การจดทะเบียนโอนใหตัวการ
 ความหมาย
โอนใหตัวการ คือ การโอนระหวางตัวแทนกับตัวการ โดยที่ตัวแทนไดลงชื่อใน
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไวแทนตัวการ ตอมาไดขอจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกลาวคืนใหแก
ตัวการ

 กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗, ๘๑๐, ๘๒๑, ๘๒๒
- ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิ ติก รรมเกี่ยวกับ การโอน
ใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒

 ประเภทการจดทะเบียน
๑. โอนใหตัวการ หมายถึง กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการซึ่งที่ดนิ ทั้งแปลง
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
คนเดียวหรือหลายคน ทุกคนโอนใหตัวการพรอมกัน
๒. โอนใหตัวการเฉพาะสวน หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
มีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตผูถือกรรมสิทธิ์บางคนมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการ
เฉพาะสวนที่ตนถือไวแทน
๓. กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นมีชื่อผูถือกรรมสิท ธิ์คนเดียวหรือหลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนใหตัวการเขาถือ
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินบางสวนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นบางสวนไมทั้งหมด โดยไมมีการรังวัด
แบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน
๔. กรรมสิทธิ์ รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) หมายถึง กรณีที่ที่ดินหรื อ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์หลายคน และผูถือกรรมสิท ธิ์บ างคน ใหตัวการ
เขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน โดย
ไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน

๕. แบงโอนใหตัวการ หมายถึง กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
คนเดียวหรือหลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนขอแบงโอนที่ดินบางสวนใหตัวการ โดยมีการ
รังวัดแบงแยกที่ดินและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหมใหแกตัวการ

หมายเหตุ
ชื่อประเภทการจดทะเบียนเกี่ยวกับ โอนใหตัวการในกรณีอื่นนอกจากที่ร ะบุไว
ในระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเขียนชื่อโดยเทียบเคียงและปรับไปตามประเภท
การจดทะเบียนที่ระบุไวในระเบียบโดยอนุโลม

 สาระสําคัญ
- การจดทะเบียนประเภท “โอนใหตัวการ” ไมใชเปนการจดทะเบียนที่มีทุนทรัพย
เพราะเปนเรื่องตัวแทนโอนไปยังตัวการ เนื่องจากตัวแทนลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนตัวการ
ไวเทานั้น ทั้งไมมีคาตอบแทนที่จะตองชําระแกกันจึงเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทไมมีทุนทรัพย
- ตัวการที่เปนนิติบุคคลจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยถูกตองตามกฎหมายแลว
ในขณะที่ตัวแทนถือทรัพยสินไวแทนตัวการ หรือกลาวอีก ในหนึ่งก็คือขณะที่ตัวแทนอางวาได
ทรัพยสินมาเพื่อถือไวแทนตัวการนั้น ตัวการจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแลว เวนแตนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว เปนพิเศษ แมจะยังไมไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล กฎหมายก็ใหอํานาจผูเริ่มกอการเขาทําสัญญาในนามตนเองหรือในนามบริษัทอันเนื่อง
ในกิจการของบริษัทได กรณีบริษัท จํากัดจึงจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได แมขณะที่
ตัวแทนไดทรัพยสินมาบริษัทยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคลก็ตาม
- ตัวการที่เปนมูล นิธิฯ ที่อยูในหลักเกณฑที่จ ะจดทะเบียนโอนใหตัวการไดตอง
ปรากฏวา ในขณะที่ตัวแทนถือทรัพยสินไวแทน มูล นิธิฯ ไดจ ดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายแลว
- กรณีผูเริ่มกอการตั้งบริษัทมีฐานะเปนผูเริ่มกอการตามกฎหมายเมื่อใด กฎหมาย
ยอมรับวาฐานะความเปนผูเริ่มกอการไดมีมากอนที่จะลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณหสนธิและ
นําหนังสือบริคณหสนธินั้นไปขอจดทะเบียน และการที่ที่ประชุมตั้งบริษัทอาจใหสัตยาบันแก
บรรดาสัญญาซึ่งผูเริ่มกอการไดทําไวและคาใชจายซึ่งผูเริ่มกอการตองออกไปในการเริ่มกอบริษัท
.......

ตามมาตรา ๑๑๐๘ (๒) อันจะมีผลทําใหสัญญาและคาใชจายดังกลาวผูกพันบริษัท ซึ่งก็คือการ
ที่ผูเริ่มกอการตกลงเขากันเพื่อกระทํากิจการรวมกัน ตามมาตรา ๑๐๑๒ แลว ดังนั้น ผูเริ่มกอการตั้ง
บริษัทจึงมีฐานะเปนผูเริ่มกอการตามกฎหมายตั้งแตไดตกลงกันเพื่อกระทํากิจการรวมกันตั้งบริษัทแลว
ดังนั้น ผูไดรับมอบหมายจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัทไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ กอนที่ผูเริ่มกอการ
จะลงลายมือชื่อในหนังสือบริคณหสนธิ แตก็ไดซื้อหลังจากผูเริ่มกอการไดประชุมกันเพื่อตั้งบริษัทฯ
การซื้อที่ดินของผูที่ไดรับมอบหมายจากบรรดาผูเริ่มกอการ จึงเปนการกระทําในฐานะผูเริ่มกอ
การกระทําการแทนบริษัทฯ ที่จะไดจัดตั้งขึ้นในภายหลัง ซึ่งตอมาที่ประชุมตั้งบริษัทฯ ไดให
สัตยาบันแกการซื้อที่ดินแปลงนี้แลว การซื้อที่ดินของผูที่ไดรับมอบหมายจากผูเริ่มกอการจึง
ผูกพันบริษัทฯ

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนใหตัวการ
๑. เจาของที่ดินไดมีเจตนามอบกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อประโยชนในการขยายการศึกษาแตในขณะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ยังไมไดเปนนิติบุคคล
จึงไมอาจรับโอนได วัดซึ่งมีสภาพเปนนิติบุคคลจึงขอรับโอนไวแทน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
มหาวิทยาลัยเพิ่งไดรับจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ แตวัดไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(ซึ่งจะโอนใหมหาวิทยาลัย) มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีสภาพ
นิติบุคคล กรณีนี้จึงไมอาจจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกมหาวิทยาลัย ในประเภท “โอน
ใหตัวการ” ได
๒. การเปนตัวการและตัวแทนเปนขอเท็จจริง เมื่อตัวแทนยอมรับวาถือกรรมสิทธิ์
ไวแทน (บริษัท) ตัวการแลว แมไมมีหลักฐานการแตงตั้งตัวแทนตัวการระหวางกัน ก็ตองฟงวา
เปนตัวแทนตัวการ เพราะความผูกพันระหวางตัวแทนตัวการที่ไมเกี่ยวกับบุคคลภายนอกนั้น ไม
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๕/๒๕๐๗ เรื่องนี้ นาย อ. ยอมรับรอง
แลววาไดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสรางไวแทนบริษัทฯ และบริษัทก็ไดมีประชุมมติเปนเอกฉันทให
เปลี่ยนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวมาเปนชื่อบริษัทฯ ประกอบกับมีเอกสารหลักฐานรายงาน
การประชุมของบริษัทฯ เปนที่นาเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยวา นาย อ. ไดซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางไวแทนบริษัทฯ จริงจึงดําเนินการจดทะเบียนโอนใหตัวการตามความประสงคของผูขอได
๓. กรณีตัวแทนและผูจัดการมรดกของตัวการตลอดจนผูเกี่ยวของโดยเฉพาะ ป. ผู
โอนที่ดินดังกลาว ตางยอมรับกันวาตัวแทนไดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินไวในฐานะตัวแทนของเจามรดก

