ตัวอยางคําขอฯ ประเภทให

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

๑. นาย ก.
ให
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาง ข.
๕๐,๕๐ ป สัญชาติ ..............................………….............
ไทย
อายุ ..............................
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ใหพรอมบานไม ๒ ชั้น เลขที่ ……ขนาด ๗ x ๑๐ เมตร ปลูกสราง……ป
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใหไดที่ดินมาโดย………………เปนเวลา……..ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผู
ใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน…………ของผูให
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก. นาง ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ให
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับให
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. ๑๔)

ตัวอยางสัญญา ประเภทให

หนังสือสัญญาใหที่ดิน
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………...….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........…………………….
ตําบล.......…………..……..…......….อําเภอ..........…..…….…….…...จังหวัด..........…...........................….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่……………………เดือน…………...…………………พุทธศักราช…………….……
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………..……………………
เลขประจําตัวประชาชน
๑. นาย ก.
…………………………….…….
    
.…๕๐. ..
๒. นาง ข.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………………..
     ผูให อายุ ….….

……………………………….….     

…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ......…….............……….................................…………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย …............................ ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….........หมายเลขโทรศัพท ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย ค.
๓๐ ป
…………………………………...
     ผูรับให อายุ …..…
…………………………………...     
…..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................………..…..............…….…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......…........…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…..………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหยอมยกที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลงใหแกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้ไป
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
่ดินรายนี้ทั้งสองฝายตีราคาไวเปนจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)
ขอ ๓. ที…………………………………………………………………….……………………………………….
ขอ ๔. ใหที่ดินพรอมบานไม ๒ ชั้น เลขที่……..ขนาด ขนาด ๗ x ๑๐ เมตร ปลูกสรางมา……ป
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
ขอ ๕. ผูใหไดที่ดินมาโดย………………เปนเวลา……..ป
……………………………………………………………………………………..………………………………………..
ขอ ๖. ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน…………ของผูให
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
.
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปน
สําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก. นาง ข.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..…..…..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)…………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………………………ผูเขียน
…………………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทให

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ให

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ค.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

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

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ค. เทานั้น สวนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ก.
ให
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

๑. นาย ค.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ใหเฉพาะที่ดิน สวนสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูรับใหอยูกอนแลว
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใหไดที่ดินมาโดย……………..เปนเวลา……….ป ไมคา งชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูใหยกใหดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับเปน…………………….ของผูให
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอให
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอรับให
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. ๑๔ ข)

ตัวอยางสัญญา ประเภทใหเฉพาะสวน

หนังสือสัญญาใหที่ดินเฉพาะสวน
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน..........…....……….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล
.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………….……………
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….……………..      ผูให อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย ค.
๓๐ ป
กับ
…………………………….……………..
     ผูรับให อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ .................................…….………................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมูที่ .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…….………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหยอมยกใหที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะของตนใหแกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้
และในการใหเฉพาะสวนนี้ไมเกี่ยวถึงสวนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินเพียงเฉพาะสวนกรรมสิทธิ์ของผูใหตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาไมทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วามีเพียงใด
ใหเฉพาะที่ดิน สวนสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูรับใหอยูกอนแลว
ขอ ๔. …………………………………………………..……………………….………………………………….
ขอ ๕. ผูรับใหไดที่ดินมาโดย…………….เปนเวลา……….ป
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
ขอ ๖. ผูใหยกใหดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน…………………..ของผูให
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที่ดินรายนี้ทั้งสองฝายขอตีราคาไวเปนจํานวนเงิน………………..……….……..…………………………บาท)
(หาแสนบาทถวน)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..……..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............………………………………ผูเขียน
.......……………………………….…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทใหเฉพาะสวน

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ใหเฉพาะสวน

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ค.
๒. นาง ข.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ก. ใหที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ค. เทานั้น
สวนของนาง ข. คงเดิม

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)

ที
ส
่
วน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทให (ระหวางจํานอง)
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
ให (ระหวางจํานอง)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

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

๑. นาย ก.
ให
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๒. นาง ข.
๕๐,๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ค.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย…………เปนเวลา……ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
รับใหยอมรับภาระการจํานองและหรือภาระหนี้ (แลวแตกรณี) ที่ผูใหจํานองเปนประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…….
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
เดือน…………พ.ศ. …. เปนจํานวนเงิน…………..บาท
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๕) ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคา ตอบแทน
นาย ก. นาง ข.
ลงชื
อ
่
...........................................................
ผูขอ ให
เนื่องจากผูรับใหเปน………..ของผูให
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับให
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

