การจดทะเบียนสิทธิอาศัย
 ความหมาย

สิทธิอาศัย หมายถึง ทรัพยสิทธิอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่ไดมา
โดยผลของการทํานิติกรรมระหวางคูสัญญาซึ่งฝายหนึ่งเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใหสิทธิ
แกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ผูทรงสิทธิมีสิทธิที่จะอยูอาศัยในโรงเรือนของผูอื่นโดยไมตอง
เสียคาเชา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๐๒ บัญญัติวา “บุคคลใด
ไดรับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนั้นยอมมีสิทธิอยูในโรงเรือนนั้นโดยไมตองเสียคาเชา”

 กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๐๒ ถึงมาตรา ๑๔๐๙
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๗๖/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๙๕

 ประเภทการจดทะเบียน
ของตน

๑. สิทธิอาศัย หมายถึง กรณีเจาของโรงเรือนกอใหเกิดสิทธิอาศัยในโรงเรือน

๒. เลิกสิทธิอาศัย หมายถึง กรณีที่ไดจดทะเบียนสิทธิอาศัยในโรงเรือนไวแลว
ตอมาเจาของและผูอยูอาศัยตกลงใหเลิกสิทธิอาศัยในโรงเรือนดังกลาว

 สาระสําคัญ

- สิทธิอาศัยนั้นจะกอใหเกิดโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดชีวิตของผูอาศัยก็ได
(มาตรา ๑๔๐๓ วรรคหนึ่ง)
- ถาใหสิทธิอาศัยโดยไมมีกําหนดเวลาไว สิทธินั้นจะเลิกเสียในเวลาใด ๆ ก็ได
แตตองบอกลวงหนาแกผูอาศัยตามสมควร (มาตรา ๑๔๐๓ วรรคสอง)
- ถาใหสิทธิอาศัยโดยมีกําหนดเวลา กําหนดนั้นตองไมเกินสามสิบป ถากําหนด
ไวนานกวานั้น ใหลดลงมาเปนสามสิบป การใหสิทธิอาศัยจะตออายุก็ได แตตองกําหนดเวลาไม
เกินสามสิบปนับแตวันทําตอ (มาตรา ๑๔๐๓ วรรคสาม)
- สิทธิอาศัยจะจดทะเบียนไดเฉพาะโรงเรือนเทานั้น จะจดทะเบียนสิทธิอาศัยใน
ที่ดินไมได ถาคูกรณีประสงคจะใหอาศัยในที่ดินควรแนะนําใหจดทะเบียนประเภทภาระติดพั น

ในอสังหาริมทรัพยตามแนวทางปฏิบัติต ามหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๗๖/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๒๓
มกราคม ๒๔๙๕
- สิทธิอาศัยเปนสิทธิเฉพาะตัว ผูทรงสิทธิอาศัยจะโอนสิทธิอาศัยใหแกผูใดไมไดเลย
ไมวาจะโดยนิติกรรมระหวางมีชีวิตอยูหรือโดยพินัยกรรมหรือโดยการตกทอดทางมรดก (มาตรา ๑๔๐๔)
- สิทธิอาศัยไมใชแตจะผูกพันเฉพาะผูทรงสิทธิอาศัยเทานั้นที่จะอยูในโรงเรือน
ได บุคคลในครอบครัวของผูทรงสิทธิอาศัย เชน สามี ภริยา ลูกหลาน ญาติพี่นอง และ
บุคคลในครอบครัวจะอยูดวยก็ได แตก็มีขอยกเวนวา ถานิติกรรมที่กอตั้งสิทธิอาศัยนั้นจะไดระบุ
ไววาอยูไดเฉพาะผูทรงสิทธิอาศัยเทานั้น (มาตรา ๑๔๐๕)
- สิทธิอาศัยนั้นถึงแมเปนสิทธิที่จะอยูอาศัยในโรงเรือนของผูอื่นโดยไมเสียคาเชา
แตก็มิไดหมายความวาผูทรงสิทธิอาศัยและบุคคลในครอบครัวและในครัวเรือนจะมีสิทธิเฉพาะอยู
อาศัยอยางเดียวเทานั้น ผูทรงสิทธิอาศัยยังมีสิทธิเก็บดอกผลธรรมดา เชน ผลไมที่ปลูกลงในดิน
ที่โรงเรือนนั้นปลูกอยู แตตองใชเพียงเทาที่จําเปนแกความตองการเทานั้น ยกเวนนิติกรรมกอตั้ง
สิทธิอาศัยไวชัดแจงวาเก็บดอกผลธรรมดาหรือผลิตผลของที่ดินมาใชไมได (มาตรา ๑๔๐๖)
- สิทธิอาศัยจะบริบูรณก็ตอเมื่อทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
เทานั้น (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๐/๒๕๑๔ (ประชุมใหญ)) มิฉะนั้นจะมีผลเพียงเปนบุคคลสิทธิ
- สิทธิที่จะอยูในโรงเรือนของผูอื่นนั้นจะเปนสิทธิอาศัยได จะตองเปนการอยู
อาศัยใชโรงเรือนเปนที่กินอยูหลับนอน ถาเพียงแตจะใชเปนที่ประกอบการคาหรือธุรกิจอยางอื่น
ไมได เพราะถาใชประโยชนประการเชนนี้ จะไมถือวาเปนสิทธิอาศัยแตเปนสิทธิเก็บกิน