และเมื่อตรวจสอบจากหลักฐานบันทึก และหนังสือสั่ง การของเจามรดก เมื่อครั้ง ยัง มีชีวิตอยู
รวมทั้งหลักฐานการจายเงินแลว สอดคลองกับถอยคําที่ทุกฝายใหกับพนักงานเจาหนาที่ อีกทัง้ ตัว
แทนโอนที่ดินเขากองมรดกของเจามรดกโดยผูจัดการมรดกจะตองนําไปแบงใหกับทายาท ในชั้น
นี้ที่ดินนั้นจึงยังไมไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูหนึ่งผูใดอันเปนการสอเจตนาโดยไมสุจริต รวมทั้ง
กรณีนี้เปนเรื่องระหวางบิดากับบุตรจึงนาเชื่อวาตัวแทนถือที่ดินไวแทนเจามรดกจริง จึงควรจดทะเบียน
ในประเภทโอนใหแกตัวการได
๔. ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลไดพิพากษาตามยอมแลว นาย ก.
และ ล. ตางยอมรับกันวา ก. เปนตัวแทนของ ล. ทั้ง ล. ก็ยืนยันวาเงินที่ ก. นําไปไถถอนที่ดิน
จากการขายฝากเปนเงินของ ล. แตเพียงผูเดียว และนับแตไดมอบให ก. ไปทําการไถถอนที่ดิน
แปลงนี้แลว ล. เปนผูครอบครองทําประโยชนปลูกบานอยูอาศัยมาโดยตลอด ประกอบกับ ล.
และ ก. เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันจึงอาจมีความไววางใจมอบเงินใหไปไถถอนโดยไมมี
หลักฐาน ดังนั้น หากไมมีพยาน หลักฐานใดที่แสดงใหเห็นวา ก. มิไดถือที่ดินไวแทน ล แลว
ก็จดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการตอไปได
๕. แมจะรับฟงไดวา ศ. ไดถือที่ดินไวแทนสมาคมหรือไมก็ตาม แตขอเท็จจริงปรากฏ
วา ศ. ซื้อที่ดินเมื่อป ๒๕๓๖ แตสมาคมจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเมื่อป ๒๕๔๔ ซึ่งเปนเวลา
ภายหลังที่ ศ. ซื้อที่ดินแลว จึงฟงไดวาในขณะที่ ศ. ซื้อที่ดิน สมาคมยังไมเปนนิติบุคคลยอมไม
อยูในหลักเกณฑที่จะจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได
๖. ศาลไดพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจําเลยยอมรับวา
เปนตัวแทนของโจทกในการซื้อที่ดินรวมกับ ส. และ พ. และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะสวน
๑ ใน ๓ กลับคืนใหแกโจทกนั้น เปนกรณีที่ศาลไดพิพากษาให เปนไปตามที่โจทกและจําเลย
ตกลงประนีประนอมยอมความเทานั้น มิไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอยางคดีธรรมดาวาจําเลยเปน
ตัวแทนของโจทกจริงหรือไม คําพิพากษาตามยอมดังกลาวยอมผูกพันเฉพาะคูความ กลาวคือ
จําเลยยอมตองผูกพันที่จะตองโอนใหแกโจทก แตคําพิพากษาไมผูกพันพนักงานเจาหนาที่ที่จะตอง
จดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการ การที่จะจดทะเบียนใหในประเภทใดยอมอยูในดุลยพินิจ
ของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งจะตองดําเนินการไปตามขอเท็จจริง ดังนั้น การจดทะเบียนโอนรายนี้
แมวาศาลแพงธนบุรีจะมีคําพิพากษาตามยอมดังกลาวก็ตาม แตพนักงานเจาหนาที่ก็ชอบที่จะทํา
การสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงแนชัดวาผูโอนและผูรับโอนเปนตัวการตัวแทนกันจริงหรือไม
ตามอํานาจหนาที่กอน เชน สอบสวนวาการมอบหมายใหจําเลยไปซื้อที่ดินแทนนั้น มีหลักฐาน

การมอบหมายหรือไม เงินคาซื้อที่ดินเปนเงินของผูใด มีขอเท็จจริงและหลักฐานการจายเงิน
อยางใดหรือไม หรือที่ดินแปลงดังกลาวนับแตจําเลยซื้อมาแลวจนถึงปจจุบัน ผูใดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินอยางไร เปนตน ถาพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนแลว เชื่อไดวาเปน
เรื่องโอนระหวางตัวแทนกับตัวการจริง มิใช เปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายแลว ก็จดทะเบียนใน
ประเภท “โอนใหตัวการ” ได
๗. กรณีหลักฐานตาง ๆ ที่ผูขอนํามาแสดงนาเชื่อไดวา ป. เปนตัวแทนของบริษัท
ถือที่ดินไวแทนบริษัทจริง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๗ มิใชสรางเรื่อง
ขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย อีกทั้งหลักฐานปรากฏวาคณะกรรมการบริหารของบริษทั ไดมมี ติอนุมตั ิ
ใหซื้อที่ดินดังกลาวเพื่อเปนแหลงวัตถุดิบ จากนั้นก็ไดทําหนังสือแตงตั้ง ป. เปนตัวแทนในการทํา
สัญญาซื้อขายที่ดิน ซึ่ง ป. ก็ไดจัดซื้อที่ดินแปลงดังกลาวโดย ป. ยอมรับวาการถือที่ดินดังกลาว
เปนการถือไวแทนบริษัทและยินยอมโอนคืนใหแกบริษัท การที่ที่ดินดังกลาวตกอยูในขอบังคับ
หามโอนมีกําหนด ๑๐ ป ตามนัยมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคหา แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พนักงาน
เจาหนาที่จะจดทะเบียนโอนใหตัวการใหแกผูขอไดหรือไมนั้น เห็นวาตามมาตราดังกลาวบัญญัติ
หามมิใหโ อนที่ดินนั้นใหแกผูอื่น แตก รณีนี้เปนเรื่องระหวางตัวการกับตัวแทนการกระทําของ
ตัวแทนเปนการทําแทนตัวการ เมื่อ ป. ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาในฐานะตัวแทนของบริษัท
ป. ในฐานะตัวแทนก็มีหนาที่จะตองโอนกรรมสิท ธิ์ที่ดินคืนบริษัท ผูเ ปนเจาของกรรมสิท ธิ์ ที่
แทจริง การโอนดังกลาวจึงมิใชเปนการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่น ซึ่งตองอยูในบังคับหาม
โอนแตอยางใด ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนโอนใหตัวการระหวาง ป.
กับ บริษัทผูขอได
๘. เมื่อเจามรดกระบุในพินัยกรรมวา น. มีสวนในกรรมสิทธิ์ที่ดินดวยครึ่งหนึ่งอีก
ทั้ง อ. ผูจัดการของเจามรดกและ ส. ผูจัดการมรดกของ น. ตางยอมรับวา น. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังกลาวครึ่งหนึ่งประกอบกับตามพินัยกรรมของเจามรดกฉบับ เดียวกันในขออื่น ๆ บางขอซึ่ง
กลาวถึงที่ดินแปลงอื่นบางแปลงก็ไดใสชื่อ น. ถือกรรมสิทธิ์รวมกับตนหรือ อ. ภรรยาของตนจึง
นาจะฟงไดวา น. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ดวยจริง การที่เจามรดกมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เพียงคนเดียวจึงเปนการถือไวในฐานะเปนตัวแทนของ น. ดวยสวนหนึ่ง และเมื่อผูจัดการมรดก
จะโอนใหแก น. ก็ตองจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) แตเมื่อขณะนี้ น.
ไดเสียชีวิตแลวและมี ส. เปนผูจัดการมรดกจึงตองให ส. ผูจัดการของ น. เปนผูรับโอนตอไป

๙. มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดบัญญัติใหคนตางดาวอาจขอไดมา
ซึ่งที่ดินในประเทศไทยไดก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซึ่งบัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย
ซึ่งปจจุบันนี้ประเทศไทยไมมีสนธิสัญญากับนานาประเทศเกี่ยวกับการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตาง
ดาวแลว คนตางดาวจึงไมสามารถที่จะขอไดมาซึ่งที่ดินในประเทศไทยตามนัยดังกลาว แตอยางไร
ก็ตามคนตางดาวอาจขอไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่บัญญัติ
ใหคนตางดาวซึ่งนําเงินมาลงทุนในประเทศไทยไมนอยกวา ๔๐ ลานบาท อาจขอไดมาซึ่งที่ดิน
เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน ๑ ไร เมื่อขอเท็จจริง ตามคําพิพากษา ซึ่งพิเคราะหเห็นวาจําเลย
นําเงินของโจทกไปซื้อที่ดินแลวใสชื่อจําเลยเปนเจาของเทากับจําเลยครอบครองที่ดินแทนโจทก
จําเลยจึงตองคืนที่ดินใหแกโจทก แตเนื่องจากโจทกเปนคนตางดาว จึงไมสามารถที่จะขอรับโอน
ที่ดินตามคําพิพากษาดังกลาวได เนื่องจากเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยขัดกับบทบัญญัติใน
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดินและมิใชเปนกรณีตามมาตรา ๙๖ ทวิ แหง ประมวล
กฎหมายที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จึงไมสามารถที่จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินแปลง
ดังกลาว ตามนัยคําพิพากษาใหแกคนตางดาวไดและศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา หากจําเลย
ไมโอนที่ดินดังกลาวคืนโจทก ใหจําเลยชดใชเงินพรอมดอกเบี้ยแกโจทก ซึ่งโจทกคนตางดาวก็
สามารถดําเนินการตามคําพิพากษาดัง กลาวตอไปได จึง มีความเห็นเสนอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไมอนุญาตให นาย ก. คนตางดาวรับโอนที่ดินตามนัยมาตรา ๗๔
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๐. การเปนตัวการตัวแทนกันนั้นเปนขอเท็จจริง กรณีโจทกจําเลยตกลงทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ โดยจําเลยยอมรับวาเปนตัวแทนของโจทกในการซื้อที่ดินและยินยอม
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืนใหแกโจทกนั้นเปนกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหเปนไปตามที่โจทก
และจําเลย ตกลงประนีประนอมยอมความกันเทานั้น มิไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอยางคดีธรรมดา
วาจําเลยเปนตัวแทนของโจทกจริงหรือไม คําพิพากษาตามยอมดังกลาวยอมผูกพันเฉพาะคูความ
กลาวคือ จําเลยยอมตองผูกพันที่จะตองโอนที่ดินใหแกโจทก แตคําพิพากษาไมผูกพันพนักงาน
เจาหนาที่ที่จะตองจดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการ การที่จะจดทะเบียนในประเภทใดยอม
อยูในดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองดําเนินการไปตามขอเท็จจริง ดังนั้น แมวาศาล
จะมีคําพิพากษาตามยอมแลวก็ตาม แตพนักงานเจาหนาที่ก็ชอบที่จะทําการสอบสวนเพื่อใหได
ขอเท็จจริงแนชัดวา ผูโอนและผูรับโอนเปนตัวการตัวแทนกันจริงหรือไมตามอํานาจหนา ที่กอน
เชน สอบสวนวาการมอบหมายใหจําเลยไปซื้อที่ดินแทนนั้น มีหลัก ฐานการมอบหมายหรือไม

