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ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องแบงคืนใหผูเปนหุนสวน

บันทึกขอตกลงเรื่องแบงคืนใหผูเปนหุนสวน
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
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ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

หางหุนสวน ก. (โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี) ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
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ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด///////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยหางหุนสวน ก. ไดจดทะเบียนเลิกหาง ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลวเมื่อวันที่……..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………………พ.ศ……ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่………….…ลงวันที่……….
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เดือน…….… …..พ.ศ……
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………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
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ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยบริษัท A จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว เมื่อวันที่……..
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……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ใหแกผูถือหุน
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……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
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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
เปนการโอนที่ดินใหแกผูถือหุน เพื่อเปนการแบงคืนทรัพยสินของบริษัทใหแกผูถือหุน ตามบันทึกขอตกลงแบงคืนใหผูถือหุน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที…
่ ..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงคืนใหผูถือหุน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

แบงคืนใหผูถือหุน

ผูใหสัญญา
บริษัท A จํากัด

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ค.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่องแบงแยกคืนใหผูเปนหุนสวน

บันทึกขอตกลงเรื่องแบงแยกคืนใหผูเปนหุน สวน
ที่ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๙
๓๒
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๓๔๕
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

หางหุนสวน ก. (โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี) ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย บ.
..………...................……….
..….........................……….......     
นาย ป.
ผูเปนหุนสวน
ผูรับโอน     
..………...................………...….........................……….......
นาย พ.
..………...................………...….........................……….......
    
-,
๔๐,๕๐,๕๐
ไทย
ไทย
อายุ ............….…….. ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….…................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อหางหุนสวน ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ หางหุนสวน ก. ได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบียนเลิกหางแลวตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่………………..…ลงวันที่……….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เดือน………..พ.ศ……
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจาผูชําระบัญชีตามหนังสือรับรอง………………..จึงขอแบงแยกที่ดินของบริษัทคืนใหผูเปนหุนสวน คือ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
แปลงแยกที่ ๑ ทางทิศใต ใหแก นาย บ. เนื้อที่ ๑ - ๐ - ๐๐ ไร แปลงแยกที่ ๒ ทางทิศใตตอจากแปลงที่ ๑ ใหแก นาย ป.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เนื้อที่ ๑ - ๐ - ๐๐ ไร สวนแปลงคงเหลือเปนของ นาย พ.
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๓. ขาพเจา นาย บ. , นาย ป. และ นาย พ. ผูเปนหุนสวน ยินยอมรับโอนที่ดินแบงแยกแปลงดังกลาว โดยขอให
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ชางรังวัดไปทําการรังวัดและใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการจดทะเบียนใหแกขาพเจาดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมให
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดนิ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย บ.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ป.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย พ.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

 ที่บาน (ท.ด. ๑)

ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูเปนหุนสวน
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
งแยกคืนใหผูเปนหุนสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
ตําแหนงที่ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๓๔๕
๔
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย บ. (ผูเปนหุนสวน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของหางหุนสวนใหแกผูเปนหุนสวน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูเปนหุนสวน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที…
่ ..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
นาย
บ.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอรับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๑๐
๓๓
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๓๔๖
๔
๔๖
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
งแยกคืนใหผูเปนหุนสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
แยก ๒
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูเปนหุนสวน

โฉนดที่ดิน
๓๔๕
๔
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ป. (ผูเปนหุนสวน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของหางหุนสวนใหแกผูเปนหุนสวน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูเปนหุนสวน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที…
่ ..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
นาย
ป.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๑๑
๓๔
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๓๔๗
๔
๔๗
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ............................................................... )
เจาพนักงานที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูเปนหุนสวน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
งแยกคืนใหผูเปนหุนสวน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ตําแหนงที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๓๔๕
๔
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย พ. (ผูเปนหุนสวน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของหางหุนสวนใหแกผูเปนหุนสวน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูเปนหุนสวน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ฉบั
บลงวันที…
่ ..เดือน……………….พ.ศ……
..............................................................................……….................................................................................…...............……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย
พ.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงแยกคืนใหผูเปนหุนสวน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
แบงแยกคืนให
ผูเปนหุนสวน

ผูใหสัญญา
หางหุนสวน ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

นาย บ.

