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

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. เปนผูทรงบุริมสิทธิในมูลหนี้คากอสรางอาคารบนที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ……เดือน…………พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บุริมสิทธิ

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.
ทรงบุริมสิทธิ
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ขาพเจา นาย ก. ขอจดทะเบียนใหนาย ข. เปนผูทรงบุริมสิทธิในมูลหนี้คากอสรางอาคาร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
ตามสัญญาจางเหมาฉบับลงวันที…
่ ……..เดือน…………….พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
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)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ

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

นาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย ข. ผูทรงบุริมสิทธิ
..………...................………...….........................……….......
    
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. ด ว ยขา พเจา นาย ก. ไดต กลงวา จา ง นาย ข. ทําการก อ สรา งอาคารลงบนที่ดิน แปลงเครื่อ งหมาย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ข า งตน นี้ ประมาณราคาคากอสรางจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ปรากฏตามสัญญาจางเหมาที่แ นบมา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
พรอมนี้ เพื่อ ใหห นี้คากอสรางอาคารตามประมาณราคาที่ระบุไวในสัญญาจางเหมาดังกลาวมีผลบริบูรณเปนบุริมสิทธิพิเศษ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ใชยันเจาหนี้อื่นในการที่จะไดรับชําระหนี้เหนือที่ดินของขาพเจา นาย ก. กอนเจาหนี้อื่น ขาพเจาทั้งสองฝายจึงนําประมาณ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ราคาคากอสรางตามสัญญาจางเหมามาขอใหเจาพนักงานที่ดินลงทะเบียนไวกอนเริ่มลงมือทําการกอสรางอาคาร
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนีท้ าํ ไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ขาพเจาทัง้ สองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………………………..เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท บุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. บุริมสิทธิ
เดือน…………
พ.ศ. .…………

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

-

๒

-

-

-

-

นาย ข. เปนผูทรงบุริมสิทธิ ในมูลหนี้คากอสราง
อาคารบนที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกขอตกลงฉบับ
ลงวันที่ …เดือน……..………..พ.ศ. .…

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. เปนผูทรงบุริมสิทธิในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

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.
ทรงบุริมสิทธิ
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
มูลหนี้จากการขายที่ดินที่คางชําระอยูอีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ชําระเปนงวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
/////
มีกําหนด ๑๐ เดือน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
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

ตัวอยางบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ

กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่…๒๐
………เดือน………….…….…พ.ศ.
…………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ
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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กลา วขา งบนนี้ ขา พเจา นาย ก. ไดซื้อ มาจากนาย ข. แตวัน ที่ ๒๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมษายน ๒๕๔๘ เปน เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง ลา นบาท) แตร าคาที่ดิน แปลงนี้ยัง คงคา งชําระอยูอีก ๕๐๐,๐๐๐บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ห า แสนบาทถว น) นาย ข. จึง เปน ผูท รงบุริม สิท ธิเ หนือ ที่ดิน แปลงนี้ สําหรับ เงิน ที่คา งชําระ เจาของที่ ดินจะชําระใหเ ปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
งวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่น บาทถวน) เปน ๑๐ งวด มีกําหนด ๑๐ เดือน นับแตวัน ที่จ ดทะเบีย นเปน ตน ไป จึง ขอให
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจา พนัก งานที่ดิน ไดโ ปรดจดทะเบีย นใหป รากฏในโฉนดที่ดิน ดว ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
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.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทบุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ขาย

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

บุริมสิทธิ

ผูใหสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

-

๒

-

-

-

-

นาย ข. เปนผูทรงบุริมสิทธิ ในมูลหนี้จากการขายที่ดินแปลงนี้ ตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่
๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

(ลงชื่อ)………..…..

