ตัวอยางคําขอฯ ประเภท
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕
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.
ไดรับประโยชน
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 ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มีกําหนด………..ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไดรับประโยชน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ใหไดรับประโยชนอาศัยและทํากินในที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดรับประโยชน
นาย ข.
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

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงเรื่องภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไดรับประโยชน
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจา นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ไดตกลงยินยอมใหนาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูไดรับประโยชนอาศัยและทํากินในที่ดินแปลงนี้ได มีกําหนด…………..ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไดรับ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประโยชน) และขาพเจา นาย ข. ยอมรับประโยชนในที่ดินดังกลาว จาก นาย ก. จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
และเขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไดรับประโยชน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ภาระติดพันใน
เดือน…………. อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูไดรับประโยชน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบ
ง
ก
อ
ตั
ง
้
ภาระติ
ด
พั
น
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ในอสังหาริมทรัพย

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

โฉนดที่ดิน

๒
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..……...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้นาย ก. ไดแบงกอตั้งภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย โดยใหนาย ข. เปนผูไดรับประโยชน อาศัยและทํากินในที่ดินมีกําหนด……..ป
(ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข.ผูไดรับประโยชน) ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงกอตั้ง
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ไดรับประโยชน
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 ...................….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มีกําหนด……..ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไดรับประโยชน)
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
แบงจดทะเบียนกอตั้งภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร ทางดานใตกวางประมาณ ๑๐ วา ยาวประมาณ ๔๐ วา
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
///// ภายในวงเขตสี
แดงตามรูปแผนที่ตอทายคําขอนี้
(๕)
..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ไดรับประโยชน
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. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง
แบงกอตั้งภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

บันทึกขอตกลงเรื่องแบงกอตั้งภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไดรับประโยชน
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๕ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดิน ตามเครื่อ งหมายขางบนนี้ มีชื่อ ขา พเจา นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ ไดตกลงยินยอมใหนาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูไ ดรบั ประโยชนอาศัยและทํากินในทีด่ นิ แปลงนีเ้ พียงบางสวน ตามรูปแผนทีต่ อ ทายบันทึกขอตกลงนี้ ภายในวงเขตสีแดง เนือ้ ที่
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประมาณ ๑ ไร ทางดานใต กวางประมาณ ๑๐ วา ยาวประมาณ ๔๐ วา ได มีกําหนด …….. ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิต
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ของ นาย ข. ผูไ ดรบั ประโยชน) นับแตวนั ทีจ่ ดทะเบียนเปนตนไป และขาพเจา นาย ข. ยินยอมตกลงรับประโยชนในทีด่ นิ ดังกลาว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จาก นาย ก. จึง ขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไดรับประโยชน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

แผนที่ทายบันทึกขอตกลงเรื่องภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๑ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๒ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนแบงกอตัง้ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไดรับประโยชน
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงกอตั้งภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. แบงกอตั้ง
เดือน…………. ภาระติดพันใน
พ.ศ. …………. อสังหาริมทรัพย

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูไดรับประโยชน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

ทีด่ นิ แปลงนีน้ าย ก. ไดแบงกอตัง้ ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย โดยใหนาย ข. เปนผูไ ดรบั ประโยชน
อาศัยและทํากินในทีด่ นิ มีกาํ หนด…...ป (ไมเกิน ๓๐ ป)
(หรือตลอดชีวิต ของ นาย ข.ผูไ ดรับ ประโยชน)
ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที…
่ .เดือน……พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของ นาย ก. ตกอยูภายใตภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย โดยนาย ข. เปนผูไดรับประโยชนอาศัยและทํากินในที่ดินเฉพาะสวน
ของ นาย ก. มีกําหนด……….. ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไดรับประโยชน) ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่….เดือน…...พ.ศ. …..