๑

-

ตาราง
วา
-

นาย ป.

๑

-

นาย พ.

๑

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๐
๓๔๖

ไร

งาน

๒

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๑
๓๔๗
-

(ลงชื่อ)……………

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรือ่ งแบงแยกคืนใหผูถือหุน

บันทึกขอตกลงเรื่องแบงแยกคืนใหผูถือหุน
ที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๓
๑๒
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๒๔๕
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

บริษัท B (โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี) ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย น.
..………...................……….
..….........................……….......     
นาย ส.
ผูถือหุน
ผูรับโอน     
..………...................………...….........................……….......
นาย ว.
..………...................………...….........................……….......
    
-,๔๐,๕๐,๕๕ ป เชื้อชาติ…………….……
ไทย
ไทย
อายุ ............….……...
สัญชาติ...........................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….…...............................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด///////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อบริษัท B เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ บริษัท B ไดจดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เลิกบริษัทแลว ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่…………ลงวันที่…..เดือน………...พ.ศ…..
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจาผูชําระบัญชีตามหนังสือรับรอง……….…… จึงขอแบงแยกที่ดินของบริษัท B คืนใหผูถือหุน คือ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แปลงแยกที่ ๑ ทางทิศตะวันตก ใหแก นาย น. เนื้อที่ ๒ - ๐ - ๐๐ ไร แปลงแยกที่ ๒ ตอจากแปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๒ - ๐ - ๐๐ ไร
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ใหแก นาย ส. สวนแปลงคงเหลือเปนของ นาย ว.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๓. ขาพเจา นาย น. , นาย ส. และ นาย ว. ผูถือหุน ยินยอมรับโอนที่ดินแบงแยกแปลงดังกลาว โดยขอใหชางรังวัด
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ไปทําการรังวัดแบงแยกและใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการจดทะเบียนใหแกขาพเจาดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตาม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นไว หนึ่ง ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลงและเขาใจ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ช.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย น.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ส.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ว.
ลงชื่อ…………………..…………….ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………..…………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………..…………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูถือหุน
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
งแยกคืนใหผูถือหุน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
แยก ๑
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๒๔๕
๓
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๖
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

บริษัท B จํากัด
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี)
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย น. (ผูถือหุน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของบริษัทใหแกผูถือหุน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูถือหุน ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
นาย
น.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๔
๑๓
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๒๔๖
๓
๔๖
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๒
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๔
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( ................................................................. )
เจาพนักงานที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงแยกคืนใหผูถือหุน
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
แยก ๒
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๑๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูถือหุน

โฉนดที่ดิน

๒๔๕
๓
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๔
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

บริษัท B จํากัด
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี)
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ส. (ผูถือหุน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของบริษัทใหแกผูถือหุน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูถือหุน ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
นาย
ส.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๕
๑๔
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๒๔๗
๓
๔๗
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๒
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ....................................................................
( .................................................................. )
เจาพนักงานที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
แบงแยกคืนใหผูถือหุน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต แปลงคงเหลือ
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๓
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๒
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงแยกคืนใหผูถือหุน

โฉนดที่ดิน

๒๔๕
๓
๔๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

บริษัท B จํากัด
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
(โดยนาย ช. ผูชําระบัญชี)
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ว. (ผูเปนหุนสวน)
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๕
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
เปนการแบงแยกคืนทรัพยสินของบริษัทใหแกผูถือหุน ตามบันทึกขอตกลงแบงแยกคืนใหแกผูถือหุน ฉบับลงวันที่…..
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื..............................................................................……….................................................................................…...............……
อน……………….พ.ศ……
..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
นาย ว.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอรับโอน
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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงแยกคืนใหผูถือหุน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
แบงแยกคืนให
ผูถือหุน

ผูใหสัญญา
บริษัท B จํากัด

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

นาย น.

๒

-

ตาราง
วา
-

นาย ส.

๒

-

นาย ว.

๒

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๔
๒๔๖

ไร

งาน

๔

-

-

๒

-

-

-

-

-

-

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๕
๒๔๗
-

(ลงชื่อ)……………