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิอาศัย

- กรณีขอกําหนดในพินัยกรรมยกบานและที่ดินใหแก อ. สวน จ. เปนเพียงผูมี
สิทธิอาศัยโดยมิไดระบุวาใหมีสิทธิอาศัยในบานหรือที่ดิน ก็ยอมหมายความวา จ. มีสิทธิอาศัยใน
บานและมีสิทธิอาศัยในที่ดินดวย ซึ่งการจดทะเบียนสิทธิอาศัยที่ดิน กรมที่ดินไดวางแนวทาง
ปฏิบัติไวแลวตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๓๗๖/๒๔๙๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๙๕ ใหจด
ทะเบียนในประเภทภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ดังนั้น การจดทะเบียนใหไดมาซึ่งสิทธิอาศัย
ในที่ ดินตามข อกําหนดในพิ นัยกรรมดังกลาว จะตองจดทะเบียนเปน ประเภทภาระติด พันใน
อสังหาริมทรัพย โดย นาง จ. จะตองมายื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ดวย
- ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๐๒ บุคคลใดไดรับสิทธิ
อาศัยในโรงเรือนบุคคลนั้นยอมมีสิทธิอยูในโรงเรือนนั้น โดยไมตองเสียคาเชา และตามมาตรา

๑๔๐๘ เมื่อสิทธิอาศัยสิ้นลง ผูอาศัยตองสงทรัพยสินคืนแกผูใหอาศัย จึงเห็นไดวาตามกฎหมาย
สิทธิอาศัยเปนการไดสิทธิอยูอาศัยในโรงเรือนของผูอื่นโดยไมตองเสียคาเชา เมื่อปรากฏวาบานที่
นาย ก. ให นาย ข. อยูอาศัย นาย ข. ไดรื้อถอนไปแลวสิทธิอาศัยที่ นาย ข. ไดกระทําไวกับ นาย ก.
จึงสิ้นสุดลงไมมีโรงเรือนที่จะมีสิทธิอาศัยตามกฎหมายขางตน การที่ นาย ข. ไดปลูกโรงเรือนขึ้น
ใหมแทนโรงเรือนเดิมหาไดกอใหเกิดสิทธิอาศัยขึ้นใหมแตอยางใด (เทียบคําพิพากษาฎีกา ที่
๓๓๙/๒๕๕๑) นาย ข. จึงไมสามารถอางสิทธิอาศัยในบานไดอีกตอไป
- กอนตาย นาย ก. เจามรดกไดทําพินัยกรรมใหนาย ข. มีสิทธิอาศัยในบานเลขที่ ๒
แมวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๐๔ สิทธิอาศัยจะโอนกันไมได แมโดย
ทางมรดกก็ตาม แตกรณีการไดมาซึ่งสิทธิอาศัยอันเปนทรัพยสินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยโดย
พินัยกรรม เปนการไดสิทธิมาโดยนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙
วรรคตน ไมไดเปนการไดสิทธิมาโดยทางมรดกแตอยางใด (คําพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๘๐๔/๒๕๑๔)
ดังนั้น นาย ข. ไดสิทธิอาศัยในบานดังกลาว แตหากไมไดจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่
การไดมาซึ่งสิทธิอาศัยก็ยังไมบริบูรณ

