถือที่ดินสวนที่ตนครอบครองเปนของตน
จึงไมอาจนําขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับได การที่โจทกจําเลยจดทะเบียนรับ
โอนมรดกที่ดินรวมกันก็ไมใชขอที่จะฟงวาจําเลยมิไดครอบครองที่ดินเปนสัดสวน กรณีตองแบง
ที่ดินพิพาทตามสวนที่แตละคนครอบครอง
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๗๖/๒๕๔๔ แมโจทกจําเลย และ ย. ซึ่งเปนบิดา
ของจําเลยไดรับการสันนิษฐานไวกอน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗
วาผูเปนเจาของรวมกันมีสวนเทากันก็ตาม แตขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวไมใชขอสันนิษฐาน
เด็ดขาด โจทกสามารถนําสืบหักลางเปลี่ยนแปลงได เมื่อพฤติการณแสดงใหเห็นชัดแจงวาที่ดิน
และบานพิพาทเปนของโจทกและจําเลย โดย ย. เพียงแตมีชื่อรวมในโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อการ
เสนอธนาคารขออนุมัติกูเงิน ย. จึงหาไดมีสวนเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมแตอยางใด โจทกมีสิทธิ
ฟองขอแบงที่ดินและบานพิพาทซึ่งเปนสินสมรสกึ่งหนึ่ง

๗

๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๕๒/๒๕๔๖ โจทกจําเลยทําสัญญาซื้อขายที่ดิน
โดยใหโจทกเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเปนจํานวนเนื้อที่แนนอน คือ ๑๐๐ ตารางวา เมื่อโจทกจําเลย
ขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวมโดยแยกที่ดินสวนของตนเองออกมา ปรากฏวาที่ดินทั้งแปลงขาดหายไป
๓๐ ตารางวา จําเลยจะเอาเนื้อที่ที่อางวาขาดหายไปมาหักจากเนื้อที่ดินทั้งแปลง แลวแบงแยก
ทีด่ ินใหโจทกตามสวนในที่ดินหาไดไม โจทกจึงมีกรรมสิทธิ์ จํานวน ๑๐๐ ตารางวา ตามที่ซื้อ
ขายจริง
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๕๙/๒๕๕๐ เมื่อไดความวาโจทกจําเลยรวมกันซื้อ
ที่ดินเพื่อขายเอากําไรมาแบงกัน มิไดมีการครอบครองทําประโยชนในที่ดินพิพาทเปนสวนสัด
วิธีการแบงกรรมสิทธิ์รวมจึงตองเปนไปตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๔
กําหนดไว
๘. คําพิพากษาฏีกาที่ ๖๔๓๗/๒๕๕๐ การฟองขอแบงทรัพยที่มีกรรมสิทธิ์รวม
อยูดวย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๖๓ ไมมีอายุความตามมาตรา ๑๓๖๓
วรรคสอง เปนเรื่องผูมีกรรมสิทธิ์รวมทํานิติกรรมหามแบงกรรมสิทธิ์รวมไดคราวละไมเกินสิบป
มิใชอายุความ
โจทก ฮ และจําเลยที่ ๑ ไดตกลงรังวัดที่ดินมือเปลายังไมมีหลักฐานหนังสือ
สําคัญเพื่อแบงกรรมสิทธิ์รวมไว โจทกไดที่ดินเปนที่พิพาท โจทกไดเขาครอบครองและทําประโยชน
ในที่ดินเปนสัดสวนตลอดมา การแบงแยกเจาของรวมจึงไมอาจจดทะเบียนแบงแยกตอเจาพนักงาน
ที่ดินได ถือวาโจทกยึดถือที่ดินสวนที่เขาครอบครองเพื่อตนโจทกยอมไดสิทธิครอบครอง ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ ใหสันนิษฐานวาผูเปนเจาของรวมกันมีสวน
เทากัน ก็เปนเพียงขอสันนิษฐานของกฎหมาย ในกรณีที่ไมปรากฏชัดวาเจาของรวมแตละคนมี
สวนเทาใด โจทกยอมมีกรรมสิทธิ์ตามสัดสวนที่ครอบครอง จําเลยที่ ๑ จะอางวาเจาของรวมยัง
มีสวนเทากันหาไดไม
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๑๕/๒๕๕๑ โฉนดที่ดินและสารบัญจดทะเบียน
โฉนดที่ดินเปนเอกสารมหาชนที่รัฐออกใหแกผูถือกรรมสิทธิ์ ยอมสันนิษฐานไวกอนวาไดออกมา
โดยถูกตอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๒๗ เมื่อโฉนดที่ดินดังกลาว
มีชื่อจําเลยกับพี่นองเปนเจาของกรรมสิทธิ์รวมกันยอมสันนิษฐานไดวาจําเลยกับพี่นองมีสวนเปนเจาของ
เทากัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ การที่จําเลยอางวาจําเลยไดรับ
สวนแบงมากกวาพี่นองคนอื่น จําเลยจึงมีหนาที่นําสืบหักลางขอสันนิษฐานดังกลาว
๑๐. คําพิพากษาฏีกาที่ ๖๐๓๔/๒๕๕๑ ผูเปนเจาของรวมกันในที่ดินจะมีสวน
เทากัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ ตองเปนกรณีที่ยังไมไดมีการ
แบงแยกการครอบครองเปนสัดสวน ถาแบงแยกการครอบครองเปนสัดสวนแลว ก็ตองแบง
กรรมสิทธิ์รวมไปตามที่มีการครอบครองซึ่งอาจไมเทากันก็ได