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บุริมสิทธิ

ตําแหนงที่ดิน

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

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.
ทรงบุริมสิทธิ
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
มูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ ทีค่ า งชําระอยูอ กี ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ชําระเปนงวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
/////
มีกําหนด ๑๐ เดือน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
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

กรณีจดบุริมสิทธิ
ภายหลังวันซื้อขาย

ตัวอยางบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงบุริมสิทธิ
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่…๒๐
………เดือน………….…….…พ.ศ.
…………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ
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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กลา วขา งบนนี้ ขา พเจา นาย ก. ไดซื้อ มาจากนาย ข. แตวัน ที่ ๒๐
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมษายน ๒๕๔๘ เปน เงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ง ลา นบาท) แตร าคาที่ดิน แปลงนี้ยัง คงคา งชําระอยูอีก ๕๐๐,๐๐๐บาท
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(ห า แสนบาทถว น) นาย ข. จึง เปน ผูท รงบุริม สิท ธิเ หนือ ที่ดิน แปลงนี้ สําหรับ เงิน ที่คา งชําระ เจาของที่ ดินจะชําระใหเ ปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
งวด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) เปน ๑๐ งวด มีกําหนด ๑๐ เดือน นับแตวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เปน ตน ไป จึง ขอใหเ จา พนัก งานที่ดิน ไดโ ปรดจดทะเบีย นใหป รากฏในโฉนดที่ดิน ดว ย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
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.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท บุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ขาย

นาย ข.

นาย ก.

-

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ)…………...

วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

บุริมสิทธิ

นาย ก.

นาย ข.

-

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ)……………

ผูทรงบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
บุริมสิทธิเฉพาะสวน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

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

นาย ค. เปนผูท รงบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ในมูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ แปลงนีต้ ามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บุริมสิทธิเฉพาะสวน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิทธิ
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 ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองแสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ ทีค่ า งชําระอยูอ กี ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ชําระเปนงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
มีกําหนด ๑๐ เดือน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
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

ตัวอยางบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิเฉพาะสวน

กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงบุริมสิทธิเฉพาะสวน
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
๒๐ อน………….…….…พ.ศ.
เมษายน
๒๕๔๘
วันที่…………เดื
…………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ
..………...................………...….........................……….......
    
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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กลา วขา งบนนี้ ขาพเจา นาย ก. ไดซื้อ เฉพาะสว นของนาย ค. มาแต
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) แตราคาที่ดินแปลงนี้ยังคงคางชําระอยูอีก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) นาย ค. จึงเปนผูท รงบุรมิ สิทธิเหนือทีด่ นิ แปลงนี้ เฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. สําหรับเงิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ทีค่ า งชําระ ผูถ อื กรรมสิทธิจ์ ะชําระใหเปนงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาทถวน) เปน ๑๐ งวด มีกาํ หนด ๑๐ เดือน นับแต
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วันที่จดทะเบียนเปนตนไป จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
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 ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท บุริมสิทธิเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ขาย

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

บุริมสิทธิ
เฉพาะสวน

ผูใหสัญญา

นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

-

๒

-

-

-

-

นาย ค. เปนผูท รงบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ในมูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ แปลงนีต้ ามบันทึก
ขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

(ลงชื่อ)……….…..

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

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

นาย ค. เปนผูท รงบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ในมูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ แปลงนีต้ ามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท บุริมสิทธิเฉพาะสวน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
ทรงบุริมสิทธิ
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 ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองแสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ ทีค่ า งชําระอยูอ กี ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ชําระเปนงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
////
มีกําหนด ๑๐ เดือน
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
๒๐ เดือน ...............................…........
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่..................
พ.ศ.
...........…….......
ถื
อ
กรรมสิ
ท
ธิ
์
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
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

กรณีจดบุริมสิทธิ
ภายหลังวันซื้อขาย

ตัวอยางบันทึกขอตกลงบุริมสิทธิเฉพาะสวน

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงบุริมสิทธิเฉพาะสวน
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
๒๐ อน………….…….…พ.ศ.
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่…………เดื
…………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๓๕,
นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ
..………...................………...….........................……….......
    
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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กลา วขา งบนนี้ ขา พเจา นาย ก. ไดซื้อ เฉพาะสว นของนาย ค. มาแต
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) แตราคาที่ดินแปลงนี้ยังคงคางชําระอยูอีก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) นาย ค. จึงเปนผูท รงบุรมิ สิทธิเหนือทีด่ นิ แปลงนี้ เฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. สําหรับเงิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ทีค่ า งชําระ ผูถ อื กรรมสิทธิจ์ ะชําระใหเปนงวด ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่ บาทถวน) เปน ๑๐ งวด มีกาํ หนด ๑๐ เดือน นับแต
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
วันที่…….เดือน……………พ.ศ. ….. เปนตนไป จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนียมตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท บุริมสิทธิเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ๒๐
เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘

ขาย

นาย ค.