(ท.ด. ๑๔ ข)

ตัวอยางสัญญา ประเภทใหเฉพาะสวน

หนังสือสัญญาใหที่ดินเฉพาะสวน
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน..........…....……….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล
.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………….……………
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….……………..      ผูให อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย ค.
๓๐ ป
กับ
…………………………….……………..
     ผูรับให อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ .................................…….………................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมูที่ .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…….………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหยอมยกใหที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะของตนใหแกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้
และในการใหเฉพาะสวนนี้ไมเกี่ยวถึงสวนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินเพียงเฉพาะสวนกรรมสิทธิ์ของผูใหตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาไมทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วามีเพียงใด
ใหเฉพาะที่ดิน สวนสิ่งปลูกสรางในที่ดินเปนของผูรับใหอยูกอนแลว
ขอ ๔. …………………………………………………..……………………….………………………………….
ขอ ๕. ผูรับใหไดที่ดินมาโดย…………….เปนเวลา……….ป
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
ขอ ๖. ผูใหยกใหดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน…………………..ของผูให
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที่ดินรายนี้ทั้งสองฝายขอตีราคาไวเปนจํานวนเงิน………………..……….……..…………………………บาท)
(หาแสนบาทถวน)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..……..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............………………………………ผูเขียน
.......……………………………….…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทให (ระหวางจํานอง)

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ให
(ระหวางจํานอง)

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ค.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

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

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

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

๑. นาง จ.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหที่ดินเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง) ของตนแก นาง จ. เทานั้น สวนของนาง ข. คงเดิม

๑. นาย ก.
ให
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
มีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย…………………………..เปนเวลา………. ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ไม..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ร

ับใหยอมรับภาระการจํานองและหรือภาระหนี้ (แลวแตกรณี) ที่ผูใหจํานองเปนประกันตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…..
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
เดือน…..…………พ.ศ…….เปนจํานวนเงิน…………………บาท
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
(๕) ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคา ตอบแทน
นาย ก.
เนื่องจากผูรับใหเปน………………..ของผูให
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ให
นาง จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับให
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

(ท.ด. ๑๔ ข)

ตัวอยางสัญญา ประเภทใหเฉพาะสวน(ระหวางจํานอง)

หนังสือสัญญาใหที่ดินเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน..........…....……….……..หนาสํารวจ...........…………………...
ตําบล
.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………….……………
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….……………..      ผูให อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาง จ.
๓๐ ป
กับ
…………………………….……………..
     ผูรับให อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ .................................…….………................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมูที่ .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…….………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหยอมยกใหที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะของตนใหแกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้
และในการใหเฉพาะสวนนี้ไมเกี่ยวถึงสวนกรรมสิทธิ์ของคนอื่น
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินเพียงเฉพาะสวนกรรมสิทธิ์ของผูใหตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาไมทราบเขตที่ดินและเนื้อที่วามีเพียงใด
มีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย……………เปนเวลา……ป
ขอ ๔. ไม
…………………………………………………..……………………….………………………………….
ขอ ๕. ผูรับใหยอมรับภาระการจํานองและหรือภาระหนี้ (แลวแตกรณี) ที่ผูใหจํานองเปนประกันตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
ฉบั
บวันที่…….เดือน………………..พ.ศ……..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที่ดินรายนี้ทั้งสองฝายขอตีราคาไวเปนจํานวนเงิน………………..……….……..…………………………บาท)
(หาแสนบาทถวน)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..……..………………………………..
นาง จ.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............………………………………ผูเขียน
.......……………………………….…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทใหเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง)

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ใหเฉพาะสวน
(ระหวางจํานอง)

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาง จ.
๒. นาง ข.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ก. ใหที่ดินเฉพาะสวน (ระหวางจํานอง) ของตน
แก นาง จ. เทานั้น สวนของนาง ข. คงเดิม

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทให (สินสมรส)
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ให (สินสมรส)
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 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.
ให
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

