ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขาย

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

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

นาย ค.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองล
า
นบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗X๘ เมตร เลขที่………..ปลูกสรางมา…………….ป
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูขายไดรับชําระเงินคาที่ดินครบถวนแลว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดนิ

(ท.ด. ๑๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขาย

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

………………………………..…….     

…….

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

กับ

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

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

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

ประเภทการ
จดทะเบียน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ค.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

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

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

เจาพนังกานที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

๑. นาย ค.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๒,๐๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองล
า
นบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดถนนสาธารณประโยชนรถยนตเขาถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ขายไดที่ดินมาโดย…………………………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูซื้อ ซื้อไวเพื่อเปนที่อยูอาศัย
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูขายไดรับชําระเงินคาที่ดินครบถวนแลว
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๓ ข)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขายเฉพาะสวน

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

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

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

กับ

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

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขายเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

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

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

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

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

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

นาย ข.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ที่ดินที่ซื้อขายอยูติดซอยรถยนตเขาไมถึง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เมือ่ ………………………………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูซื้อยอมรับภาระการจํานองที่ผูขายจํานอง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
เปนประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่… ลงชื่อ ...........................................................
ขาย
ผูขอ
นาย
ข.
ซื้อ
เดือน…….………พ.ศ. … เปนเงินจํานวน
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
๔๐๐,๐๐๐ บาท และชําระราคาที่ดินเปนเงินสด ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(………………………………………)
(๗) ผูขายไดรับเงินจากผูซื้อแลว
สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...........................................................
( ......................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท ขาย (ระหวางจํานอง)

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

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

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

กับ

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

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

(ท.ด. ๑๓ ข)

หนังสือสัญญาขายที่ดินเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)

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

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

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

กับ

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

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
ดทะเบียน

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

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.
๓. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

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

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอ ประเภท แบงขาย

แบงขาย
คําขอ.........................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
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ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
//////////////////// ่............................................……………...............จั
๑๐๐
โฉนด/น.ส.3ก/น.ส.3/เลขที
งหวัด.....................………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อ เปนผูถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายขางบนนี้โ ดยหนังสือนี้ขา พเจามีค วามประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบงขายที่ดินแปลงนี้ออกจากกันเปน ๑ แปลง คือ แปลงที่ ๑ ทางทิศใต ขายใหแก นาย ข. สวนแปลงคงเหลือเปนของขาฯ
..........................................................................………………........................................................................................................
ซึง่ ขาพเจาจะไดนาํ ชางแผนทีท่ ําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขา ฯ ตามความประสงคตอ ไปดวย และขาฯ ขอรับรองวา
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ถ..........................................................................…………………………........................................................................................
าที่ดินรายนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาฯ ยอมใหเจาพนักงานแกไขใหเปนการถูกตอง ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ตามระเบี
ยบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

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

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

นาย ข.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูขายไดที่ดินมาโดย……………….เปนเวลา……………….ปแลว ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูขายไดรับชําระราคาที่ดินครบถวนแลว
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ขาย
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๓ ก)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงขาย

หนังสือสัญญาแบงขายที่ดิน
ที่ดิน

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

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

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

กับ

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

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงขาย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

๔

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

5136IV6000-9

(ลงชื่อ).......…........

๔๐
๑๑๑

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

นาย ข.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗ X ๘ เมตร เลขที่…………….
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคําพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่…ขาย
…….…….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

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

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

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ขายตามคําสั่งศาล

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

ผูใหสัญญา

นาย ก.

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล

ตําแหนงที่ดิน

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ศาลสั่งใหนาย ก. ขายเฉพาะสวนของตนแกนาย ข. สวนของ นาย ข.ที่มีอยูแลวคงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ซื้อ
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขายที่ดินพรอมบานครึ่งตึกครึ่งไม ๒ ชั้น ขนาด ๗X ๘ เมตร เลขที่………………………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(ตามคําพิพากษาศาล…….ที่………..ลงวันที่…ขาย
…………….)
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ซื้อ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ขายเฉพาะสวนตามคําสั่งศาล

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

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

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๔๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
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