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ

๑. คํ า พิ พ ากษาฎี ก าที่ ๑๘๔๐/๒๕๑๔ การได ม าซึ่ ง สิ ท ธิ อ าศั ย อั น เป น
ทรัพยสิทธิ ซึ่งเกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยโดยพินัยกรรม ถือวา เปนการไดมาโดยนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง หากมิไดจดทะเบียนการไดมา
กับพนักงานเจาหนาที่ จึงไมบริบูรณ
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๙๓/๒๕๓๔ จําเลยเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท
และไดให ต.เชา ต.ให อ. อาศัยอยูในที่ดินพิพาท ดังนั้น การที่ อ.ขายที่ดินพิพาทใหโจทก โจทกก็
ไมไดสิทธิครอบครอง เพราะ อ.ไมมีสิทธิครอบครองที่จะโอนใหแกโจทกได โจทกจึงไมมีอํานาจฟอง
ซึ่งในคําฟองของโจทกบรรยายวา โจทกฟองและนําสืบวา โจทกใหจําเลยทั้งสามอยูอาศัย ใน
หองแถวของโจทกโดยไมตองเสียคาเชา เพราะจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนภรรยาจําเลยที่ ๓ และเปน
มารดาของจําเลยที่ ๑ เปนลูกจางของโจทก ซึ่งเห็นไดวาการที่โจทกอนุญาตใหจําเลยทั้งสามอยูอาศัย
ดังกลาว มิใชเปนสิทธิอาศัย อีกทั้งมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ พนักงานเจาหนาที่
จึงไมบริบูรณ เปนทรัพยสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๙๙ ไมอาจนํา
บทบัญญัติบรรพ ๔ ลักษณะ ๕ วาดวยสิทธิอาศัยมาใชบังคับใหจําเลยทั้งสามรับผิดตอโจทกได
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๐/๒๕๓๘ แมสิทธิอาศัยเปนสิทธิเฉพาะตัว เมื่อ
โจทกผูไดรับสิทธิอาศัยถึงแกความตายสิทธิอาศัยเปนอันระงับลงตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิ ชย มาตรา ๑๔๐๔ แตคําพิ พากษาของศาลชั้น ตน ที่พิพากษาใหโ จทกมีสิทธิไดรั บชดใช
คาเสียหายจากจําเลย นอกเหนือจากที่ใหขับไลนั้น มีลักษณะเปนทรัพยสินที่อาจเปนมรดกตกทอด
ใหแกทายาทของโจทกไดตามมาตรา ๑๕๙๙ มิใชสิทธิเฉพาะตัวอันทําใหความมรณะของคูความ
ฝายโจทกยังใหคดีไมมีประโยชนตอไป แตเมื่อลวงเลยกําหนดเวลา ๑๐ป หลังจากโจทกถึงแก
ความตายแลวทายาทหรือผูจัดการมรดกหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพยมรดกของโจทกมิไดเขา
มาเปนคูความแทนที่ ทั้งที่จําเลยและจําเลยรวมก็มิไดมีคําขอใหศาลเรียกบุคคลดังกลาวเขามา
เปนคูความแทน การที่ศาลอุทธรณมีคําสั่งจําหนายคดีจึงชอบดว ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๓๒ (๒)
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๕๕/๒๕๔๒ จําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓
ได ต กลงทํา สั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความกั น และศาลได มี คํา พิ พ ากษาตามยอมเป น ผล
สืบเนื่องมาจากจําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ไดทําสัญญาสิทธิอาศัยหองชุดพิพาท
จําเลยทั้งสามนั้น ไมไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิอาศัยหองชุดพิพาท โดยปลอยเวลาใหลวงเลย
ไปเกือบ ๑๐ ป ก็ไมไดทําใหสัญญาสิทธิอาศัย ระหวางจําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓
เสียไปจนไมสามารถใชบังคับใหปฏิบัติตามสัญญาไดสิทธิของจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๓ ในหองชุด
พิพาทตามสิทธิอาศัยดังกลาวมีอยูก อนหนี้คาภาษีอากรของจําเลยที่ ๑ ที่คางชําระแกโจทก
การที่จําเลยทั้งสามทําสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงถือไมไดวาจําเลยทั้งสามสมคบกัน
กระทําการโดยไมสุจริตโดยรูอยูวาเปนการฉ อฉลโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๓๗ โจทกจึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวได
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๙/๒๕๕๑ การอยูอาศัยที่ ป.ไดใหไวแก ฮ. และ
จําเลยที่ ๑ เปนบุคคลสิทธิ ใชยันโจทกทั้งสองซึ่งเปนผูจัดการมรดกของ ป.ได เมื่อจําเลยทั้งสอง
รื้อบ านซึ่งเป น โรงเรื อนไปแล ว สิ ทธิ อาศั ย ย อมสิ้ น ลง จึ งไม มีโ รงเรือนอั น จะมี สิ ทธิ อาศั ย ตาม
ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชย มาตรา ๑๔๐๒ และมาตรา ๑๔๐๘ การที่ จํ าเลยทั้ งสอง
ปลูกบานขึ้นแทนภายหลังจากที่ ป.ถึงแกความตาย โดยไมไดรับความยินยอมจากโจทกทั้งสอง
ก็หากอใหเกิดสิทธิอาศัยขึ้นมาใหมไม และเปนสวนควบของที่ดินพิพาทตกเปนของเจาของที่ดิน
พิพาทตามมาตรา ๑๔๔ ทั้งเปนการปลูกเรือนในที่ดินของผูอื่นโดยไมสุจริตตามมาตรา ๑๓๑๑
ซึ่งการทีโ่ จทกทั้งสองไดฟองขับไลจําเลยทั้งสองออกจากที่ดนิ พิพาทและบานนั้น พอถือไดวา โจทก
ทั้งสองในฐานะผูจัด การมรดกของ ป. ประสงคใหบานคงอยูตามมาตรา ๑๓๑๑ ดังนั้น เมื่ อ
จําเลยทั้งสองไมมีสิทธิใด ๆ ในที่ดินพิพาทและบาน โจทกทั้งสองในฐานะผูจัดการมรดกชอบ

