 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(โอนตามพระราชบัญญัตเิ ปลีย่ นแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

เทศบาล……………………...
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย…………... นายกเทศมนตรีเทศบาล……………………..)
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
โอนตามพระราชบัญญัตเิ ปลีย่ นแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามคําขอฉบับที…
่ .ลงวันที…
่ เดือน……พ.ศ. ….
(๒) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๓) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย……….
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นายกเทศมนตรีเทศบาล……………………
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
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. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล

โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จังหวัด.....................…………………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

เทศบาล…………………. จังหวัด……………………..
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
(โดยนาย…………….นายกเทศมนตรีเทศบาล………………)     
..............................................………………………….…….……
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งมีชื่อสุขาภิบาล……………………. เปนผูถือกรรมสิทธิ์นั้น พระราชบัญญัติ
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิและ
..........................................................................………………........................................................................................................
เงินงบประมาณของสุขาภิบาลทีม่ อี ยูใ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับไปเปนของเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัตนิ ี้
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดจัดการโอนทะเบียนลงนามเทศบาล……………… จังหวัด………………..
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
เป
นผูถือกรรมสิทธิ์ตอไปดวย
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ………….
……................…….......................…..........ผู
ขอ
นายกเทศมนตรีเทศบาล…………………

................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนทีด่ นิ ประเภท โอนจากสุขาภิบาลเปนของเทศบาล

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่………….. โอนจากสุขาภิบาล สุขาภิบาล…………. เทศบาล……………
เดือน…………. เป น ของเทศบาล
พ.ศ. …………. (โอนตามพระราช
บัญญัตเิ ปลีย่ นแปลง
ฐานะของสุขาภิบาล
เปน เทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๒)

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