เงินคาซื้อที่ดินเปนเงินของผูใด มีขอเท็จจริงและหลักฐานการจายเงินกันอยางใดหรือไมหรือที่ดิน
แปลงดังกลาวนับแตจําเลยซื้อมาแลวจนถึงปจจุบัน ผูใดเปนผูครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
อยางไร เปนตน ถาพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนแลวเชื่อไดวาเปนเรื่องโอนระหวางตัวแทน
กับตัวการจริง มิใชเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายแลว จึงจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการและ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมประเภทไมมีทุนทรัพยได
๑๑. ตามหลักทั่วไปในเรื่องการกอตั้งบริษัท ในการเตรียมการเพื่อกอตั้งบริษัท ผู
เริ่มกอการอาจตองซื้อทรัพยสินทําสัญญาตาง ๆ ไวแทนบริษัทเปนการลวงหนา และตองมีการ
ออกคาใชจายดวย สัญญาที่ผูเริ่มกอการทําแทนบริษัทหรือเพื่อประโยชนของบริษัทหาผูกพัน
บริษัทไม เพราะบริษัทมิไดเปนคูสัญญาและจะถือวาผูเริ่มกอการเปนตัวแทนของบริษัทก็ไมได
เพราะขณะทําสัญญานั้นบริษัทยังไมไดจดทะเบียน ยังไมมีตัวตน คาใชจายตาง ๆ ที่ผูเริ่มกอ
การออกไปนั้น ก็เปนเรื่องที่ผูเริ่มกอการออกไปเอง ยอมไมมีผลผูกพันบริษัท บริษัทจะเขามา
ผูกพันตามสัญญาไดโดยการใหสัตยาบันในที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ตามนัยมาตรา ๑๑๐๘ (๒)
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถาที่ประชุมไมใหสัตยาบันหรือไมอนุมัติ ผูเริ่มกอการก็
ตองรับผิดตามสัญญานั้น ตลอดจนรับผิดในหนี้สินและคาใชจายที่ไมอนุมัติดวย แตแมที่ประชุม
จะไดใหสัตยาบันหรืออนุมัติก็ตาม ก็ยังไมเกิดผลอะไร จนกวาบริษัทจะไดจดทะเบียนตามนัย
มาตรา ๑๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้นแมหนังสือสัญญาขายจะระบุวา
นาย ก. ซื้อที่ดินไวเพื่อเปนการถือกรรมสิทธิ์แทนบริษัท เอ แตก็เปนกรณีผูเริ่มกอการซื้อไวแทน
บริษัทที่อยูระหวางจดทะเบียนจัดตั้ง หากปรากฏขอเท็จจริงในเวลาตอมาเปนที่แนชัดวา หลังจาก
ผูเริ่มกอการเขาชื่อกันทําหนังสือบริคณหสนธิแลวนําไปจดทะเบียน ยังไมเคยมีการประชุมจัดตั้ง
บริษัทเพื่อใหสัตยาบันกับการซื้อที่ดินของ นาย ก. และบริษัทที่ นาย ก. ถือแทนยัง ไมได
จดทะเบียน ตามนัยมาตรา ๑๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยไดมีการขอยกเลิก
หนังสือบริคณหสนธิตอนายทะเบียน สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแลว ทั้งผูเริ่มกอการตาม
หนังสือบริคณหสนธิทุกคนใหถอยคํารับวาเงินที่ซื้อที่ดินดังกลาวเปนเงินของ นาย ก. แตเพียงผู
เดียว ยอมเทากับ นาย ก. เปนเจาของที่ดินดังกลาว นาย ก. จึงมีสิทธิขายที่ดินนั้นตอไปได
โดยไมจําตองโอนที่ดินใหเปนของผูเริ่มกอการทุกคนกอนแตอยางใด
๑๒. มูลนิธิโดยนางสาว ส. ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ งจากสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๓ ตามนัยมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖
แหงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติพุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับขอ ๑ (ก) ของกฎ

สํานักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕
จึงถือไดวามูลนิธิเปนมูลนิธิที่จัดตั้งโดยไดรับอํานาจจากรัฐแลว แมวามูลนิธิจะจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ก็ตาม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๒ และมาตรา ๘๕
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๖๘ ประกอบมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ ๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจ
ชําระใหม พ.ศ. ๒๕๓๕
กรณีนางสาว ส. ซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ โดยที่ขณะที่มูลนิธิ
ไดขอจัดตั้ง ปรากฏชื่อนางสาว ส. เปนผูยื่นคําขออนุญาตจัดตั้งโดยในขณะนั้นนางสาว ส. มี
สถานะเปนนักบวช จากขอเท็จ จริง ดัง กลาวประกอบกับสถานะของมูลนิธิที่จัดตั้งโดยไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติจึงถือไดวามูลนิธิเ ปนมูล นิธิ ที่
จัดตั้งโดยไดรับอํานาจจากรัฐแลว กรณีจึงนาเชื่อไดวานางสาว ส. กระทําการซื้อที่ดินในฐานะ
เปนตัวแทนของมูลนิธิ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่สามารถจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๖๘
๑๓. ขอเท็จจริงปรากฏวาที่ดินที่วัดขอรับโอน เดิมเปนของนางสาว ค. ขายใหแก
นาย จ. แตยังไมไดจดทะเบียนโดยมาเปนของนาย จ. เนื่องจากนาย จ. ประสงคจะบริจาคใหวัด
แตมีขอขัดของบางประการไมสามารถโอนใหวัดได นาย จ. จึงใหนางสาว ค. โอนใหมูลนิธิ ข.
เปนผูถือกรรมสิทธิ์แทนวัด กรณีดังกลาวหากพนักงานเจาหนาที่สอบสวนแลว ปรากฏหลักฐาน
เปนที่เชื่อถือไดวามูลนิธิ ข. ไดลงชื่อเปนผูรับโอนไวแทนวัด ก. จริง และขณะนั้นวัดมีสภาพ
เปนนิติบุคคลแลวก็สามารถจดทะเบียนใหไดในประเภท “โอนใหตัวการ” ได

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๓๕/๒๕๐๗ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๙๘
หมายความถึง กิจการที่ตัวแทนจะไปทํากับบุคคลภายนอกแทนตัวการ ถามีกฎหมายบังคับไววา
ตองมีห ลัก ฐานเปนหนัง สือ การตั้ง ตัวแทนไปทํากิจ การนั้นก็ตองมีห ลัก ฐานเปนหนัง สือดวย
มิฉะนั้น กิจการที่ตัวแทนกระทําตอบุคคลภายนอกจะไมสมบูรณ แตในระหวางตัวแทนกับตัวการ
ด ว ยกั น ในกรณี ที่ ตั ว การเรี ย กร อ งเอาประโยชน จ ากตั ว แทนที่ ไ ด รั บ ไว แ ทนตั ว การจาก
บุคคลภายนอกนั้น ตัวแทนจะอางมาตรา ๗๙๘ มาใชบังคับไมได

๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๙๓/๒๕๑๐ ถาหากเปนคดีมีขอพิพาทในหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเปนมูล กรณี ก็อยูในบังคับของมาตรา ๗๙๘
ที่จ ะตองมีห นัง สือตั้ง ตัวแทน เพราะสัญ ญาซื้อขายอสัง หาริม ทรัพยตองทําเปนหนัง สือและ
จดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๔–๑๔๐๕/๒๕๑๐ ตัวการตั้งตัวแทนใหซื้อที่ดินและ
รับซื้อฝากที่ดินและบานจึงเปนทรัพยสินที่ตัวแทนไดรับไวเกี่ยวกับการเปนตัวแทน ซึ่งตัวแทน
ตองสงใหแกตัวการ และกรณีเชนนี้เปนเรื่องตัวการเรียกรองเอาผลประโยชนจากการที่ตัวแทน
ไดกระทําแทนตัวการ แมการตั้งตัวแทนจะมิไดทําเปนหนังสือ ตัวแทนมีหนาที่ตองเวนคืนแก
ตัวการ
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๔๒/๒๕๒๔ โจทกจําเลยมิไดพิพาทเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญา
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยโดยอาศัยสัญญาตัวแทนเปนมูลกรณี หากแตเปนเรื่องพิพาทระหวางตัวการ
ตัวแทนตามสัญญาตัวแทนโดยเฉพาะ แมไมมีหลักฐานการตั้งตัวแทนเปนหนังสือ ก็รับฟงพยาน
บุคคลไดไมอยูในบังคับของมาตรา ๗๙๘ และการนําสืบของโจทกก็ไมใชนําสืบแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความในเอกสาร อันเปนการตองหาม ประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๙๔
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๑๑/๒๕๒๕ จําเลยที่ ๒ ลงชื่อเปนผูรับโอนที่พิพาท
แทนจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนบิดาและเปนคนตางดาว ที่พิพาทจึงมิใชของจําเลยที่ ๒ และจําเลยที่ ๒
ในฐานะตัวแทนยอมมีหนาที่ที่จะตองทําการตามคําสั่งของจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนตัวการ เมื่อจําเลย
ที่ ๑ ตกลงทําสัญญาจะขายที่พิพาทคืนใหแกโจทก จําเลยที่ ๒ ยอมถูกผูกพันที่จะตองปฏิบัติ
ตาม จะยึดถือที่พิพาทไวเปนทรัพยสินของตนหาไดไม
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๐๙/๒๕๒๕ จําเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด
แมจะฟงวาเปนการมีชื่อแทนในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูรองดวย จําเลยก็มีฐานะเปนตัวแทน
ของผูรองในสวนที่เ กี่ยวกับ ที่ดินของผูร อง และผูรอ งอยูในฐานะเปนตัวการไมเ ปดเผยชื่อ
เมื่อจําเลยนําที่ดินไปจํานองไวกับโจทก ถือวาผูรองยอมใหจําเลยทําการออกนอกหนาเปนตัวการ
การจํานองยอมมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนของผูรองดวย ผูรองจึงไมมีสิทธิที่จะขอใหปลอยทรัพย
ดังกลาวที่เจาพนักงานบังคับคดียึดไว
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๙๒/๒๕๓๐ การที่ผูรองขัดทรัพยใสชื่อจําเลยที่ ๓ ใน
โฉนดแทนตนเปนเรื่องที่ผูรองซึ่งเปนตัวการไมเปดเผยชื่อยอมใหจําเลยที่ ๓ ผูเปนตัวแทนทําการ
ออกหนาเปนตัวการนําที่ดินพิพาทไปจํานองกับ โจทก ผูรองจึงหาอาจทําใหเ สื่อมเสียแกสิท ธิ

ของโจทกซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่มีตอจําเลยที่ ๓ ผูเปนตัวแทนและขวนขวายไดสิทธิกอนที่จะ
รูวาจําเลยที่ ๓ เปนตัวแทนของผูรองไดไมตามมาตรา ๘๐๖
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๑/๒๕๓๗ จําเลยไดกูเงิน ส. และจดทะเบียนจํานองที่ดิน
ไวเปนประกันลําดับหนึ่ง และ ส. ไดใหผูคัดคานเปนผูรับจํานองไวแทนโดย ส. เปนตัวการซึ่ง
มิไดเปดเผยชื่อ ส. ยอมมีสิทธิที่จะกลับแสดงตนใหปรากฏและเขารับเอาสัญญาใด ๆ ซึ่งผูคัดคาน
ไดทําไวแทนตนก็ได ตามมาตรา ๘๐๖ เมื่อ ส. ดําเนินการใหผูคัดคานซึ่งเปนตัวแทนโอนสิทธิ
เรียกรองในสัญญาจํานองลําดับหนึ่งใหแกผูรองตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองแลว ยอมถือไดวา ส.
ตัวการไดโอนสิทธิเรียกรองในสัญญาจํานองลําดับหนึ่งใหแกผูรองแลว ส. เปนตัวการไมเปดเผยชือ่
การตั้งผูคัดคานเปนตัวแทนไมอยูในบังคับที่จะตองทําเปนหนังสือ ตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย
มาตรา ๗๙๘ วรรคหนึ่ง
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๕๙/๒๕๓๘ จําเลยที่ ๓ รับโอนที่พิพาทซึ่งเปนที่ดินที่
จําเลยที่ ๒ มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์แทนจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนคนตางดาวโดยเสียคาตอบแทนและ
โดยสุจริตเปนเรื่องที่จําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนตัวการไมเปดเผยชื่อยินยอมใหจําเลยที่ ๒ เปนตัวแทน
ทําการออกหนาเปนตัวการ จําเลยที่ ๑ หาอาจทําใหเสื่อมเสียสิทธิของจําเลยที่ ๓ ที่มีตอจําเลย
ที่ ๒ และขวนขวายไดสิทธิมากอนที่จะรูวาจําเลยที่ ๒ เปนตัวแทนไม โจทกซึ่งเปนเพียงผูทําสัญญา
จะซื้อจะขายที่พิพาทกับจําเลยที่ ๑ จึงขอใหเพิกถอนการโอนขายที่ดินระหวางจําเลยที่ ๒ และ
ที่ ๓ และบังคับใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ รวมกันโอนที่ดินพิพาทใหแกโจทกไมได
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๐๗๙/๒๕๔๐ การที่จําเลยที่ ๑ มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนการมีชื่อแทนในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของโจทกครึ่งหนึ่ง จําเลยที่ ๑ จึงมีฐานะเปนตัวแทน
ของโจทกในสวนที่เกี่ยวกับที่ดินของโจทก และโจทกอยูในฐานะเปนตัวการซึ่งมิไดเปดเผยชื่อ
เมื่อจําเลยที่ ๑ นําที่ดินดังกลาวไปขายฝากแกสามีจําเลยที่ ๒ ก็ตองถือวาโจทกยอมใหจําเลย
ที่ ๑ ทําการออกหนาเปนตัวการในการขายฝาก โจทกหาอาจจะทําใหเสื่อมเสียถึงสิทธิของสามี
จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอันเขามีตอจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนตัวแทน และสามีจําเลยที่ ๒
ขวนขวายไดมาแตกอ นที่จะรูวาจําเลยที่ ๑ เปนตัวแทนไม ตามมาตรา ๘๐๖ การขายฝากจําเลย
ที่ ๑ ทําไวแกสามีจําเลยที่ ๒ จึงมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ที่ดินสวนของโจทกดวย
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๐๙/๒๕๔๕ จําเลยเปนตัวแทนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์
ในที่พิพาทแทนโจทกซึ่งเปนตัวการ จําเลยมีหนาที่ตองสงมอบที่พิพาทใหแกโจทกในสภาพขณะที่
ไดรับไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑๐ วรรคหนึ่ง แตจําเลยกลับจดทะเบียน

จํานองที่พิพาทไวแกธนาคาร โดยโจทกไมไดใหความยินยอม จําเลยจึงตองจดทะเบียนโอนที่พิพาท
คืนโจทกโดยปลอดการจํานองเชนเดิม แตการไถถอนจํานองจําเลยจะตองนําเงินไปชําระหนี้ใหแก
ผูรับจํานองจนครบถวนจึงจะปลอดจํานอง หากจําเลยไมปฏิบัติตามก็ไมอาจดําเนินการบังคับคดี
ใหเปนไปตามลําดับตอไปได จึงเปนกรณีสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับชําระหนี้ได ที่ศาล
พิพากษาใหโจทกไถถอนจํานองไดเองโดยใหจําเลยเปนผูเสียคาใชจายทั้งสิ้นไมเปนการพิพากษา
เกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคําฟองไมตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๖๐/๒๕๔๗ คําฟองของโจทกกลาวอางวา บ. เปน
ตัวแทนของโจทกที่ไดรับมอบหมายจากโจทกใหเปนผูมีชื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจาของที่ดิน
ซึ่งโจทกไดใหมารดาโจทกทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากเจาของที่ดินแทนโจทก โดยมีขออางที่
อาศัยเปนหลักแหงขอหาวา เมื่อ บ. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวแทนโจทกซึ่งเปนตัวการ จึง
เปนหนาที่ของ บ. ผูเปนตัวแทนจะตองจดทะเบียนโอนที่ดินที่ บ. ไดรับไวเกี่ยวดวยการเปนตัวแทน
นั้นสงคืนใหแกโจทกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑๐ วรรคหนึ่ง และเมื่อ
บ. ถึงแกความตาย จําเลยในฐานะผูจัดการมรดกของ บ. ยอมมีหนาที่ที่จะตองโอนที่ดินดังกลาว
สงคืนใหแกโจทกดวย คําฟองของโจทกเชนนี้จึงเปนการเรียกใหจําเลยในฐานะผูจัดการมรดกของ
บ. สงคืนที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกผูเปนตัวการที่ บ. ไดรับไวอันเกี่ยวดวยการเปนตัวแทน
ของโจทกนั้นใหแกโ จทก อัน เปนหนาที่ของตัวแทนที่จ ะตอ งสง ใหแกตัวการตามบทบัญ ญั ติ
ดังกลาว
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๗๘/๒๕๔๘ โจทกใหจําเลยเปนตัวแทนรับจํานองที่ดิน
และโจทกฟองบังคับใหจําเลยเปลี่ยนชื่อผูรับจํานองมาเปนชื่อโจทกอันเปนเรื่องตัวการฟองเรียก
ทรัพยสินจากจําเลยซึ่งเปนตัวแทน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๑๐ แมไม
มีหลักฐานเปนหนังสือก็ฟองรองใหบังคับคดีกันไดโดยไมขัดตอมาตรา ๗๙๘ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย

 คาธรรมเนียม
เรียกเก็บในประเภทไมมีทุนทรัพย แปลงละ ๕๐ บาท ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒
(๗) (ฑ)

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และอากรแสตมป
การจดทะเบียนโอนกรรมสิท ธิ์ห รือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยคืนใหแก
ตัวการโดยไมไดรับเงินหรือประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทน การโอนดังกลาวไมถือเปนการขาย
ตามมาตรา ๓๙ แหง ประมวลรัษฎากร ไมอยูในหลักเกณฑจะตองหัก ภาษีเงินได ณ ที่จาย
และไมตองเสียคาอากรแสตมปตามลักษณะตราสาร ๒๘ (ข) แหง บัญ ชีอัตราอากรแสตมป
(ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป. ๑๐๐/๒๕๔๓ เรื่อง การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดาและ
อากรแสตมป กรณีการขายการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ลงวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓)

ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดิน
และอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ เ ห็ น เป น การสมควรให มี ก ารรวบรวมและปรั บปรุ ง
หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการ
ซึ่งที่ดิ นและอสั งหาริ มทรั พยอยางอื่น เพื่อใหพนั กงานเจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ ่ง แกไ ขเพิ ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกับขอ ๒ (๑) (๔) และขอ ๔ ก. (๑๕) (ก) แหงกฎกระทรวงแบง
สวนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรม
ที่ดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้เ รีย กวา “ระเบีย บกรมที่ดิน วาดว ยการ ชื่อระเบียบ
จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การโอนให ตั ว การซึ่ ง ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
การบังคับใช
ขอ ๓ ใหยกเลิก
หนังสือที่ยกเลิก
(๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๓๖๘ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
(๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๖๕๔๙ ลงวันที่

๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๔๑๓๙ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ ๒๕๒๙
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๐๕๙ ลงวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๓๔
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเป น
ผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
ขอ ๕ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยาง
อื่น ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๑ สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือ
แบบ ท.ด.๑ ก สําหรับที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานสําหรับ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นและหลักฐานที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ให พนักงานเจาหน าที่ส อบสวนผูขอและดําเนิ นการ
ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๗ กรณีมีผูมายื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดย
อางวาเปนการโอนจากตัวแทนไปใหตั วการ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
สอบสวนใหไดความแนชัดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผูโอนและผูรับโอนเปน
ตัวแทนตัวการกันจริงหรือไม และมีเหตุผลใดที่ใหตัวแทนมีชื่อถือไวแทน
ก อ น เช น สอบสวนว า การมอบหมายให ทํ า การแทนมี ห ลั ก ฐานการ
มอบหมายหรือไม มีขอเท็จจริงและมีหลักฐานการจายเงินอยางใดหรือไม
ระบุเหตุผลขอเท็จจริงในการใหตัวแทนมีชื่อเปนเจาของไวแทนกอน เปนตน

กรณีมีขอขัดแยง
กัน
ผูรักษาการ
ระเบียบ

การยื่นคําขอ

การสอบสวน
ตามกฎฯ
ฉบับที่ ๗
การสอบสวน
ขอเท็จจริง

ซึ่งตองมิใชเปนการสรางเรื่องขึ้นเพื่อจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หากสอบสวนแลวไมนาเชื่อวาเปนการโอนกันระหวางตัวแทน
ตัวการ หามมิใหรับจดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการ โดยชี้แจงใหผูขอ
เขาใจในระเบียบ และขอกฎหมาย พรอมทั้งเสนอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือ
เจาพนักงานที่ดินอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผู
เป นหั ว หน าประจํากิ่ งอํ าเภอแล วแต กรณี หรื อผู ที่ได รับ มอบหมายเป น ผู
พิจารณาและสั่งการโดยระบุถึงสาเหตุที่ไมอาจรับจดทะเบียนตามคําขอนั้น
ได ทั้งนี้ คําสั่งไมรับจดทะเบียนตามคําขอเปนคําสั่งทางปกครองจึงตองแจง
สิทธิในการอุทธรณใหผูขอทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย
ขอ ๘ กรณีมีผูยื่น คําขอจดทะเบี ยนสิ ทธิและนิติ กรรมโอน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น โดยนําคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึง
ที่สุดซึ่งไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทวาคูความเปนตั วแทนตัวการกันจริง หรือ
ปรากฏขอเท็จจริงเปนที่ยุติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลวาตัวแทนมีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไวแทนตัวการ ใหพนักงาน
เจาหนาที่จดทะเบียนประเภท “โอนใหตัวการตามคําสั่งศาล” (ตามคําสั่ง/
คําพิพากษาศาล..........ที.่ ..........ลงวันที.่ .........เดือน..................พ.ศ. ....)
กรณีมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่น โดยนําคําพิพากษาตามยอมซึ่งศาลไดพิพากษา
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทกจําเลยยอมรับว าเปน ตัวการ
ตัวแทนกัน ในกรณีเชนนี้เปนกรณีที่ศาลไดพิพากษาใหเปนไปตามที่โจทก
และจําเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันเทานั้น มิไดวินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทอยางคดีธรรมดาวาโจทกและจําเลยเปนตัวการตัวแทนกันจริงหรือไม
คํ า พิ พ ากษาตามยอมจึ ง ผู ก พั น เฉพาะคู ค วามเท า นั้ น ไม ผู ก พั น พนั ก งาน
เจาหนาที่ที่จะตองจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการแตอยางใด ดังนั้น ให
พนักงานเจาหนาที่สอบสวนตามอํานาจหนาที่ใหไดขอเท็จจริงแนชัดกอนวา
ผูโอนและผูรับโอนตามคําพิพากษาตามยอมนั้นเปนตัวแทนตัวการกันจริง

การดําเนินการ
กรณีสอบสวน
แลวไมเชื่อ

ออกคําสั่งทาง
ปกครอง
กรณีมีคําสั่งศาล
“โอนใหตัวการ
ตามคําสั่งศาล
(ตามคําสั่งศาล
........)”

กรณีศาล
พิพากษาตาม
ยอม

หรือไม ถาพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนแลวเชื่อไดวาเปนเรื่องโอน
ระหวางตัวแทนตัวการจริงก็ใหจดทะเบียนในประเภท “โอนใหตัวการ” ได
ข อ ๙ กรณี ก ารขอจดทะเบี ย นในประเภทกรรมสิ ท ธิ์ ร วม
เฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) และผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มิไดมีการบรรยายสวน
ไวตอกัน ใหพนักงานเจาหนาที่แนะนําผูขอใหผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มายื่นคํา
ขอจดทะเบียนบรรยายสวนตอกันเพื่อใหทราบวาตัวแทนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์
เป น จํ า นวนส ว นเท า ใดก อ น กรณี ผู มี ชื่ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ไ ม ส ามารถมาจด
ทะเบียนบรรยายสวนได พนักงานเจาหนาที่จะรับจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะส ว น (โอนให ตั ว การ) โดยบรรยายส ว นระหว างตั ว แทนตั ว การได
ตอเมื่อผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นมาใหถอยคําหรือมีหนังสือยืนยันวาตนเอง
และผูถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งเปนตัวแทนมีจํานวนสวนคนละเทาใด มิฉะนั้น
แลว ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(โอนใหตัวการ) โดยมิตองมีการบรรยายสวน
ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนใหตัวการซึ่ง
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นกรณีตัวการเปนนิติบุคคล ใหพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนใหไดความชัดเจนวาตัวการมีสภาพเปนนิติบุคคลโดย
ถูกตองตามกฎหมายในขณะที่ ตั วแทนถือทรัพยสิ นไว แทนตั วการหรือไม
กล าวคื อ ขณะที่ ตั ว แทนอ างว าได กรรมสิ ท ธิ์ มาเพื่ อถื อไว แทนตั ว การนั้ น
ตัวการจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแลว เวนแตนิติบุคคลประเภทบริ ษัท
จํากัด ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวเปนพิเศษ แมจะยังไมไดจดทะเบียน
เปนนิติบุคคล กฎหมายก็ใหอํานาจผูเริ่มกอการเขาทําสัญญาในนามตนเอง
หรือในนามของบริษัทอันเนื่องในกิจการของบริษัทได กรณีบริษัทจํากัดจึง
จดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได แมขณะที่ตัวแทนไดทรัพยสินมาบริษัท
ยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคล
เมื่อมีบริษัทขอรับโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นโดย
ใหถอยคําวาเปนการรับโอนจากตัวแทนในฐานะตัวการเนื่องจากตัวแทนซึ่ง
เปนผูเริ่มกอการของบริษัทไดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นั้นไว
แทนบริ ษัท ให พ นั ก งานเจ า หน าที่ เ รี ย กหลั ก ฐานรายงานการประชุ มตั้ ง