ที่จัดการตามที่จําเปนไดตาม มาตรา ๑๗๑๙ และมาตรา ๑๗๓๖ วรรคสอง จึงมีอํานาจ
ฟองจําเลยทั้งสองไดโดยไมตองบอกกลาวกอน

 คาธรรมเนียม

๑. การจดทะเบียนสิทธิอาศัยโดยไมมีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภท
ไมมีทุนทรัพยคิดคาธรรมเนียมแปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฑ)
๒. การจดทะเบียนสิทธิอาศัยทีม่ ีคาตอบแทน เปนการจดทะเบียนประเภทมีทุนทรัพย
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยพิจารณาแลว ใหถือเอาคาตอบแทนที่คูกรณีตกลง
ชําระใหแกกันเปนราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนตามราคาตอบแทนที่คูกรณีตกลงชําระใหแกกันในอัตรา
รอยละ ๑ ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๗) (ฏ)
 คาอากรแสตมป
- การจดทะเบียนสิทธิอาศัยโดยมีคาตอบแทน พนักงานเจาหนาที่ตองเรียกเก็บคาอากร
แสตมปจากจํานวนคาตอบแทนรอยละ ๐.๕ ตามประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข)
ใบรับแหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (ตามหนังสือกรมสรรพากร ดวนมาก ที่ กค ๐๘๑๑/๐๙๘๘๔
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งเวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๔๔๑๗ ลงวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๔๑)
- การจดทะเบียนทรัพยสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย เชน ภาระจํายอม สิทธิเก็บกิน
สิทธิอาศัย กรณีไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกัน ไมอยูในบังคับตองเสียอากรแสตมปตามลักษณะ
แหงตราสาร ๒๘. (ข) แหงประมวลรัษฎากร สําหรับการจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีการจายคาตอบแทน
ใหแกกัน เรียกเก็บอากรแสตมปรอยละ ๐.๕ จากจํานวนเงินคาตอบแทน
(หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๗๐๖/ว ๑๐๘๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๙๔๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙)