๑. นาย ค.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาง จ.
๓๐,๒๘
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
แสนบาทถ
วน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เฉพาะที่ดินที่แสดงไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ให
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใหไดที่ดินมาโดย……………..เปนเวลา……….ป ไมคา งชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูใหยกทรัพยสินรายนี้ใหเปนสินสมรส
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคา ตอบแทน
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
เนื่องจากผูรับใหเปนบุตรชายและลูกสะใภ
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ให
นาย ค. นาง จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับให
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

(ท.ด. ๑๔)

ตัวอยางสัญญา ประเภทใหที่ดิน (สินสมรส)

หนังสือสัญญาใหที่ดิน (สินสมรส)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………...….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........…………………….
ตําบล.......…………..……..…......….อําเภอ..........…..…….…….…...จังหวัด..........…...........................….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่……………………เดือน…………...…………………พุทธศักราช…………….……
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………..……………………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

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

.…. ..
๕๐ ป
ผูให อายุ ….….
…….

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ......…….............……….................................…………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย …............................ ถนน ...............…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….........หมายเลขโทรศัพท ...………..................
เลขประจําตัวประชาชน

กับ

๑. นาย ค.
…………………………….……..
    
๒.
นาง
จ.
…………………………………...      ผูรับให อายุ
…………………………………...     

๓๐
….…
๒๘ ป
…..…
…..

ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...................................………..…..............…….…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......…........…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…..………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหยอมยกที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลงใหแกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้ไป
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
่ดินรายนี้ทั้งสองฝายตีราคาไวเปนจํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนบาทถวน)
ขอ ๓. ที…………………………………………………………………….……………………………………….
ขอ ๔. ใหเฉพาะที่ดินที่แสดงไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
………………………………………………………………………………………..……………………………………..
ขอ ๕. ผูใหไดที่ดินมาโดย……………..เปนเวลา……….ป
……………………………………………………………………………………..………………………………………..
ขอ ๖. ผูใหยกทรัพยสินรายนี้ใหเปนสินสมรส
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
ขอ ๗. ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปนบุตรชายและลูกสะใภ
…………………………………………………………………………………..…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปน
สําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..…..…..………………………………..
นาย ค. นาง จ.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)…………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………………………ผูเขียน
…………………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทให (สินสมรส)

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
ให
(สินสมรส)

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ค.
๒. นาย จ.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทแบงให

ตําแหนงที่ดิน

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

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
๓๒
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๕๘
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน
๑๕
๑
๑๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให
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

นาย ค.
รับให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย………………เปนเวลา……..ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผู
ใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน…………ของผูให
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ให
นาย
ค.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับให
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
5136 IV 7228-1
๔๐
๗๑
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๑๒๓
๒
๒๓
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๔
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดนิ

(ท.ด. ๑๔ ก)

ตัวอยางสัญญา ประเภทแบงให

หนังสือสัญญาแบงใหที่ดนิ
ที่ดิน

๑๕
๓๒
๕๘
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที
่ดิน..........…....……….……..หน
าสํารวจ...........…………………...
ตําบล.......…………..……..…......…อําเภอ..........…..….….…………...จังหวัด....................................….….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด……………………….……………
………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….……………..      ผูให อายุ ...……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................………………..…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................….......... ถนน .........…....…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ...…….……..................
เลขประจําตัวประชาชน

………………………………….….…….     
…. .…
นาย
ค.
๓๐ ป
กับ
…………………………….……………..      ผูรับให อายุ ..……
………………………………….…….….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ .................................…….………................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...................…...... ถนน ...............……..……..หมูที่ .….….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ....…….………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
๔๐
ขอ ๑. ผูใหยอมแบงใหที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้เพียงเฉพาะตอนเลขที่ดิน……………………….…………………
ซึ่งไดหมายสีเขียวไวในแผนที่ในสารบบกับแผนที่หลังโฉนดที่ดินรายนี้แกผูรับเปนเด็ดขาดแตวันทําสัญญานี้
ขอ ๒. ผูรับใหยอมรับที่ดินตามที่กลาวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
ไมมีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย………………เปนเวลา……..ป
ขอ ๓. ……………………………………………………………………………………………………………….
ขอ ๔. ผูใหยกใหดวยความเสนหาไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับใหเปน………..……ของผูให
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
๕๐๐,๐๐๐
(ที่ดินรายนี้ทั้งสองฝายขอตีราคาไวเปนจํานวนเงิน…………………..………………………………………บาท)
(หาแสนบาทถวน)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูรับใหถือไวฉบับหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแบงใหและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูให)…..……..………………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับให)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………………………ผูเขียน
…………………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทแบงให