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

-

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ)…………...

วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

บุริมสิทธิ
เฉพาะสวน

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ

-

๒

-

-

-

-

(ลงชื่อ)……..……..

นาย ค. เปนผูทรงบุริมสิทธิเฉพาะสวนของนาย ก.
ในมูลหนีจ้ ากการขายทีด่ นิ แปลงนีต้ ามบันทึกขอตกลง
ฉบับ ลงวัน ที่ ๒๐ เดือ นมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

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

นาย ค.
ทรงบุริมสิทธิ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู .............……….....….....…..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ...............................................…..........................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...........................….................…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..…........….....หมูที่ ..…........……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท ..................…............…

เจาพนักงานที่ดิน

ตามที่ที่ดินแปลงนี้ไดจดทะเบียนบุริมสิทธิไวทั้งแปลง เมื่อวันที่…เดือน…………พ.ศ. …. นั้น บัดนี้ คูกรณีตกลงใหที่ดินเฉพาะสว นของ นาย ก. พน จากบุริม สิทธิ
ตามบันทึกขอ ตกลงลงวันที่… เดือ น…...…พ.ศ. …. สวนบุริม สิท ธิค งมีอ ยูเ หนือ ที่ดิน เฉพาะสวนของ นาย ข. ตามบันทึก ขอ ตกลงฉบับลงวันที่ …เดือน….…พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ปลอดบุริมสิทธิ

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
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
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

ตัวอยางบันทึกขอตกลงปลอดบุริมสิทธิ

กรณีใหเฉพาะสวนคนใด
คนหนึ่งปลอดบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
๔๕,
..………...................………...….........................……….......
    
๓๐ 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 แปลงเครื่อ งหมายขา งบนนี้ นาย ค เปน ผูทรงบุริม สิท ธิในมูล หนี้จ ากการขายที่ดิน แปลงนี้ทั้ง แปลง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามบันทึกขอ ตกลงฉบับลงวันที่ ….เดือน .….……..….พ.ศ. …. บัดนี้ ขา พเจานาย ค. กับ นาย ก. ไดตกลงยินยอมใหที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เฉพาะสวนของนาย ก. ปลอดจากบุริมสิทธิได จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………….…นาย ค. …………………ผูทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………….…นาย ก. ………………….ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ปลอดบุริมสิทธิเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. ปลอดบุริมสิทธิ
เดือน…….……
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ตามที่ที่ดินแปลงนี้ไดจดทะเบียนบุริมสิทธิไวทั้งแปลง เมื่อวันที่……เดือน……………พ.ศ. ….. นั้น
บัด นี้ คูก รณีต กลงให ที่ดิน เฉพาะสว นของ นาย ก. พนจากบุริม สิท ธิ ตามบัน ทึก ขอตกลงฉบับ
ลงวัน ที่ ……เดือ น…………พ.ศ. …. สว นบุริม สิท ธิค งมีอ ยู เ หนือ ที่ดิน เฉพาะสว นของ นาย ข.
ตามบัน ทึก ขอ ตกลงลงวันที่ ……เดือน……………พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

กรณีนาํ ทีด่ นิ แปลงทีแ่ บงแยก
ซึง่ ครอบบุรมิ สิทธิไวมาขอ
จดทะเบียนปลอดบุรมิ สิทธิ

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ปลอดบุริมสิทธิ

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ปลอดบุริมสิทธิ
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................………………......

