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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม(กึ่งหนึ่ง)
(กรณีมีคาตอบแทน)

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
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 .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
๓๕
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
กรรมสิทธิ์รวมรายนี้มีคาตอบแทนตามขอ ๔ ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง รับใหมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(มีการบรรยายสวน) (กรณีมีคาตอบแทน)

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
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 นาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวน

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
๓๕
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
กรรมสิทธิ์รวมรายนี้มีคาตอบแทนตามขอ ๔ ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง รับใหมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(มีการบรรยายสวน) (กรณีมีคาตอบแทน)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๕ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ สวน ใน ๘๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………..………จํ
านวน……………………..…………………ส
วน
นาย ข.
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงใหคาตอบแทนแก………………………………………………เป
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
หาแสนบาทถวน
รายนี้เสร็จแลว
(เงิน………………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตา งไมทราบเขตและเนื้อ ที่แ นน อนวาอยูต อนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (มีการบรรยายสวน)
(กรณีมีคาตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน……….…
พ.ศ. ……….…

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหนาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวน
ใน ๘๐๐ สวน

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

(ท.ด. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม (กึ่งหนึ่ง)
(กรณีมีคาตอบแทน)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๕ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
วน
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………..………จํ
านวน……………………..…………………ส
วน
นาย ข.
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงใหคาตอบแทนแก………………………………………………เป
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
หาแสนบาทถวน
รายนี้เสร็จแลว
(เงิน………………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน แปลงนี้ตา งไมทราบเขตและเนื้อ ที่แ นน อนวาอยูต อนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (กรณีมีคาตอบแทน)

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

ประเภทการ
จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์รวม

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(กรณีไมมีคาตอบแทน)

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ให นาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินของตน จํานวน ๑๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน

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

๕๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิทธิ์
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
๓๕
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
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะที่ดินไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใหไดที่ดินมาโดย…………………………....เปนเวลา……………ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให
ถือกรรมสิทธิ์รวมโดยไมมีคาตอบแทน เนื่องจากเปน…………………………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข.
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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(กรณีไมมีคาตอบแทน)

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

…………………………..…….     
……..
นาย ข.
๓๕ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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…………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๑๐๐ สวน ใน ๔๐๐
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….………………………ส
วน
//////////////
///
หรื///อ เฉพาะส
วนของ……………………………………จํ
านวน………………………ส
วน
ทั้งสองฝายไมมีการใหคาตอบแทนแกกันเนื่องจากเปนการใหถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน
หา ซึ่งผูขอถือกรรมสิทธิ์รวมเปน……………..…….ของผูใหถือกรรมสิทธิ์
ตกลงใหคาตอบแทนแก…
…………………………………………………………………………………………………………..
เปนจํานวนเงิน….………………..บาท
(เงิน……………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………….….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน แปลงนี้ตา งไมทราบเขตและเนื้อ ที่แ นน อนวาอยูต อนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ทัง้ สองฝายไดตรวจดูบนั ทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (กรณีไมมคี า ตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………..… กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (ไมมคี า ตอบแทน)
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

นาย ก. ให นาย ข. ถือกรรมสิทธิร์ วมในทีด่ นิ
ของตน จํานวน ๑๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ)………….…

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีมีคาตอบแทน)

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. 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. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนจํานวน ๑๐๐ สวนใน ๓๐๐ สวนเทานั้น สวนของนาย ข. . คงมีอยูตามเดิม

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
กรรมสิทธิ์รวมรายนี้มีคาตอบแทนตามขอ ๔ ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................………......................................................................….................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง รับมรดกมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................………............................................................…...................…...............……
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย ก. จํานวน ๑๐๐ สวนใน ๓๐๐ สวน
(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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีมีคาตอบแทน)

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

…………………………..…….     
…….
นาย ง.
๓๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ง.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม //////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………สวน
//////
ขาพเจา นาย ก.
๑๐๐ สวน ใน ๓๐๐
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………..………จํ
านวน……………………..…………………ส
วน
นาย ง.
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐.ตกลงใหคาตอบแทนแก………………………………………………เป
นจํานวนเงิน….…………………………………..บาท
หาแสนบาทถวน
รายนี้เสร็จแลว
(เงิน………………………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………………………………………….
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน แปลงนี้ตา งไมทราบเขตและเนื้อ ที่แ นน อนวาอยูต อนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีมีคาตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน……….… เฉพาะสวน
พ.ศ. ……….…

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวนของตน
จํานวน ๑๐๐ สวนใน ๓๐๐ สวนเทานั้น สว นของ
นาย ข. คงมีอยูตามเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีไมมีคาตอบแทน)

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

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

๑.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. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตน จํานวน ๑๐๐ สวน ใน ๓๐๐ สวนเทานั้น สวนของ นาย ข. คงมีอยูตามเดิม

