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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บรรยายสวน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ทีด่ นิ แปลงนีม้ ี ๘๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๔๒๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๘๐ สวน ตามบันทึกขอตกลงลงวันที…
่ เดือน……….พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรือ่ ง บรรยายสวน

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

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข. ผูถือกรรมสิทธิ์
๓๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๔๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมกัน แตสวนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตางมีไมเทากัน ที่ดินแปลงนี้แบงออกเปน ๘๐๐ สวน เปนของ นาย ก. ๔๒๐ สวน เปนของนาย ข. ๓๘๐ สวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ฉะนั้น จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนบรรยายสวนดังกลาว ใหปรากฏในโฉนดที่ดินรายนี้ตอไปดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………….…….……………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………..……….…………..……………….
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………….….…………...……………………. ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนทีด่ นิ ประเภท บรรยายสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. บรรยายสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

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

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