5136 IV 6000 – 9
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๑
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๑๑
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๒
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้ไดจดบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คูกรณีตกลงใหพนจาก
บุริมสิทธิตามบันทึกขอตกลงปลอดบุริมสิทธิฉบับลงวันที่ … เดือน…………….…พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
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
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

กรณีนาํ ทีด่ นิ แปลงทีแ่ บงแยก
ซึง่ ครอบบุรมิ สิทธิไวมาขอจด
ทะเบียนปลอดบุรมิ สิทธิ

ตัวอยางบันทึกขอตกลงปลอดบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงปลอดบุริมสิทธิ
ที่ดิน
5136 IV 6000 – 9
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๒
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๔๕, ..………...................………...….........................……….......
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
    
๓๐ 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 แปลงเครื่อ งหมายขา งบนนี้ ขา พเจา นาย ก. กับ นาย ข. ไดต กลงกัน จดทะเบีย นบุริม สิท ธิไ วตอ กัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามบันทึกขอตกลง ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๒
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
อําเภอ……………นี้ ปลอดจากบุริมสิทธิได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ……………….………….…………………ผู
ทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ……………….…………………………….ผู
ถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ปลอดบุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภทการ
จดทะเบียน
บุริมสิทธิ

ผูใหสัญญา

นาย ก.

(ครอบบุริมสิทธิ)

วันที่………….. ปลอดบุริมสิทธิ
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ

๑

-

-

๑

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.
วันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๙
(ลงชื่อ)……………

นาย ก.

๑

-

(ลงชื่อ)........….......

บุริมสิทธิยังคงมีอยูตามบันทึกขอตกลงฉบับ
ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ….

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้ไดจดบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลงฉบับ
ลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คูกรณี
ตกลงใหพนจากบุริมสิทธิตามบันทึกขอตกลงปลอด
บุริมสิทธิฉบับลงวันที่ … เดือน……พ.ศ. ….

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
เลิกบุริมสิทธิ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................………….........
 ในเขต
กรณีจดบุริมสิทธิไว
ณ วันซื้อขาย

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

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 ข.
ทรงบุริมสิทธิ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

บุริมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณีไดตกลง
เลิกบุริมสิทธิตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. 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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เจาของที่ดินไดชําระเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูทรงบุริมสิทธิซึ่งจดทะเบียนบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
บลงวันที่…..เดือน………….พ.ศ. …. เรียบรอยแลว
(๔) ฉบั
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเลิกบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๔๐,
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
๓๕ 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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กล า วขา งบนนี้ ซึ่ง ไดจ ดทะเบีย นบุริม สิท ธิไ วต ามบัน ทึก ขอ ตกลงฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น บัดนี้ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกบุริมสิทธิตอกัน โดยนาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไดชาํ ระหนีท้ คี่ า งชําระเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ใหแก นาย ข. ผูท รงบุรมิ สิทธิ ครบถวนแลว และขาพเจา นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท รงบุรมิ สิทธิไดรบั เงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว จึงขอใหเจาพนักงานทีด่ นิ ไดโปรดจดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิกบุริมสิทธิใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เลิกบุริมสิทธิ
เดือน…………
พ.ศ. .…………

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

บุริมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณีไดตกลงเลิกบุริมสิทธิตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงลงวันที่………
เดือน………….พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
เลิกบุริมสิทธิ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................………….........
 ในเขต
กรณีจดบุริมสิทธิไว
ณ วันซื้อขาย

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

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 ข.
ทรงบุริมสิทธิ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

บุริมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณีไดตกลง
เลิกบุริมสิทธิตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. 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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เจาของที่ดินไดชําระเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูทรงบุริมสิทธิซึ่งจดทะเบียนบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
บลงวันที่…..เดือน………….พ.ศ. …. เรียบรอยแลว
(๔) ฉบั
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

กรณีจดบุริมสิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเลิกบุริมสิทธิ

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ข.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๔๐,
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
..………...................………...….........................……….......
    