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
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
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ผูใหไดที่ดินมาโดย………….เปนเวลา……ป ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ให
ถือกรรมสิทธิ์รวมโดยไมมีคาตอบแทน เนื่องจากเปน………………
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
(๖) ใหถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย ก.
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
จํานวน ๑๐๐ สวนใน ๓๐๐ สวน
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอถือกรรมสิทธิ์
นาย
ง.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม
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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (กรณีไมมีคาตอบแทน)

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

…………………………..…….     
……..
นาย ง.
๓๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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…….……………………สวน
//////
นาย ก.
๑๐๐ สวน ใน ๓๐๐
หรือ เฉพาะสวนของ……………………………………จํ
านวน……………………………ส
วน
ทั้งสองฝายไมมีการใหคาตอบแทนแกกันเนื่องจากเปนการใหถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน
หา ซึ่งผูขอถือกรรมสิทธิ์รวมเปน……………..…….ของผูใหถือกรรมสิทธิ์
ตกลงใหคาตอบแทนแก…
………………………………………………………………………………………………..…………
เปนจํานวนเงิน….…………………..บาท
(เงิน…………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน……………………..
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวา การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน แปลงนี้ตา งไมทราบเขตและเนื้อ ที่แ นน อนวาอยูต อนใด
และมีจํานวนเทาใด
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ทัง้ สองฝายไดตรวจดูบนั ทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………..……………………..….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.

ตัวอยางบันทึกขอตกลง ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีไมมคี า ตอบแทน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (ไมมคี า ตอบแทน)

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

๑

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
ตาราง
โฉนดที่ดินใหม
วา
-

นาย ก. ใหนาย ง. ถือกรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวนของตน
จํานวน ๑๐๐ สวนใน ๓๐๐ สวนเทานั้น สวนของ
นาย ข. คงมีอยูตามเดิม

-

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(กรณีไมมีคาตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

(ปลอดจํานอง)

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
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 นาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินของตนจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวน และผูรับจํานองยินยอมใหสวนของนาย ข. ปลอด
จํานอง ตามบันทึกขอตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที่….เดือน……พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
นการใหโดยเสนหา,ไมมีคาตอบแทน,ผูรับใหเปนบุตรไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) เป
..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง ซื้อมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ผูรับจํานองยินยอมใหที่ดินสวนของนาย ข. ปลอดจํานองตามสัญญาจํานองลงวันที่…...เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(กรณีไมมีคาตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (ไมมีคาตอบแทน)
(ปลอดจํานอง)

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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..……………………………
นาย ข.
๒๐๐ สวน ใน ๘๐๐
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….………………………ส
วน
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะสวนของ…………………จํานวน……………………สวนโดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที่……….
เดือน……………….พ.ศ. …. ตามบันทึกขอตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที่……..เดือน……………….พ.ศ. ….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทั้งสองฝายไมมีการใหคาตอบแทนแกกันเนื่องจากเปนการใหถือกรรมสิทธิ์รวม
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..……………………………………………………….
//////////////////////////////////
โดยเสน
หา ซึ่งผูขอถือกรรมสิทธิ์รวมเปน……………..…….ของผูใหถือกรรมสิทธิ์
ตกลงให
คาตอบแทนแก…
………………………………………………………………………………………………..…………
เปนจํานวนเงิน………………………บาท
(เงิน.………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน….……………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม (ปลอดจํานอง)

บันทึกขอตกลง (ปลอดจํานอง)
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ง. ผูรับจํานอง
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก. ผูจํานอง
๔๐,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๕๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. ผูจ าํ นอง ไดจาํ นองไวกบั นาย ง. ผูร บั จํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ. …. บัดนี้ขาพเจา นาย ก. ไดตกลงกันยินยอมให นาย ข. เปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. ….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒ ขาพเจานาย ง. ผูร บั จํานอง ยินยอมใหจดทะเบียนดังกลาว และยินยอมใหสว นของนาย ข. ปลอดจํานองจากสัญญา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานองฉบับลงวันที่……..เดือน………………พ.ศ. …. ได จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินรายนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตอไปดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๓. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ง
ลงชื่อ………….……………….…………………….ผู
รับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก
ลงชื่อ…………..……….…………..……………….
ผูจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ บัน ทึก ขอ ตกลงนี้ใ หส ลัก หลัง หรือ ทําอีก แผน หนึ่ง ตา งหากเพื่อ ประจําตอ สัญ ญาจํานองทั้ง ๓ ฉบับ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยมีขอความตรงกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(กรณีไมมคี า ตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภทการ
จดทะเบียน
จํานอง

วันที่ …………. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (ไมมคี า ตอบแทน)
พ.ศ. …………. (ปลอดจํานอง)

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ง.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

ผูรับจํานอง

นาย ก.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

๒
นาย ก. ใหนาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินของตน
จํานวน ๒๐๐ สว นใน ๘๐๐ สว น และผูร บั จํานอง
ยินยอมใหสว นของนาย ข.ปลอดจํานองตามบันทึก
ขอตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที่… ..เดือน………….
พ.ศ. ….