๘

 คาธรรมเนียม
การจดทะเบียนประเภทบรรยายสวนเปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย
คิดคาธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)
_______________________

๙

คําสั่งที่ ๑๐/๒๔๙๙
เรื่อง การใชแบบพิมพทําบันทึกขอตกลง
______________
โดยที่ไดพิจารณาเห็นสมควรวางระเบียบปฏิ บัติในการใชแบบพิมพทําบันทึ ก
ขอตกลงตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๔ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ นิติกรรมที่คูกรณีขอใหจดทะเบียน ถาทําเปนรูปบันทึกขอตกลง เชน
สิทธิเก็บกิน ภาระจํายอม ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย เปนตน ซึ่งแตเดิมใชแบบ ท.ด. ๙
ทําเปนบันทึกขอตกลงของคูกรณี ตอไปใหใชแบบพิมพบันทึกขอตกลงตามตัวอยางทายคําสั่งนี้
ขอ ๒ ขอความที่จะจดลงในบันทึกขอตกลงใหอนุโลมตามคําสั่งเฉพาะเรื่องที่ได
สั่งการในเรื่องการจดทะเบียนประเภทนั้น ๆ แลวแตกรณี หรือคูกรณีตองการใหจดอะไรเพิ่มเติมก็ให
จดลงไวตามที่คูกรณีตกลงกัน
ขอ ๓ การจดทะเบียนและการเรียกเงินคาธรรมเนียมคงปฏิบัติไปตามเดิม
ทั้งนี้ ใหถอื ปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
กรมที่ดิน
สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๙๙
(ลงชื่อ) ถ. สุนทรศารทูล
(นายถวิล สุนทรศารทูล)
อธิบดีกรมที่ดิน

๑๐

ที่ ๔๐/๓๘๙๓

หอทะเบียนที่ดินมณฑลอยุธยา
วันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๔

แจงความมายัง รองอํามาตยโท ขุนจรดทะเบียน เกษตรจังหวัดอางทอง
รายงานที่ ๑๙/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ สงสําเนาการแกทะเบียน
และจดทะเบียนพิเศษ สําหรับที่ดินโฉนดที่ ๓๔๖๔ อําเภอวิเศษไชยชาญ พรอมทั้งหลักฐาน
๒๐ ฉบับไป นั้น
เรื่องนี้ไดรายงานไปยังกรมทะเบียนที่ดินแลว ไดรับคําสั่งที่ ๔๒/๒๔๙๗ ลงวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๔ วาตามที่ไดปฏิบัติการแกทะเบียนและจดทะเบียนพิเศษไปแลว บางประเภท
ยังไมชอบดวยวิธีการ ตอไปใหปฏิบัติดังนี้
๑) การจดทะเบียนบรรยายสวนทั้ง ๓ ครั้ง ไมควรจดเปนจํานวน ไร งาน วา
ใหบอกวาแตเพียงคนใดมีสวนเปนเจาของอยูเทาใด เชน นาย ก. มีกรรมสิทธิ์ ๓ ใน ๔ หรือ
นาย ข. มีกรรมสิทธิ์ ๒ ใน ๓ นาย ค. มีกรรมสิทธิ์ ๑ ใน ๔ เปนตน
๒) การทําสัญญาแกทะเบียนขายเฉพาะสวนไมควรจะเอาคนมิไดเปนผูซื้อขาย
เปนคูสัญญาดวย ใหเขียนสัญญาเฉพาะคูกรณี สวนที่มิไดซื้อขายซึ่งมีชื่ออยูในโฉนดดวยนั้น ใหบันทึก
ถอยคํายินยอมเชนเดียวกับวิธีจํานอง ขายฝากเฉพาะสวน การแกทะเบียนหลังโฉนดกับการเขียน
รายงานกรรมสิทธิ์ ใหเขียนชื่อเต็มแลวบรรยายไวใหชัดเจน
๓) การซื้อขาย ซึ่งในสัญญากับการแกทะเบียนหลังโฉนดทราบไมไดวาใครขาย
ใครนั้นไมควรทํา ถาจะใหปรากฏวาสวนของใครมีมากนอยผิดไปจากเดิมเพราะเหตุใด ก็เปนแตยื่น
คําขอใหจดทะเบียนบรรยายสวนเสียใหมก็พอแลว แตถาเขาจะขอใหทําสัญ ญาใหไดก็ควรเขียน
สัญ ญาใหไ ดค วามตรงกับ ความจริง ของเรื่อ ง ฉะนั้น ใหป ฏิบัติต ามคําสั่ง ของกรมทะเบีย น
ที่ดินดังกลาวแลวเปนระเบียบตอไป
(ลงนาม) ขุนเกษตรสิมาทร