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
แบงให

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ค.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

๔

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
5136 IV 7228-1 (ลงชื่อ)……………
๔๐
๑๒๓

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)

ที
ส
่
วน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทคํามั่นจะให
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
คํามั่นจะให
 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 ก.
ใหคํามั่น
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. ใหคํามั่นวาจะใหที่ดินแปลงนี้แก นาย ง. ภายในวันที่……..เดือน………..พ.ศ…….
ตามบันทึกขอตกลง ลงวันที่……เดือน…………..พ.ศ…………

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง.
รับคํามั่น
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
จะใหเฉพาะที่ดินไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหคํามั่น
นาย
ง.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับคํามั่น
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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเรือ่ งคํามั่นจะให

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

นาย ก. ผูใหคํามั่น
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ง. ผูรับคํามั่น
..………...................………...….........................……….......
    
๕๐,๔๐ 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 : ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ นาย ก. ไดตกลงใหคํามั่นจะใหที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
แปลงดังกลาวแก นาย ง. ภายในวันที่……เดือน…………..พ.ศ………. และนาย ง. ตกลงยอมรับคํามั่นของ นาย ก. ทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จึงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ………………………………………….ผู
ใหคํามั่น
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ง.
ลงชื่อ………………………………………….ผู
รับคํามั่น
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทคํามั่นจะให

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
คํามั่นจะให

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ง.
ผูรับคํามั่น

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ก. ใหคํามั่นจะใหที่ดินแปลงนี้แก นาย ง. ภายใน
วันที่……เดือน…………พ.ศ……ตามบันทึกขอตกลง
ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ……

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทถอนคืนการให
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ถอนคืนการให
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
(ตามคําพิพากษาศาล……ที่…ลงวันที่…..เดือน……….พ.ศ…...)
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….

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

นาย ค.
รับให
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ให
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
ไทย
๕๐
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
่ดินแปลงนี้ศาลไดมีคําสั่งพิพากษาใหถอนคืนการใหตามสัญญาให ลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ…….
(๓) ที..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
่.................. เดื่…
อน…..ลงวั
...............................…........
พ.ศ. ...........…….......
ตามคําวัพินพทีากษาศาล…..ที
นที่……เดือน………พ.ศ…...
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ก.
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

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอจดทะเบียนถอนคืนการให

จดทะเบียนถอนคืนการให
คําขอ.........................................

ฉบับที่.........................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่............................................……………...............จังหวัด.....................………………………….…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
     อา
๕๐ เชื้อชาติ...........……..............สั
ไทย
ไทย
ยุ..................ป
ญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ค. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ไดมาโดยการรับใหจาก นาย ก. ตามสัญญา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ใหลงวันที่……เดือน……………...พ.ศ…… บัดนี้ศาล………………………....ไดมีคําพิพากษาที่……………………...…………
..........................................................................………………........................................................................................................
ลงวันที่…..เดือน………..พ.ศ………… สั่งใหถอนคืนการใหดังกลาวเนื่องจาก………………………..
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ดําเนินการจดทะเบียนถอนคืนการใหปรากฏในที่ดินแปลงนี้ดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทถอนคืนการให

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

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ค.
ถอนคืนการให
(ตามคําพิพากษา
ศาล………ที่……..
ลงวันที่…….…
เดือน…………….
พ.ศ………)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
นาย ก.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

(ท.ด. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภทโอนคืนใหแกผูยกให
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
โอนคืนใหแกผูยกให
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 นอกเขต
 ในเขต
ตําแหนงที่ดิน
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

กระทรวงการคลัง
โอน
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

นาย ก.
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
เปนการโอนที่ดินคืนใหแกผูยกใหแกทางราชการ เนื่องจากทางราชการไมไดใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูย กให
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
และคณะรั
ฐมนตรีไดมติอนุมัติใหโอนที่ดินคืนใหแก นาย ก. ผูยกใหแลว
..................................................................……….........................................................................................…...................……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
กระทรวงการคลั
ง
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย
ก.
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