(ลงชื่อ)....…............

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

ตําแหนงที่ดิน

(ปลอดจํานอง)

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. 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 นาย ง. ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๔๐๐ สวน และผูร บั จํานองยินยอมใหทดี่ นิ เฉพาะสวนของนาย ง. เทานัน้ ปลอดจํานอง
ตามบันทึกขอตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที่…เดือน………พ.ศ. …. สวนทีด่ นิ ของนาย ก. ยังคงมีการจํานองอยูต ามเดิม และที่ดินของนาย ข. ที่มีอยูแลวคงเดิม

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีมีคาตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ง.
ขอถือกรรมสิทธิ์รวม
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 ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
กรรมสิทธิ์รวมรายนี้มีคาตอบแทนตามขอ ๔. ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่,ไมมีการเชา
(๔) ไม
..............................................................................……….................................................................................…...............……
มีสิ่งปลูกสราง รับมรดกมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
ผูรับจํานองยินยอมใหที่ดินสวนของนาย ง.ปลอดจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…….เดือน………………พ.ศ. ….
(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 เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (กรณีมีคาตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม เฉพาะสวน (ปลอดจํานอง)
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

…………………………..…….     
…….
นาย ง.
๓๐ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ง.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม //////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………สวน
//////อ เฉพาะสวนของ…………………จํ
ขาพเจา นาย ก. านวน……………………………ส
๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ วน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที…
่ ….
หรื
เดือน………….พ.ศ. …. ตามบันทึกขอตกลงปลอดจํานองฉบับลงวันที่……เดือน……………พ.ศ. ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
นาย ง.
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
นาย ก.
๕๐๐,๐๐๐
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
หาแสนบาทถวน
รายนี้เสร็จแลว
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (ปลอดจํานอง)

บันทึกขอตกลง (ปลอดจํานอง)
ที่ดิน
ระวาง.......………………..........................…..ตําบล...........……………………………..…………….............
เลขที่ดิน……………………หนาสํารวจ......………...............อําเภอ..............…........……................................
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จังหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….………………………….
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. …………….
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ. ผูรับจํานอง
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
๔๕,
นาย ก. ผูจํานอง
..………...................………...….........................……….......
    
๕๐ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ...........................
ไทย
อายุ ................
บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยทีด่ นิ แปลงเครือ่ งหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. ผูจ าํ นอง ไดจาํ นองไวกบั นาย จ. ผูร บั จํานอง ตามสัญญาจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบั
บลงวันที…
่ ….เดือน…………พ.ศ. …. บัดนีข้ า พเจา นาย ก. ไดตกลงกันยินยอมให นาย ง. เปนผูถ อื กรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ สวนใน ๔๐๐ สวน โดยปลอดจํานองจากสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…….เดือน……………..พ.ศ. ….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจานาย จ. ผูร บั จํานอง ยินยอมใหจดทะเบียนดังกลาว และยินยอมใหสว นของนาย ง. ปลอดจํานองจากสัญญา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จํานองฉบับลงวันที่……..เดือน………………พ.ศ. …. ได จึงขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนใหปรากฏในโฉนดที่ดินรายนี้
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตอไปดวย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๓. ขา พเจา ยอมเสีย คา ธรรมเนีย มตามระเบีย บ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาพเจาทั้งสองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย จ
ลงชื่อ………….……………….…………………….ผู
รับจํานอง
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก
ลงชื่อ…………..……….…………..……………….
ผูจํานอง
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
หมายเหตุ บัน ทึก ขอ ตกลงนี้ใ หส ลัก หลัง หรือ ทําอีก แผน หนึ่ง ตา งหากเพื่อ ประจําตอ สัญ ญาจํานองทั้ง ๓ ฉบับ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
โดยมีขอความตรงกัน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(กรณีมีคาตอบแทน) (ปลอดจํานอง)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม

ประเภทการ
จดทะเบียน
จํานองเฉพาะสวน

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

นาย จ.

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

๑. นาย ง.
๒. นาย ก.
๓. นาย ข.

ผูรับจํานอง

พ.ศ. ๒๕๔๙
วันที่ …………. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (ปลอดจํานอง)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)......…..........

