(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนใหตัวการ
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
โอนใหตัวการ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

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

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

บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
ลงชื่อ .......................................…................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ......................................….................... ผูสอบสวน
(……………..…………………………)

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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงโอนใหตัวการ

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ค. จดทะเบียนทํานิติกรรมเมื่อวันที่…….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผลขอเท็จจริงที่วา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขณะจดทะเบีย นรั บ โอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิไดจดทะเบียนเปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายที่ดินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงินคาซื้อและโอนขาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน….…..….….พ.ศ……... ที่แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดินดังกลาวบริษัท ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํากัด มีความจําเปนตอ งใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินรายนี้ใหแกบริษัท ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการตอไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการผูจัดการผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนใหตัวการ

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
โอนใหตัวการ

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
บริษัท ข. จํากัด

ไร

งาน

๕

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ)……………
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(ท.ด. ๑๖)
ตัวอยางบันทึกขอตกลง โอนใหตัวการเฉพาะสวน

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด///////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินเฉพาะสวนแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ง. จดทะเบียนทํานิติกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื่อวันที่…….เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอเท็จจริงที่วา ขณะจดทะเบียนรับโอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูร ะหวา งที่ค ณะผูกอการจัด ตั้ง บริษัท ดําเนิน การยัง มิได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุค คลตามกฎหมาย แตการซื้อขายที่ดินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
คาซื้อและโอนขายตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน……...….….พ.ศ……... แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดังกลาวบริษัท ข. จํากัด มีความจําเปนตอ งใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมี
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ฐานะเปนนิติบุคคลสมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. ใหแกบริษัท ข. จํากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ซึ่งเปนตัวการตอไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการ ผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามเหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนใหตัวการเฉพาะสวน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
โอนใหตัวการ
เฉพาะสวน

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ค.

ไร

งาน

๕

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ)……………

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

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงโอนใหตัวการ
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงโอนใหตัวการ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

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

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

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

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๐๐
๕
๑๐๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๔
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง แบงโอนใหตัวการ

บันทึกขอตกลงแบงโอนใหตัวการ
ที่ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๕๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ศาล…………..ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่……………….ลงวันที่…..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………พ.ศ….วาขาพเจา นาย ก. ไดถอื กรรมสิทธิไ์ ว ในฐานะตัวแทน นาย ข. จํานวนเนื้อที่ ๔ ไร – งาน – วา ขาพเจาจึงขอ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แบงแยกที่ดินจํานวน ๔ ไร – งาน –วา ใหแกนาย ข. ซึง่ เปนตัวการ คงเหลือเนื้อที่เปนของนาย ก. ๑ ไร – งาน –วา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา นาย ข. มีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินแปลงแบงแยกดังกลาวจาก นาย ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอ ตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงโอนใหตัวการ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

แบงโอนใหตัวการ

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ข.

ไร

งาน

๔

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๑

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๒
๕๐๐

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)

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.
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………...........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ยินยอมให บริษทั ข. จํากัด เขาถือกรรมสิทธิร์ วมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตวั การ

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. บริษัท ข.จํากัด
รับโอน
๓. 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 ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ่งแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ใหเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
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. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……
นาย ก.
๕๐ ป
ระหวาง ………………………….…....
...     ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….….
……………………………..…..     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
…….
บริษัท ข. จํากัด
- ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม อายุ ….…
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
บริษัท ข. จํากัด
๒๐๐ สวน ใน ๘๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….………………สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตวั การ ซึง่ ขาพเจานาย ก.
ซื…………………………………………………………………………………………………………………………………….
้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่………เดือน………..พ.ศ. ….
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัว การ โดยใหผูรับ โอนเขา ถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบันทึกขอตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
บริษัท ข. จํากัด
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………

.

(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

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

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

นาย ก. ยินยอมให บริษทั ข. จํากัด เขาถือกรรมสิทธิร์ วม
จํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนให
ตัวการ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