- ตองสอบสวน
ขอเท็จจริง
กรณีไมได
บรรยายสวนกัน
ไว

กรณีตัวการเปน
นิติบุคคล

กรณีผูกอการตั้ง
บริษัทรับโอนที่ดิน
ไวกอนตั้งบริษัท

บริษัทซึ่งปรากฏวาที่ประชุมไดใหสัตยาบันแกการซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นไวแทนบริษัทของผูเริ่มกอการประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน
หากในรายงานการประชุมตั้งบริษัทไมมีการใหสัตยาบันแกการซื้อที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นของผูเริ่มกอการกรณียอมไมพอจะรับฟงไดวาผูขอ
ไดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไวแทนบริษัท ไมอยูในหลักเกณฑที่
จะรับจดทะเบียนในประเภทโอนใหตัวการได
ข อ ๑๑ กรณี มี ผู นํ า หนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ที่ ต กอยู ใ น
ขอบังคับหามโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมโอนใหตัวการในระหวางหามโอน เชน บริษัทมีหนังสือแตงตั้งตัวแทน
ใหทําสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. และใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
สิทธิในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เปนโฉนดที่ดิน ตัวแทนของบริษัทไดรับโอนสิทธิใน
ที่ดินมาในฐานะตัวแทนของบริษัท และที่ดินดังกลาวตกอยูในขอบังคับหาม
โอนมีกําหนดสิบปตามนัยมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคหา แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เปนตน เนื่องจากการโอนในฐานะตัวแทนโอนสิทธิในที่ ดินคืนใหแก
ตัวการซึ่งเปนเจาของที่ดินที่แทจริง ไมใชการโอนใหแกบุคคลอื่นซึ่งตองอยู
ในบังคับหามโอนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ดังนั้น หากพนักงาน
เจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงแลวเชื่อวาเปนการโอนระหวางตัวแทนตัวการ
กันจริง ก็ใหรับจดทะเบียนในประเภท “โอนใหตัวการ” ได
หมวด ๒
ประเภทการจดทะเบียน
ขอ ๑๒ การเขี ยนชื่ อประเภทการจดทะเบี ยนใหพิจารณา
ขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการซึ่งที่ดินทั้งแปลง
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะ
มีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน ทุกคนโอนใหตัวการพรอมกัน ให
เขียนชื่อประเภทวา “โอนใหตัวการ” (ตามตัวอยางหมายเลข ๑)
(๒) กรณี ที่ที่ดิ น หรื ออสั งหาริ มทรัพย อย างอื่น มี ชื่ อบุ คคล

กรณีโอนให
ตัวการระหวาง
หามโอนตาม
ป.ที่ดิน

ชื่อประเภท
“โอนใหตัวการ”
- มีตัวอยางที่ ๑

“โอนใหตัวการ

หลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตผูถือกรรมสิทธิ์บางคนมาขอจดทะเบียนโอน
ใหตัวการเฉพาะสวนที่ตนถือไวแทน ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนใหตัวการ
เฉพาะสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒)
(๓) กรณี ที่ ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อ ย า งอื่ น มี ชื่ อ ผู ถื อ
กรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนใหตัวการเขาถือ
กรรมสิทธิ์ ร วมในที่ ดิน บางส ว นหรื ออสั งหาริ มทรั พยอย างอื่น บางส ว นไม
ทั้งหมด โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยาย
สวน ใหเขียนชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)”
(ตาม
ตัวอยางหมายเลข ๓)
(๔) กรณี ที่ ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อ ย า งอื่ น มี ชื่ อ ผู ถื อ
กรรมสิทธิ์หลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์บางคน ใหตัวการเขาถือกรรมสิทธิ์
รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน
โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน ให
เขียนชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ)” (ตาม
ตัวอยางหมายเลข ๔)
(๕) กรณีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คน
เดียวหรือหลายคน และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนขอแบงโอนที่ดินบางสวนให
ตัวการ โดยมีการรังวัดแบงแยกที่ดินและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับ
ใหมใหแกตัวการ ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงโอนใหตัวการ”
(ตาม
ตัวอยางหมายเลข ๕)
การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนโอนใหตัวการ นอกจาก
ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเขียนชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไป
ตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้โดยอนุโลม
หมวด ๓
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดทําบันทึกขอตกลง
และการแกทะเบียน

เฉพาะสวน”
- มีตัวอยางที่ ๒
“กรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)”
- มีตัวอยางที่ ๓

“กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (โอน
ใหตัวการ)”
- มีตัวอยางที่ ๔

“แบงโอนให
ตัวการ”
- มีตัวอยางที่ ๕

กรณีอื่นให
เทียบเคียง

ขอ ๑๓ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. การเขียนคําขอ

๑, ท.ด.๑ ก) ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในช องประเภท ใหเ ขี ยนชื่อประเภทการจดทะเบี ย น
ตามขอ ๑๑ แลวแตกรณี
(๒) การเขียนชื่อผูโอนซึ่งเปนตัวแทน ในขอ ๒ ของคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียนเฉพาะ
ชื่อผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเทานั้นโดยไมตอง
เขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หรือผูถือสิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแตอยางใด
กรณีมีผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมหลายคนใหเขียนชื่อและหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูโอนทุก
ชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูรับโอนซึ่งเปนตัวการลงในขอ ๓ ของคํา
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก ใหเขียน
ชื่อผูรับโอนซึ่งเปนตัวการเทานั้น หากผูรับโอนซึ่งเปนตัวการมีหลายคนให
เขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูรับโอนทุกชื่อดวย
(๔) กรณีจดทะเบียนโอนใหตัวการเฉพาะสวน ใหหมายเหตุ
ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก)
และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนใดเปนผูโอน
ใหตัวการเฉพาะสวนของตน และสวนของผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนอื่นยังคงมี
อยูตามเดิม เชน ที่ดินมีชื่อนาย ก. กับ นาย ค. เปนเจาของ นาย ก. ซึ่งเปน
ตัวแทนโอนที่ดินเฉพาะสวนของตนให บริษัท ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการ ให
หมายเหตุว า “นาย ก. โอนที่ ดิน เฉพาะส ว นของตนแก บริษัท ข. จํ ากั ด
เทานั้น สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) กรณีจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)
ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.
๑,ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ทุก
คนยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ โดยใหบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ไวดวย
เชน ที่ดินมีชื่อ นาย ก. และนาย ค. เปนเจาของ ทั้งนาย ก. และนาย ค. มี

- ชื่อประเภท
- ชื่อผูโอน

- ชื่อผูรับโอน

- แทงขางกรณี
โอนเฉพาะสวน

- แทงขางกรณี
กรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)

ชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนในฐานะตัวแทนของนาย ข. ทั้งนาย ก.
และนาย ค. ให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐
สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ใหหมายเหตุวา “นาย ก. และนาย ค.
ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ สวน
ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ”
(๖) กรณี จ ดทะเบี ย นประเภทกรรมสิ ทธิ์ ร วมเฉพาะส ว น
(โอนใหตัวการ) ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อ
ถือกรรมสิทธิ์คนใดยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนใน
ที่ดิน หรืออสั งหาริมทรัพยอย างอื่นในฐานะตัว แทนโอนให ตัวการ โดยให
บรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ไวดวย เชน ที่ดินมีชื่อนาย ก. และนาย ค.
เปนเจาของ โดยนาย ก. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนในฐานะตัวแทน
ของนาย ข. และได มี ก ารบรรยายส ว นไว นาย ก. ให น าย ข. เข า ถื อ
กรรมสิ ทธิ์ ร วมเฉพาะส ว นของตนเพี ย งบางส ว น จํ านวน ๒๐๐ ส ว น ใน
๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของนาย ค. คงเดิม ใหหมาย
เหตุวา “นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน
จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของ
บุคคลอื่นคงเดิม”
กรณี ผู มี ชื่ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ มิ ไ ด บ รรยายส ว นไว ต อ กั น ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๙
(๗) กรณีจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล
ให ห มายเหตุ ไ ว ต อ ท า ยหรื อ ใต ชื่ อ ประเภทการจดทะเบี ย นในคํ า ขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนวา
“(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล.........ที.่ .........ลงวันที.่ .......เดือน...............พ.ศ.
....)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๖)
(๘) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนใหพนักงานเจาหนาที่
จดลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ดวย
ขอ ๑๔ การจัดทําบันทึกขอตกลงโอนใหตัวการใหดําเนินการ