๓๕ 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. ดว ยที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายดัง กล า วขา งบนนี้ ซึ่ง ไดจ ดทะเบีย นบุริม สิท ธิไ วต ามบัน ทึก ขอ ตกลงฉบับ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงวั
นที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น บัดนี้ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกบุริมสิทธิตอกัน โดยนาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไดชาํ ระหนีท้ คี่ า งชําระเปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ใหแก นาย ข. ผูท รงบุรมิ สิทธิ ครบถวนแลว และขาพเจา นาย ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ผูท รงบุรมิ สิทธิไดรบั เงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว จึงขอใหเจาพนักงานทีด่ นิ ไดโปรดจดทะเบียน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เลิกบุริมสิทธิใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกบุริมสิทธิ

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. เลิกบุริมสิทธิ
เดือน…………
พ.ศ. .…………

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

บุริมสิทธิในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณีไดตกลงเลิกบุริมสิทธิตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงลงวันที่………
เดือน………….พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

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

กรณีจดบุรมิ สิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

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

นาย ค.
ทรงบุริมสิทธิ
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

บุริมสิทธิเฉพาะสวนในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณี
ไดตกลงเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวนตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

๔๕
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 ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. 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 ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองแสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เจาของที่ดินไดชําระเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูทรงบุริมสิทธิซึ่งจดทะเบียนบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
//////
บลงวันที่……….เดือน…………………พ.ศ. …. เรียบรอยแลว
(๔) ฉบั
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

กรณีจดบุรมิ สิทธิ
ไว ณ วันซื้อขาย

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
๔๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๕ 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. ดวยทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึง่ ไดจดทะเบียนบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก.ไวตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น บัดนี้ขาพเจา ทั้ง สองฝายไดตกลงเลิกบุริม สิท ธิเฉพะสวนตอกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยนาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ไดชําระหนี้ที่คางชําระเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ใหแก นาย ค. ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ครบถวนแลว และขาพเจา นาย ค. ผูท รงบุรมิ สิทธิไดรบั เงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว จึงขอให
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกบุริมสิทธิ
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. .…………

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

บุริมสิทธิเฉพาะสวนในที่ดินแปลงนี้ซึ่งไดจดทะเบียนไวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ บัดนี้คูกรณีไดตกลงเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวนตอกันแลวตามบันทึก
ขอตกลงลงวันที่………เดือน………….พ.ศ. ….

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….
 ในเขต
กรณีจดบุรมิ สิทธิไว
ภายหลังวันซื้อขาย

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

นาย ค.
ทรงบุริมสิทธิ
๒. 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 .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

บุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ซึง่ ไดจดทะเบียนไวต ามบัน ทึก ขอ ตกลงฉบับ ลงวัน ที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คูก รณีไ ดต กลง
เลิกบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ตอกันแลวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที…
่ ……เดือน……………….....พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. 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 ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองแสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เจาของที่ดินไดชําระเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูทรงบุริมสิทธิซึ่งไดจดทะเบียนบุริมสิทธิไวตามบันทึกขอตกลง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
/////
ฉบับลงวันที่………..เดือน……………..พ.ศ. .... เรียบรอยแลว
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ทรงบุริมสิทธิ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
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

กรณีจดบุรมิ สิทธิไว
ภายหลังวันซื้อขาย

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูถือกรรมสิทธิ์
๔๕,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๕ 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. ดวยทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายดังกลาวขางบนนี้ ซึง่ ไดจดทะเบียนบุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก.ไวตามบันทึก
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น บัดนี้ขา พเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกบุริม สิท ธิเฉพะสวนตอกัน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยนาย ก. ผูถือกรรมสิทธิ์ไดชําระหนี้ที่คางชําระเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ใหแก นาย ค. ผูทรงบุริมสิทธิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ครบถวนแลว และขาพเจา นาย ค. ผูท รงบุรมิ สิทธิไดรบั เงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) ไวเรียบรอยแลว จึงขอให
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เจาพนักงานที่ดินไดโปรดจดทะเบียนเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวนใหปรากฏในโฉนดที่ดินดวย
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลง และ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เขาใจขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูทรงบุริมสิทธิ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกบุริมสิทธิ
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. .…………

ผูใหสัญญา

นาย ค.
ผูทรงบุริมสิทธิ

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

-

๒

-

-

-

-

บุรมิ สิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ซึง่ ไดจดทะเบียนไวตามบันทึก
ขอตกลงฉบับลงวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้
คูกรณีไดตกลงเลิกบุริมสิทธิเฉพาะสวนของนาย ก. ตอกัน
แลวตามบันทึกขอตกลงฉบับลงวันที…
่ เดือน………พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