________________________

- ๔๔๖ ตัวอยางคําขอฯ ประเภทสิทธิอาศัย มีกําหนดสิบป

ก. ที่ดิน

ตําแหนงที่ดิน

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สิทธิอาศัย มีกําหนดสิบป
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

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

ทะเบียน

หมูที่..........................................….........................…… เลขที.่ ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หนา......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที…
่ …………………………………
จํานวนที่ดิน………………………ไร…………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
บ..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที่…………..ตําบล…………..อําเภอ……….….จังหวัด……………ขนาดกวาง………..….ยาว………….ปลูกอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่…….
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ………จังหวัด……….
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.
ทรงสิทธิอาศัย
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
ผูถ ือกรรมสิทธิ์ยนื ยันวาบานเปนของตนเองจริง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ใหสิทธิอาศัยมีกําหนดสิบป
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ไมมีคาเชา หรือคาตอบแทนใด ๆ
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิอาศัย
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเลม…………………………………….หนา…………………………………………….
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจาหนาที่

- ๔๔๗ (ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องสิทธิอาศัย

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงเรื่องสิทธิอาศัย
บานเลขที่………
ระวาง.......…………...............…..ตํ
าบล...........……………อําเภอ……………….จังหวัด.……………...........
ตั้งอยูบนโฉนดเลขที่……………เลขทีด่ ิน….……หนาสํารวจ………….อําเภอ………....จังหวัด.................…
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย
ข.
ผู
ท

รงสิ
ท
ธิ
อ
าศั
ย
..………...................………...….........................……….......     

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. นาย ก. เจาของกรรมสิทธิ์ บานเลขที่……..อําเภอ….…..……..จังหวัด…………….ไดตกลงยินยอมให นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูทรงสิทธิอาศัย มีสิทธิอาศัยในบานเลขที่ดังกลาวไดมีกําหนดสิบป โดย นาย ข. ไมตองเสียคาเชาหรือคาตอบแทนใด ๆ และ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าพเจา นาย ข. ยอมรับสิทธิอาศัยจากนาย ก. ดังกลาวแลว
ขอ ๒. ขอเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนสิทธิอาศัยใหตามความประสงคของขาพเจาดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลง และเขาใจขอความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล
ว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผูทรงสิทธิอาศัย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..เจาพนักงานที่ดนิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทสิทธิอาศัย

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
สําหรับที่วาการกิ่งอําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

พนักงานเจาหนาที่
วันที่,เดือน,ป,
ลงชื่อ
อสังหาริมทรัพยและทีต่ ั้งอยู
ทุนทรัพย สัญญาหรือคําขอ
เลขที่ ประเภท
หมายเหตุ
ของอสังหาริมทรัพย ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา
ฉบับที่
ที่ทํานิติกรรม ที่จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ป,
ที่อยู
มารดา
ที่อยู
มารดา
ประทับตรา
สิทธิอาศัยมี บานเลขที่…………….
นาย ก.
นาย ……. นาย ข.
นาย……
วันที่………..
- ……..../………. ลงชื่อ……………
กําหนดสิบป ตําบล…………………
อยูบานเลขที่… นาง ……. ผูทรงสิทธิ
นาง……
เดือน………..
อําเภอ…………………
………………
อยูบานเลขที่…
พ.ศ………….
จังหวัด………………...
ตําบล………..
………………
กวาง…………ยาว………… อําเภอ………..
ตําบล………..
ปลูกอยูบนโฉนดทีด่ ิน
จังหวัด……….
อําเภอ………..
เลขที่…………………...
จังหวัด……….
อําเภอ………………….
ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