- แทงขางกรณี
กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (โอน
ใหตัวการ)

- กรณีไมได
บรรยายสวนไว
- โอนใหตัวการ
ตามคําสั่งศาล

- มีตัวอยางที่ 6
- จดสาระสําคัญ
ลงในคําขอ
การจัดทําบันทึก

ขอตกลง
(๑) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการ โอนใหตัวการ - โอนใหตัวการ
เฉพาะสวน แบงโอนใหตัวการ ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลง ตามแบบ ท.ด. แบบพิมพใช
๑๖ จํานวนหนึ่งฉบับ และใหคูกรณีลงนาม แลวเก็บไวที่สํานักงานที่ดิน โดย ท.ด.๑๖
ไมตองทําหนังสือสัญญา
(๒) การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) - กรรมสิทธิ์รวม
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเรื่อง (โอนใหตัวการ)
กรรมสิ ท ธิ์ ร วม (โอนให ตั ว การ) หรื อ กรรมสิ ท ธิ์ ร วมเฉพาะส ว น (โอนให ใชแบบพิมพ
ตัวการ) แลวแตกรณี ตามแบบ ท.ด.๗๐ จํานวนหนึ่งฉบับ และใหคูกรณีลง ท.ด.๗๐
นาม แลวเก็บไวที่สํานักงานที่ดิน
(๓) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล ให - โอนตามคําสั่ง
ผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด.๙ และใช ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก เปนแบบรายงานการ ศาลใชแบบ ท.ด.
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยไมตองจัดทําบันทึกขอตกลง
๙
ข อ ๑๕ ก อ นดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม จดทะเบียนทั้ง
เกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหพนักงานเจาหนาที่แกทะเบียน สองฉบับให
ในสารบัญจดทะเบียน โดยใหจดบันทึกสาระสําคัญลงในหนังสือแสดงสิทธิ ตรงกัน
ในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย
ขอ ๑๖ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนประเภทโอนให การเขียนชื่อ
ตัวการ ในชองผูใหสัญญาใหเขียนชื่อผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามหนังสือแสดง คูสัญญาใน
สิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอมหมายเลขลํา ดับกํากับ สารบัญจด
ไว สวนในชองผูรับสัญญาใหเขียนชื่อตัวการผูรับโอนลงไว หากเปนกรณีจด ทะเบียน
ทะเบียนประเภทที่เจาของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
อยู เชน กรรมสิ ทธิ์ รวม (โอนใหตั วการ) ให เขี ย นชื่ อเจาของเดิมนั้น เรี ย ง
ตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดวย
กรณี ก ารจดทะเบี ย นประเภทที่ ต อ งหมายเหตุ ไ ว ณ ริ ม การหมายเหตุให
ดานซายของคําขอจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติ กรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) ให ตรงกับแทงขาง
หมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนเชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ การจัดทําคําขอ
ดังนี้

ก) คําขอ บันทึกขอตกลง และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนในแตละ บันทึก และการ
ประเภทการจดทะเบี ย น ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามตั ว อย า งท า ยระเบี ย บ (ตาม แกทะเบียน
ตัวอยางหมายเลข ๑ – ๖)
หมวด ๔
การลงลายมือชื่อ และการประกาศ
ขอ ๑๗ การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด.๑, ท.ด.๑ ก) และบันทึกขอตกลงใหเปนไปตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๘ หามพนักงานเจาหนาที่นําแบบพิมพที่ยังไมไดกรอก
ขอความใหผูขอลงนามในแบบพิมพไวกอน
ข อ ๑๙ ในกรณี ผู ข อไม ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได ใ ห พิ ม พ
ลายนิ้ ว มื อ ของบุ ค คลดั ง กล า วลงไว แ ทนการลงลายมื อ ชื่ อ โดยพิ ม พ
นิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับวาเปนลาย
นิ้วหัวแมมือซายของผูใด หากนิ้วหัวแมมือซายของผูขอพิการหรือลางเลือน
ให ใ ช ล ายพิ ม พ นิ้ ว หั ว แม มื อ ขวาแทน แล ว หมายเหตุ ไ ว ด ว ยว า เป น ลาย
นิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอ
ให พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ ของผู ข อไว ใ นที่ ว า งแห ง อื่ น ในคํ า ขอนั้ น ก็ ไ ด แต ใ ห มี
เครื่องหมาย เชน ลูกศรชี้ไปใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
ขอ ๒๐ กรณีมีผูขอจดทะเบียนโอนใหตัวการในที่ดินที่ยังไมมี
โฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือหนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส.๓ ก.
หรือโอนใหตัวการซึ่งอสังหาริมทรัพยอยางอื่นในที่ดินดังกล าว หรือโอนให
ตัวการซึ่งอสั งหาริ มทรัพยอยางอื่นในที่ดิน ที่มีโฉนดที่ดิ น ใบไตสวน หรื อ
หนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส.๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดิน
ดังกลาว ใหประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามนัยขอ ๕ แหง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให
ใช ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบั บ ที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติม

การลงลายมือชื่อ
ผูขอ
หามใหผูขอลงชื่อ
ในแบบพิมพเปลา
กรณีพิมพ
ลายนิ้วมือ

กรณีโอน น.ส.๓
น.ส.๓ ข หรือ สิ่ง
ปลูกสรางอยาง
เดียว (เขตที่
ยกเลิกอํานาจ
นายอําเภอแลว)

ในกรณีที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่ นที่ขอจดทะเบีย น (เขตที่ยังไม
โอนใหตั ว การตามวรรคหนึ่ ง ตั้งอยู ในท องที่ซึ่ งรัฐ มนตรียั งไมได ประกาศ ยกเลิกอํานาจ
ยกเลิ ก อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น ของ นายอําเภอ)
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙
แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๒๘ ในการป ด ประกาศการขอจดทะเบี ย นให พ นั กงานเจ าหน าที่ ถื อ
ปฏิบัติตามนัยขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๕
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ขอ ๒๑ กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงใน
บันทึกขอตกลงรวมทั้งสารบัญจดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวน
จดลงไว หรือผูขอจดทะเบียนกรอกขอความลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามายื่นพรอมคําขอใหเปนการ
ถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวั ติความเปน มาของที่ดิน และ
อสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจดทะเบียน ชื่อเจาของที่ดิน อายุ ชื่อบิดา
มารดา และลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูขอจดทะเบียนในคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑,ท.ด.๑ ก) หรือในหนังสือมอบอํานาจ
แลวแตกรณี โดยตรวจสอบใหตรงกับหลักฐานเดิมในสารบบ กรณีลายมือ
ชื่อของผูขอจดทะเบียนผิดเพี้ยนจากลายมือชื่อเจาของในสารบบเดิมมาก
ควรใหผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อในสารบบ
เดิ ม หากผู ขอจดทะเบี ย นยั ง ลงลายมื อชื่ อ ผิ ด เพี้ ย นจากเดิ ม แต ผู ข อจด
ทะเบียนเปนผูที่พนักงานเจาหนาที่รูจัก ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไมรูจักตัวผูขอจดทะเบียน ควรขอหลักฐาน
ที่เชื่อถือไดจากผูนั้นมาตรวจสอบเพิ่มเติมจนเปนที่เชื่อไดวาผูขอจดทะเบียน

การดําเนินการ
กอนจดทะเบียน
- ตรวจ
สาระสําคัญ

- ตรวจสารบบ

- กรณีลายมือชื่อ
ผิดจากของเดิม

เป นเจาของที่ แท จ ริง หรือให ผูที่เชื่ อถือได รับ รองว าผู ขอจดทะเบีย นเป น
เจาของที่แทจริงเสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ
ของเจาของในสารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเชนเดียวกับที่ไดกลาว
มาขางตน
(๓) ตรวจสอบบั ญ ชี อ ายั ด ว า มี ก ารอายั ด ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงคจะขอจดทะเบียนหรือไม ประการใด
(๔) กอนดําเนินการจดทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมี
หนาที่จดทะเบียนเสนอเรื่องราวตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือเจาพนักงาน
ที่ดินอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาเสียกอนทุก
ราย
ขอ ๒๒ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ในกรณีผูขอไมไดลงลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอ
หนาพนักงานเจาหนาที่
หมวด ๖
คาธรรมเนียม

- กรณีไมมี
ลายมือชื่อเดิม
- ตรวจอายัด
- การใหตัวการ
ตองเสนอเจาฯ
กอน

- หามจดถาผูขอ
ไมไดลงลายมือ
ชื่อตอหนา

ขอ ๒๓ การจดทะเบี ยนโอนให ตัว การเปน การจดทะเบีย น คาธรรมเนียม
ประเภทไม มีทุน ทรัพย ให เ รี ยกเก็ บค าธรรมเนีย มประเภทไม มีทุน ทรั พย - ไมมีทุนทรัพย
ทั้งนี้ ตามนัยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ) อนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)
อธิบดีกรมที่ดิน
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๐ง ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)

ตัวอยางหมายเลข ๑

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ก.
โอน
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

บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ รับโอน
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

ตัวอยางหมายเลข ๑

ที่ดิน

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษทั ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ค. จดทะเบียนทํานิติกรรมเมื่อวันที่…….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดื
อน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผลขอเท็จจริงที่วา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขณะจดทะเบี
ยนรับโอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิไดจดทะเบียนเปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษทั จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายทีด่ ินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงินคาซื้อและโอนขาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ต……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน….…..….….พ.ศ……... ที่แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดินดังกลาวบริษัท ข.
จํ………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษทั ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษทั จํากัดมีฐานะเปนนิติบคุ คล
สมบู
รณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินรายนี้ใหแกบริษทั ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการตอไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย
ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานทีด่ นิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานทีด่ ิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๑

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

วันที…
่ ………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ค.