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเฉพาะสวน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ไดรับประโยชน
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 ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มีกําหนด…………ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ นาย ข. ผูไดรับประโยชน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ใหไดรับประโยชนอาศัยและทํากินในที่ดิน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ไดรับประโยชน
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. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเฉพาะสวน

บันทึกขอตกลงเรื่องภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเฉพาะสวน
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูไดรับประโยชน
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๔๐
ไทย
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดิน ตามเครื่อ งหมายขางบนนี้ เฉพาะสวนของ นาย ก. ผูถือ กรรมสิทธิ์ไ ดต กลงยินยอมใหนาย ข. เปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูไดรับประโยชนอาศัยและทํากินในที่ดินเฉพาะสวนของนาย ก. ได มีกําหนด ……..…. ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข. ผูไ ดรบั ประโยชน) และขาพเจา นาย ข. ยินยอมตกลงรับประโยชนในทีด่ นิ ดังกลาวจาก นาย ก. จึงขอใหเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไดโปรดจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูไดรับประโยชน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ภาระติดพันใน
เดือน…………. อสังหาริมทรัพย
พ.ศ. …………. เฉพาะสวน

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูไดรับประโยชน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ที่ดิน แปลงนี้เ ฉพาะสว นของ นาย ก. ตกอยูภ ายใต
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย โดยนาย ข. เปนผูไดรับ
ประโยชนอาศัยและทํากินในทีด่ นิ เฉพาะสวนของ นาย ก.
มีกําหนด…….. ป (ไมเกิน ๓๐ ป) (หรือตลอดชีวิตของ
นาย ข. ผูไ ดรับ ประโยชน) ตามบัน ทึก ขอ ตกลงฉบับ
ลงวันที่… ….เดือน………….….พ.ศ. …..

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงในนามเดิม
(ปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย)

แบงในนามเดิม (ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย)
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่............................................………………...............จั
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.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบง แยกที่ดิน ในนามเดิม ของขา พเจา ออกจากกัน เปน ๑ แปลง โดยใหที่ดิน เฉพาะสว นที่แ บง แยกออกเปน โฉนดใหม
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยได และแปลงคงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยอยู ซึง่ ขาพเจาจะไดนาํ ชาง
..........................................................................…………………………........................................................................................
แผนทีท่ ําการรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกใหขาพเจาตามความประสงคดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไดพนจากภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ตามบันทึกขอตกลงปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ฉบับลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….
สวนแปลงคงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยติดอยู ตามบันทึกขอตกลงภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ฉบับลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกในนามเดิม
(ปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย)

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขอแบง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........……............…..……..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................….....................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……............................... สัญชาติ ...….…..…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............... ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................…...…...............หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ...................….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงในนามเดิม (ปลอด-ครอบภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย) ตามคําขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ แบง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค
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๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หนา…………………………….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( ........................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง
ปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

บันทึกขอตกลงปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
ที่ดิน

5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูไดรับประโยชน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
๔๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายขางบนนี้ ขา พเจาทั้ง สองฝายไดตกลงกันจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ไวตอ กัน ตามบันทึกขอ ตกลงฉบับลงวันที่ …….เดือน ……...….พ.ศ. …. บัดนี้ ขา พเจาทั้ง สองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เฉพาะสวนที่แบงแยกออกไปเปนโฉนดใหมเลขที่ ๕๕๐ อําเภอ…….……….ปลอดจากภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนีไ้ ดทาํ ไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ขาพเจาทัง้ สองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
ไดรับประโยชน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๑๑ เดือน
มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๗

ประเภทการ
จดทะเบียน
ภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพย

ผูใหสัญญา

นาย ก.

นาย ก.
วันที่………….. แบงแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด-ครอบภาระติดพัน
พ.ศ. …………. ในอสังหาริมทรัพย)

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดที่ ๑๐๐)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

นาย ข.
ผูไดรับประโยชน

๓

-

-

-

-

-

นาย ก.

๑

-

-

๒

-

-

ทีด่ นิ แปลงทีแ่ ยกไปนีพ้ น จากภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
ตามบันทึกขอตกลงปลอดภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
ฉบับลงวันที่ ….. เดือน……………พ.ศ. ….สวนแปลง
คงเหลือยังคงมีภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยติดอยู ตาม
บันทึกขอ ตกลงภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย ฉบับ
ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

5136IV6000-9
๓๓
๕๕๐

(ลงชื่อ).…..............

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเลิกภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
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