- ๔๔๘ -

กรณีคูกรณีตกลงเลิก
สิทธิอาศัย

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ก. ที่ดิน

ตําแหนงที่ดิน

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลิกสิทธิอาศัย
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

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

ทะเบียน

หมูที่..........................................….........................…… เลขที.่ ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หนา......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที…
่ …………………………………
จํานวนที่ดิน………………………ไร…………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
บ..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที่………...ตําบล………….อําเภอ………….จังหวัด……..…….ขนาดกวาง………..…ยาว…………..ปลูกอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่…….
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ……..จังหวัด…………..
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ทรงสิทธิอาศัย
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
เลิกสิทธิอาศัยตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่……………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงสิทธิอาศัย
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข อ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเลม…………………………………….หนา…………………………………………….
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
พนักงานเจาหนาที่

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องเลิกสิทธิอาศัย

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงเรื่องเลิกสิทธิอาศัย
บานเลขที่………
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
เลขทีด่ ิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
ตั้งอยูบนโฉนดหมายเลขที่……………………………….….จังหวัด..........................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. ผูทรงสิทธิอาศัย
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. บานเลขที่ดังกลาวขางตน ไดจดทะเบียนสิทธิอาศัย ไวตามบันทึกขอตกลง ลงวันที่……เดือน…….…..พ.ศ.….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ดนี้ขาพเจา นาย ข. ผูทรงสิทธิอาศัย กับ นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ในบานเลขที่ดังกลาวไดตกลงเลิกสิทธิอาศัยตอกันแลว
แตวันที่…………เปนตนไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขอเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนเลิกสิทธิอาศัยใหตามความประสงคของขาพเจาดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลง และเขาใจขอความตลอด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แล
ว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ทรงสิทธิอาศัย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………..ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………..เจาพนักงานที่ดนิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
สําหรับที่วาการกิ่งอําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

พนักงานเจาหนาที่
อสังหาริมทรัพยและทีต่ ั้งอยู
วันที่,เดือน,ป,
ลงชื่อ
ทุนทรัพย สัญญาหรือคําขอ
เลขที่ ประเภท
หมายเหตุ
ฉบับที่
ของอสังหาริมทรัพย ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา
ที่ทํานิติกรรม ที่จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ป,
ที่อยู
มารดา
ที่อยู
มารดา
ประทับตรา
เลิกสิทธิอาศัย บานเลขที่…………….
นาย ข.
นาย ……. นาย ก.
นาย……
วันที่………..
- ………../………. ลงชื่อ…………… เนื่องจากคูกรณี
ตําบล…………………
ผูทรงสิทธิ นาง ……. อยูบานเลขที่… นาง……
เดือน………..
ตกลงเลิก
อําเภอ…………………
อยูบานเลขที่…
………………
พ.ศ………….
สิทธิอาศัย
จังหวัด………………...
………………
ตําบล………..
กวาง…………ยาว………… ตําบล………..
อําเภอ………..
ปลูกอยูบนโฉนดทีด่ ิน
อําเภอ………..
จังหวัด……….
เลขที่…………………..
จังหวัด……….
อําเภอ………………….
ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

- ๔๕๒ ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ก. ที่ดิน

ตําแหนงที่ดิน

กรณีผูทรงสิทธิอาศัยตาย

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลิกสิทธิอาศัย
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก.
อื่น ๆ ……………………………………………………………………………

