(ท.ด. ๙)
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทผูปกครองทรัพย

จดทะเบียนผูปกครองทรัพย
คําขอ..........................................

ฉบับที่..........................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ช.
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:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ธ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ โดยไดรับมรดกจาก นาย ฉ.
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ตามพินัยกรรม ลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ……ซึ่งตามพินัยกรรมไดตั้งใหขาพเจาเปนผูปกครองทรัพยจนกวา นาย ธ.
..........................................................................………………........................................................................................................
ผเยาว
ู จะบรรลุนิติภาวะ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดจดทะเบียนใหขาพเจาตามความประสงคดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียม
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดินได
.........................…......................................................................................……..…
ใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ช.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทผูปกครองทรัพย

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ช.
ปกครองทรัพย
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

นาย ช. เปนผูปกครองทรัพยของ นาย ธ. ตามพินัยกรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่….เดือน……….พ.ศ……
ตามคําขอฉบับที่……….ลงวันที่……เดือน……….พ.ศ……

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ธ.
ผูถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๑๗
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
ขอจดทะเบียนผูปกครองทรัพยของ นาย ธ. ตามพินัยกรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่……..เดือน……….พ.ศ……จนกวานาย ธ.
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
จะบรรลุนิติภาวะ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ช.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ปกครองทรัพย
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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทผูปกครองทรัพย

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูปกครองทรัพย

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา

ตาราง
ไร
งาน
วา
นาย ช. เปนผูปกครองทรัพยของ นาย ธ. ตามพินัยกรรมของ นาย ฉ. ฉบับลงวันที่………
เดือน……....พ.ศ……จนกวา นาย ธ. ผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ ตามคําขอ ฉบับที่…….ลงวันที่…….
เดือน………..พ.ศ……

หมายเหตุ กอนดําเนินการจดทะเบียนประเภทผูปกครองนี้ ใหดําเนินการโอนมรดก
ลงชื่อผูรับมรดก (ผูเยาว) ตามพินัยกรรมตามระเบียบกอน

ไร

งาน

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ)……………

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทผูปกครองทรัพยเฉพาะสวน

จดทะเบียนผูปกครองทรัพยเฉพาะสวน
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:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ล. และ เด็กหญิง น. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ โดยเด็กหญิง น.
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ไดรับมรดกเฉพาะสวนจาก นาง ป. ตามพินัยกรรม ลงวันที่…….เดือน…………..พ.ศ….. ซึ่งตามพินัยกรรมไดแตงตั้งใหขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
นาย ก. เปนผูปกครองทรัพยจนกวา เด็กหญิง น. ผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนใหขาพเจาเปนผูปกครองทรัพยของเด็กหญิง น. ใหปรากฏ
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ในโฉนดที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทผูปกครองทรัพยเฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ปกครองทรัพย
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 .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. เปนผูปกครองทรัพยเฉพาะสวนของเด็กหญิง น. ตามพินัยกรรมของนาง ป. ฉบับลงวันที่……เดือน………..พ.ศ……
ตามคําขอฉบับที่…………ลงวันที่……..เดือน………………..พ.ศ……

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

เลขประจําตัวประชาชน

๑. เด็กหญิง น.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……............................
     ผู ..........…............…..……..

๑๒
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
ขอจดทะเบียนเปนผูปกครองทรัพยของเด็กหญิง น. เฉพาะสวนของ นาง ป. ผูตาย ตามพินัยกรรม ฉบับลงวันที่………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
เดื
อน………พ.ศ……จนกวาเด็กหญิง น. จะบรรลุนิติภาวะ
..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ผูปกครองทรัพย
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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทผูปกครองทรัพยเฉพาะสวน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ผูปกครองทรัพย
เฉพาะสวน

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ผูใหสัญญา
ผูรับสัญญา
ตาราง
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
ไร
งาน
ไร
งาน
วา
วา
นาย ก. เปนผูปกครองทรัพยเฉพาะสวนของเด็กหญิง น. ตามพินัยกรรมของ นาง ป. ฉบับลงวันที่….
(ลงชื่อ)……………
เดือน………..พ.ศ…..จนกวา เด็กหญิง น. ผูเยาวจะบรรลุนิติภาวะ ตามคําขอ ฉบับที่………ลงวันที่……
เดือน…………พ.ศ…..

หมายเหตุ กอนดําเนินการจดทะเบียนประเภทผูปกครองนี้ ใหดําเนินการโอนมรดก
ลงชื่อผูรับมรดก (ผูเยาว) ตามพินัยกรรมตามระเบียบกอน

(ท.ด. ๙)
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเลิกผูป กครองทรัพย

เลิกผูปกครองทรัพย
คําขอ.................................

ฉบับที่.............................….
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ธ.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๒๑
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:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้มีชื่อขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์และไดมีการจดทะเบียนให นาย ช.
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
เปนผูปกครองทรัพยตามคําขอฉบับที่…….ลงวันที่…..เดือน…………พ.ศ…..บัดนี้กําหนดที่เปนเหตุใหมีการตั้งผูปกครองทรัพย
..........................................................................………………........................................................................................................
ไดลวงพนไปเพราะขาพเจาบรรลุนิติภาวะแลว ปรากฏตามหลักฐาน…………ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้แลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดโปรดจดทะเบียนเลิกผูปกครองทรัพยใหตามความประสงคของขาพเจาดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ธ.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)

ที
ส
่
วน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทเลิกผูป กครองทรัพย
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
เลิกผูปกครองทรัพย
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ช.
ปกครองทรัพย
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๔๙
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เจาพนักงานที่ดิน

การเปนผูปกครองทรัพยของ นาย ช. ไดสิ้นสุดลงเนื่องจาก นาย ธ. ผูถือกรรมสิทธิ์ไดบรรลุนิติภาวะแลว ตามคําขอฉบับที…
่ ….
ลงวันที่……เดือน……….พ.ศ…..

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ธ.
ถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๒๑
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
จดทะเบียนเลิกผูปกครองทรัพย เนื่องจาก นาย ธ. ผูเยาวบรรลุนิติภาวะแลว ตามหลักฐาน…………
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ธ.
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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทเลิกผูปกครองทรัพย

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

เลิกผูปกครองทรัพย

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา

ที่ดินแปลงนี้ไดจดทะเบียนใหนาย ช. เปนผูปกครองทรัพยของ นาย ธ. ผูเยาวตามคําขอฉบับที่……
ลงวันที่….เดือน………พ.ศ……บัดนี้ นาย ธ. บรรลุนิติภาวะแลว การเปนผูปกครองทรัพยของ นาย ช.
จึงเปนอันสิ้นสุดลง ตามคําขอฉบับที่…….ลงวันที่…..เดือน………….พ.ศ……

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) ………..