นาย ก.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที…
่ ………. โอนใหตัวการ
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

บริษทั ข. จํากัด

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๒

ตําแหนงที่ดิน

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

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

๑. นาย ก.
โอน
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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแก บริษัท ข. จํากัด เทานั้น สวนของ นาย ค. คงมีอยูตามเดิม

โฉนดที่ดิน

๑. บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)

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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ..................................................…........
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
ลงชื่อ .................................................…......... ผูขอ รับโอน
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

ตัวอยางหมายเลข ๒
(ท.ด. ๑๖)
ที่ดนิ

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษทั ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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. ที่ดินเฉพาะสวนแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ง. จดทะเบียนทํานิติกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื
่อวันที่…….เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อเท็จจริงที่วา ขณะจดทะเบียนรับโอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิ ได
จดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายที่ดนิ รายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ค……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
าซื้อและโอนขายตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน……...….….พ.ศ……... แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ทีด่ ิน
ดั………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
งกลาวบริษัท ข. จํากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษทั ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมี
ฐานะเป
นนิติบคุ คลสมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดนิ เฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. ใหแกบริษัท ข. จํากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ซึ่งเปนตัวการตอไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการ ผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามเหตุ
ผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนัน้ ทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานทีด่ นิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานทีด่ ิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒

สารบัญจดทะเบียน
จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

วันที…
่ ………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ง.

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที…
่ ………. โอนใหตัวการ
เดือน………… เฉพาะสวน
พ.ศ. …………

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ค.

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

ระวาง
เจาพนักงานที่ดิน
เลขทีด่ ิน
ลงลายมือชื่อ
ตาราง
โฉนดทีด่ ินใหม
ประทับตรา
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแกบริษทั ข. จํากัด
เทานั้น สวนของ นาย ค. คงมีอยูตามเดิม

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๓

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

โฉนดที่ดิน

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ

ตําแหนงที่ดิน

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

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย. ก. ๓. นาย ค.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
- โสด
อยูท ี่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ่งแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการโดยใหผูรับโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
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

ตัวอยางหมายเลข ๓

ที่ดิน

(ท.ด. ๗๐)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)

โฉนดที.่ ......…………………..…….เลขที่ดนิ ...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………  
……
๑.นาย ก.
ระหวาง ………………………….…....
...   ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….…. ป
๒.
นาย
ค.
……………………………..…..  
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….  
…….
นาย .ข.
ระหวาง ………………………..…….. . .   ผูขอถือกรรมสิทธิร์ วม อายุ ….… ป
……………………..………….  
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก. และนาย ค .
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
ข.
๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐
ไดตกลงกันยินยอมให…นาย
………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
วน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ในฐานะตั
ว
แทนโอนให
ต
ั
ว
การ
ซึ
ง
่
ข
า
พเจ
า
นาย
ก.
และนาย
ค.
หรือ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….…สวน
ซื้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่ ………เดือน………..พ.ศ. ….ไมมีสิ่งปลูกสราง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ -ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหค-าตอบแทนแก…………………………………………………………เปนจํานวนเงิ
- น……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท) และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนีต้ า งไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยใหผูรับโอนเขา ถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทาํ เปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดนิ
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ)์ .………………………………………..
๑.นาย ก. ๒. นาย ค..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๓

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที…
่ …….…. ขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย พ.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที…
่ …….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนใหตัวการ)
พ.ศ. ………….

๑. นาย ก.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ) .............

๒. นาย ค.

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์
รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ

ตัวอยางหมายเลข ๔

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที่ดิน...................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................…………-…...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบี-ยนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนจํานวน ๒๐๐ สวนในจํานวน ๔๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ตําแหนงที่ดิน

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

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

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
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
้เปนการโอนใหตัวการ โดยใหผูรับโอนขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของ นาย ก. เทานั้น
(๓) การโอนรายนี
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
ม
ส
ี
ง
่
ิ
ปลู
ก
สร
าง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
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

ตัวอยางหมายเลข ๔
(ท.ด. ๗๐)

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม เฉพาะสวน (โอนใหตัวการ)

โฉนดที.่ ......…………………..…….เลขที่ดนิ ...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………  
……
นาย ก.
ระหวาง ………………………….…....
...   ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….…. ป
……………………………..…..  
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….  
…….
นาย ข.
ระหวาง ………………………..……..
. .   ผูขอถือกรรมสิทธิร์ วม อายุ ….… ป
……………………..………….  
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม ///////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………สวน
//////
นาย
ก.
๒๐๐
ใน
๔๐๐
ในฐานะตั
วแทนโอนใหตัวการ ซึ่งขาพเจา นาย ก.
หรือ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….………………สวน
ซื…………………………………………………………………………………………………………………………………….
้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของนาย ข.ตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที…
่ เดือน….พ.ศ….ไมมีสิ่งปลูกสราง
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
-ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนีต้ า งไมทราบเขตและเนื
้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยใหผูรับโอนเขา ถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทาํ เปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดนิ
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ)์ .………………………………………..
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
นาย ข.
(ลงลายมือชือ่ พยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๔

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ …….…. ขาย
เดือน………….
พ.ศ. ………….
วันที…
่ …….…. บรรยายสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….
วันที…
่ …….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (โอนใหตวั การ)

ผูใหสัญญา

นาย พ.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

๒

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้มี ๖๐๐ สวน เปนของ นาย ก.๔๐๐ สวน เปนของ นาย ค .๒๐๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่.....เดือน.............พ.ศ. ....

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑
๒
นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
ของตนจํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

(ลงชื่อ) นาย ส.

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๕

ตําแหนงที่ดิน

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

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
๑
๑๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
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.
รับโอน
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
แบงโอนใหนาย ข. เนื่องจาก นาย ก.ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. บางสวน (หรือแบงโอนใหนาย ข. ตามคํา
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
พิพากษาศาล………คดีหมายเลขแดงที่………..ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ. …..)
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย ก.
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๐๐
๕
๑๐๐
โฉนดที่ดินเลขที.่ .......................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
๔
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๕
(ท.ด. ๑๖)

ที่ดิน

บันทึกขอตกลงแบงโอนใหตัวการ
5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขทีด่ ิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
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ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////
ดวยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ (ศาล….....ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่……ลงวันที…
่ ..เดือน……พ.ศ. ….)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ว………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
าขาพเจา นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. จํานวนเนื้อที่ ๔ ไร - งาน - วา ขาพเจา จึงขอแบงแยกที่ดินจํานวน
๔
ไร - งาน - วา ใหแกนาย ข. ซึ่งเปนตัวการ คงเหลือเนื้อทีเ่ ปนของขาพเจา นาย ก. จํานวน ๑ ไร - งาน - วา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา นาย ข. มีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินแปลงแบงแยกดังกลาวจาก นาย ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ข……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
อ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้ง สองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
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ตลอดแล
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(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล.....ที่ ......ลงวันที่ .........เดือน ........... พ.ศ. ....)  ในเขต

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

โฉนดที่ดิน

เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
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อายุ .............................. ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
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 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
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๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
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 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
เปนการโอนที่ดินให นาย ข. ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล ... ที่ ...... ลงวันที่ ... เดือน ..... พ.ศ. ....
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
นาย ก. เดือน ...............................…........
โอน
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พ.ศ. ...........…….......
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ลงชืตามคํ
่อ ...............................…...........................
นาย
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ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ
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(……………..…………………………)

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 ...................................................................
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ยุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล…….…..ไดมีคําสั่ง/คําพิพากษา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
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วันที…
่ ………. โอนใหตัวการ
เดือน………… ตามคําสั่งศาล
พ.ศ. …………

(ตามคําสั่ง/คํา
พิพากษาศาล.....
ที่.......................
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