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงเรือ่ งโอนคืนใหแกผูยกให

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

กระทรวงการคลัง
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
- , ๕๐ 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. ตามที่กระทรวงการคลังไดรับใหที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ จาก นาย ก. ซึ่งไดจดทะเบียน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื่อวันที่……เดือน………………พ.ศ…….โดยผูใหมีตามประสงคใหใชในราชการ………………………………แตเนื่องจาก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ทางราชการมิไดใชประโยชนในที่ดินตามความประสงคของผูให และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่………...เดือน……….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
พ.ศ…… อนุมัติใหโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้คนื ใหแก นาย ก. ผูให ตามนัยขอ ๒ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอโอนที่ดินแปลงนี้คืนใหแก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ใหเปนการเสร็จสิ้นไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. นาย ก. ยินยอมรับโอนที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางตนจากกระทรวงการคลังตาม ขอ ๑
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจดูและเขาใจความตลอดแลว
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงไดลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
กระทรวงการคลัง
ลงชื่อ……………………..……………….ผู
โอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ……………………..……………….ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ……………………..……………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ……………………..……………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ..…………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทโอนคืนใหแกผูยกให

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
โอนคืนใหแก
ผูยกให

ผูใหสัญญา
กระทรวงการคลัง

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. ๑)
 ที่บาน
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 ที่ ..............
กรรมสิทธิ์รวม
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ไมมีคาตอบแทน)
 ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (ไมมีคาตอบแทน)

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...…………........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ให นาง จ. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินของตน จํานวนหนึ่งในสามสวน

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

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาง จ.
ขอถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
๓๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย…………………………....เปนเวลา……………ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมโดยไมมีคาตอบแทน เนื่องจากเปน…………………………………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาง จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
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. ๗๐)
ตัวอยางบันทึกขอตกลงเรือ่ งกรรมสิทธิร์ วม (ไมมีคาตอบแทน)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (ไมมีคาตอบแทน)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……..
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง ………………………….….... ...     ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….…..
……………………………..…..     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
……..
นาง จ.
๓๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม อายุ ….….
……………………..………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาง จ.
หนึ่งในสาม
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
วน
//////////////
///
หรื///อ เฉพาะส
วนของ……………………………………จํ
านวน……………………………ส
วนเนื่องจากเปน…………………
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก………………………………………………เป
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
(เงิน………………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาง จ.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม(ไมมีคาตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

กรรมสิทธิ์รวม
(ไมมีคาตอบแทน)

ผูใหสัญญา
นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาง จ.
๒. นาย ก.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ก. ให นาง จ. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินของตน
จํานวนหนึ่งในสามสวน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(ไมมีคาตอบแทน)

ตําแหนงที่ดิน

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

๑.นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
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. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนหนึ่งในสี่สวน สวนของ นาง ข. และนาย ค. คงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
๔๐ , ๕๐ ป สัญชาติ .....….......................................
ไทย
อายุ ..............................
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
ไมมีสิ่งปลูกสราง ผูใหไดที่ดินมาโดย………….เปนเวลา……ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมโดยไมมีคาตอบแทน เนื่องจากเปน………………
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให
ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย ก. จํานวนหนึ่งในสี่สวน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ง.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
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. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรือ่ งกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(ไมมีคาตอบแทน)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม เฉพาะสวน (ไมมีคาตอบแทน)
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............………….……..หนาสํารวจ.......…..………………….
ตําบล.......…………..……......…..…อําเภอ..........…..…….…..………...จังหวัด...........….…....................….....
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเมื่อวันที่……..…………เดือน……………...…………………พุทธศักราช……………………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………… เลขประจําตัวประชาชน
……………………….…………     
……..
นาย
ก.
๕๐ ป
ระหวาง ………………………….….... ...     ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ….…..
……………………………..…..     
………
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……….................................……………………….…...
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............……..หมูที่ ...….………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...........…….................หมายเลขโทรศัพท ...….....……....…....
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………..…….     
……..
นาย ง.
๔๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม อายุ ….….
……………………..………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ง.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
วน
//////
นาย ก.
หนึ่งในสี่
หรือ เฉพาะสวนของ……………………………………จํ
านวน……………………………ส
วนเนื่องจากเปน………………..
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก………………………………………………เป
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
(เงิน………………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………..……………………..….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวน (ไมมีคา ตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน
(ไมมีคาตอบแทน)

ผูใหสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาง ข.
๓. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาง ข.
๔. นาย ค.

ไร

งาน

๑

-

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

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

นาย ก. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน
หนึ่งสวนในสี่สวน สวนของนาง ข. และ นาย ค.
คงเดิม