แทนเกษตรมณฑลอยุธยา

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๔๒๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๘๐ สวน ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บรรยายสวน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕,
๒. นาย ข.
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

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
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ข.
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 เรื่อง บรรยาย
สวน

ที่ดิน

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

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูถือกรรมสิทธิ์
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๔๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
//////////////////////////
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกัน แตสวนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ต………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
างมีไมเทากัน ที่ดนิ แปลงนี้แบงออกเปน ๘๐๐ สวน เปนของ นาย ก. ๔๒๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๘๐ สวน
ฉะนั้น จึงขอใหเจาพนักงานทีด่ ินจดทะเบียนบรรยายสวนดังกลาว ใหปรากฏในโฉนดทีด่ ินรายนี้ตอไปดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิ น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………….…….……………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………..……….…………..……………….
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….….…………...……………………. ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท บรรยายสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ………. บรรยายสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๔๒๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๘๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

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

- ๔๗๔ -

โฉนดที่ดิน

๒๕๕๐
๒๖
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ข.
............................................................
๕๐,
๔๕
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนีแ้ บงมาจากโฉนดที่ดินเดิมที่มีการบรรยายสวนไววามี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่....เดือน..................พ.ศ. ....

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายสวน)  ที่ ..............
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
ตําแหนงที่ดิน
แปลงแยก
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

๒. นาย ข.
............................................................
๕๐,
๔๕
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงแยกในนามเดิม ตามคําขอฉบับลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ
นาย
ข.
ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ
ลงชื่อ ......................................….................... ผูสอบสวน
(……………..…………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๒๔
๔๔๕
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๒๕๕๑
๒๖
๕๑
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

(รายการจดแจงที่ดินแปลงที่แยกไปใหม โฉนดที่ ๒๕๕๑)
เนื้อทีด่ ิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
คงเหลือ
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง โฉนดทีด่ ิน
ประทับตรา
งาน
ใหม
วา

บรรยายสวน
ที่ดินแปลงนี้แบงมาจากโฉนดที่ดนิ เดิมที่มีการบรรยายสวนไววา มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน
(ครอบบรรยายสวน) เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่..... เดือน............................ พ.ศ. ....

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงแยกในนามเดิม (ครอบบรรยายสวน)
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
ตําแหนงที่ดิน
แยก ๒ อ
 ในเขต แปลงคงเหลื
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๒๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๔๔๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๒๕๕๐
๒๖
๕๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได

เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือ การบรรยายสวนยังคงมีอยู ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่....เดือน..................พ.ศ. ....

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ขอ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาย ข.
............................................................
๕๐,
๔๕
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

๑. นาย ก.
ขอ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ข.
............................................................
๕๐,
๔๕
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงแยกในนามเดิม ตามคําขอฉบับลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ. ..............
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ
นาย
ข.
ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ

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

สารบัญจดทะเบียน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
บรรยายสวน

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๒๕๕๐)
ผูใหสัญญา
เนื้อทีด่ ิน
เนื้อทีด่ ิน
ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
ตามสัญญา
คงเหลือ
เลขทีด่ ิน
ผูรับสัญญา
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
ตาราง โฉนดทีด่ ิน
ประทับตรา
ไร
งาน
ไร
งาน
ใหม
วา
วา
(ลงชื่อ) นาย พ.
ที่ดินแปลงนี้มี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๕๐๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๐๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่..... เดือน............................ พ.ศ. ....

แบงแยกในนามเดิม ๑. นาย ก.
(ครอบบรรยาย ๒. นาย ข.
สวน)

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

๑
๑
5136IV7228- (ลงชื่อ)..........................
1
ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้และแปลงคงเหลือการบรรยายสวน
๒๔
ยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่.....
๒๕๕๐
เดือน............................ พ.ศ. ....

