(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน

โอนเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ฉบับที่.............................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคโอนที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ทั้งแปลงใหเปนทางสาธารณประโยชน (ชื่อทาง……………………) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดวย และขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
๒. 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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(ชื่อทาง…………………)
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
นที่สาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..……..) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมีคาตอบแทน)
(๓) โอนเป
..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอโอน
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 ....................................................................
( ................................................................. )
เจาพนักงานที่ดนิ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

โอนเปนที่
สาธารณประโยชน

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ทางสาธารณประโยชน
(ชื่อทาง……………)

ไร

งาน

-

๒

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ฉบับที่............................................
ที่ดิน

5136 IV 7228-1
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๙
๓๔
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๒๓
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จั
งหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........

นาง ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สั
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคจะแบงหัก
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เปนที่สาธารณประโยชนทางดานทิศเหนือจํานวน ๑ งาน เพื่อทางสาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..….) โดย (มีคาตอบแทน /
..........................................................................………………........................................................................................................
ไมมีคาตอบแทน)
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดใหชางรังวัดดําเนินการใหแกขาพเจาตามความประสงคดวย หากที่ดิน
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
แปลงนี้มีเขตคลาดเคลื่อนดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมใหเจาพนักงานที่ดินแกไขใหถูกตองได และขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
..........................................................................…………………………........................................................................................
ใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาง ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
งหักเปนที่สาธารณประโยชน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท แบ
................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
5136 IV 7228-1
ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๙
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๔
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

โฉนดที่ดิน

๑๒๓
๒
๒๓
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาง ข.
โอน
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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

ทางสาธารณประโยชน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(ชื่อทาง…………………….)
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
แบงหักเปนที่สาธารณประโยชน (ชื่อทาง………..……..) โดย (มีคาตอบแทน / ไมมคี าตอบแทน)
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

แบงหักเปนที่
สาธารณประโยชน

ผูใหสัญญา
นาง ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ทางสาธารณประโยชน
(ชื่อทาง……………)

ไร

งาน

-

๑

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๑

๓

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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนเปนที่สาธารณประโยชน
กรณีถกู เขตทางหลวง

โอนเปนที่สาธารณประโยชน
คําขอ.............................................

ฉบับที่.............................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
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ทางหลวงสาย……….

ไร

งาน

-

๑

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๑

๓

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

การแบงหักเปนที่สาธารณประโยชนรายนี้ ผูโอนไดรับ
คาทดแทนจาก……….(หรือไมไดรับคาทดแทน)