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

ทะเบียน

หมูที่..........................................….........................…… เลขที.่ ........................................……......….............…………...
ตําบล.........................................................................…. เลม...........................…...............หนา......................……..........
อําเภอ.....................................................................…. .. เลขที่ดิน......................................................................................
จังหวัด…………………………………………………
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ……………………………………… หมายเลข……………………………….แผนที…
่ …………………………………
จํานวนที่ดิน………………………ไร…………………………... งาน……………………………………..ตารางวา
ข. อสังหาริมทรัพยอยางอื่น
บ..............................................................……..................................………..………......................……………........………….…..…...……......……..
านเลขที่………ตําบล………….อําเภอ………….จังหวัด……………..ขนาดกวาง…………ยาว………….ปลูกอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่…………..
อํ....................................….........................………………………......................................……………...….................…..…………………………….
าเภอ…………จังหวัด……….
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
ทรงสิทธิอาศัย
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
เลิกสิทธิอาศัยตามบันทึกขอตกลง ฉบับลงวันที่……..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ข. ถึงแกกรรมเมื่อวันที่……….ตามใบมรณบัตรเลขที่……..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) น.ส. ๓
น.ส. ๓ ก. ใหมเลขที่……………………………………………
อื่น ๆ…………………………………………………………………………………………
ทะเบียนเลม…………………………………….หนา…………………………………………….
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที.่ ..............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
พนักงานเจาหนาที่

- ๔๕๓ -

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกถอยคําเลิกสิทธิอาศัย
(กรณีผูทรงสิทธิอาศัยตาย)

ที่ดิน

บันทึกถอยคําเลิกสิทธิอาศัย
บานเลขที่……………….
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
เลขทีด่ ิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
เจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยบานเลขที่ดังกลาวขางตน ไดจดทะเบียนให นาย ข. เปนผูท รงสิทธิอาศัย ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดื
อน…………….. พ.ศ. ……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. บัดนี้นาย ข. ผูทรงสิทธิอาศัยไดถึงแกกรรม เมื่อวันที่……..เดือน………..…..พ.ศ. …… ปรากฏตามมรณบัตร
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เลขที่……………….ที่ขาพเจานํามายื่นประกอบการพิจ ารณาพรอมกับบันทึกถอยคํานี้ดวยแลว จึงขอใหเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ดํ……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าเนินการจดทะเบียนเลิกสิทธิอาศัยตอไป
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขาพเจาไดตรวจและอานขอความดังกลาวแลวถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………. …………………………………ผู
ใหถอยคํา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานทีด่ นิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียน ประเภทเลิกสิทธิอาศัย

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
สําหรับที่วาการกิ่งอําเภอ……………อําเภอ……………..จังหวัด………………

(ท.อ. ๑๓)

พนักงานเจาหนาที่
อสังหาริมทรัพยและทีต่ ั้งอยู
วันที่,เดือน,ป,
ลงชื่อ
ทุนทรัพย สัญญาหรือคําขอ
เลขที่ ประเภท
หมายเหตุ
ฉบับที่
ของอสังหาริมทรัพย ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา ชื่อและชื่อสกุล ชื่อ บิดา
ที่ทํานิติกรรม ที่จะจดทะเบียน
ลงวัน,เดือน,ป,
ที่อยู
มารดา
ที่อยู
มารดา
ประทับตรา
เลิกสิทธิอาศัย บานเลขที่…………….
นาย ข. (ตาย) นาย ……. นาย ก.
นาย…… วันที่………..
- ………../………. ลงชื่อ…………… เนื่องจาก
ตําบล…………………
ผูทรงสิทธิ นาง ……. อยูบานเลขที่… นาง……
เดือน………..
ผูทรงสิทธิ
อําเภอ…………………
อยูบานเลขที่…
……………..
พ.ศ………….
อาศัยตาย
จังหวัด………………...
………………
ตําบล………..
กวาง…………ยาว………… ตําบล………..
อําเภอ………..
ปลูกอยูบนโฉนดทีด่ ิน
อําเภอ………..
จังหวัด……….
เลขที่…………………..
จังหวัด……….
อําเภอ………………….
ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

- ๔๕๔ -