นาย ก. จํานองที่ดินเฉพาะสวนของตนแกนาย จ.
สวนของนาย ข.ที่มีอยูแลวคงมีอยูตามเดิม

๒

-

-

-

-

นาย ก. ให นาย ง. ถือกรรมสิทธิร์ วมเฉพาะสวนของตนใน
ทีด่ นิ แปลงนีจ้ าํ นวน ๒๐๐ สวนใน ๔๐๐ สวน และผูร บั
จํานองยินยอมใหที่ดิน เฉพาะสวนของนาย ง. เทานั้น
ปลอดจํานอง ตามบัน ทึก ขอ ตกลงปลอดจํานองฉบับ
ลงวัน ที่… ...เดือน……………พ.ศ. …. สวนของนาย ข.
ยังคงมีอยูตามเดิม

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
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. ยินยอมให นาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวน เพือ่ เปนการโอนชําระหนีจ้ าํ นองบางสวน โดยใหที่ดิน สว นที่เ ปน ของนาย ข.
ปลอดจากการจํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่…….เดือน…………พ.ศ. …. สวนทีด่ นิ ของนาย ก. ทีม่ อี ยูแ ลวคงมีการจํานองอยูต ามเดิม

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนชําระหนี้จํานองบางสวน)

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
๓๕
ไทย
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๒๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สองแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
กรรมสิทธิ์รวมรายนี้มีคาตอบแทนตาม ๔. ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง ซื้อมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ใหถือกรรมสิทธิ์รวมเนื่องจากการโอนชําระหนี้จํานองบางสวนตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่…….เดือน……………พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงเหลือเงินที่จํานอง วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามสัญญาจํานองเปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูขอ โอน
นาย
ข.
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. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(โอนชําระหนี้จํานองบางสวน)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนชําระหนี้จํานองบางสวน)
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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
๓๕ ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ สวน ใน ๘๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
หรือ เฉพาะสวนของ………………………………………………..………จํ
านวน……………………..….………………ส
วน
นาย
ก.
ตกลงยิ
น
ยอมโอนที
ด
่
น
ิ
ให
แ
ก
น
าย
ข.
เพื
อ
่
เป
น
การโอนชํ
า
ระหนี
จ
้
า
ํ
นองบางส
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….วน
//////////////////////////////////
๒๐๐,๐๐๐
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เปนจํานวนเงิน……………………………บาท
สองแสนบาทถวน
//////////////////////////////////
ทัง้ สองฝายไดตกลงกันใหทดี่ นิ เฉพาะสวนของนาย ข.
(เงิน.……………………………………บาท)
และได
ชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ที…………………………………………………………………………………………………………………………………….
่รับโอนไปปลอดจากการจํานองตามสัญญาจํานองฉบับลงวันที่……เดือน……………..พ.ศ. …. ดวย
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. ที่ดินเฉพาะสวนของนาย ก. ยังคงจํานองอยูตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่……....เดือน ……....…….. พ.ศ. ….
เปนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบัน ทึก ขอ ตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………

.

(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนชําระหนี้จํานองบางสวน)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๒๐
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภทการ
จดทะเบียน
จํานอง

วันที่ …………. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนชําระหนี้
พ.ศ. …………. จํานองบางสวน)

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๒

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).......….........

ผูรับจํานอง

นาย ก.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.

นาย ก. ยินยอมให นาย ข. ถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน
๒๐๐ ใน ๘๐๐ สวนเพื่อ เปนการโอนชําระหนี้จํานอง
บางสวน โดยใหทดี่ นิ สวนทีเ่ ปนของนาย ข.ปลอดจากการ
จํานองตามสัญญาจํานอง ฉบับลงวันที่….เดือน…………
พ.ศ. …. สวนทีด่ นิ ของนาย ก. ทีม่ อี ยูแ ลวคงมีการจํานอง
อยูต ามเดิม

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
โอน
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. ยินยอมให บริษทั ข. จํากัด เขาถือกรรมสิทธิร์ วมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตวั การ

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. บริษัท ข.จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ่งแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ใหเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
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. ๗๐)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง เรื่อง กรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)

บันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)
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

…………………………..…….     
…….
บริษัท ข. จํากัด
- ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูข อถือกรรมสิทธิร์ วม 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………………………………………………………………………………..…………………………
บริษัท ข. จํากัด
๒๐๐ สวน ใน ๘๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….………………สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตวั การ ซึง่ ขาพเจานาย ก.
ซื…………………………………………………………………………………………………………………………………….
้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่………เดือน………..พ.ศ. ….
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัว การ โดยใหผูรับ โอนเขา ถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึก ขอ ตกลงนี้ไ ดทําเปน ฉบับ เดีย ว เก็บ ไว ณ สํานัก งานที่ดิน ทั้งสองฝา ยไดต รวจดูบันทึกขอตกลงและเขา ใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
บริษัท ข. จํากัด
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………

.

(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภทกรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. (โอนใหตัวการ)
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๒

-

-

-

-

-

นาย ก. ยินยอมให บริษทั ข. จํากัด เขาถือกรรมสิทธิร์ วม
จํานวน ๒๐๐ สวนใน ๘๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนให
ตัวการ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

