ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เชา

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
(หนึ
ง
่
แสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชํ
าระคาเชาภายในวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกป / อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) ในระหวางการเชาถาฝายหนึง่ ฝายใดถึงแกกรรมลง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สัญญานีโ้ อนใหผรู บั มรดกตกทอดดําเนินการ ลงชื่อ ...........................................................
นาย ก.
ผูขอ ใหเชา
ตามสัญญานีต้ อ ไปได
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท เชา

ที่ดิน

หนังสือสัญญาเชาที่ดิน มีกําหนดสิบป

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

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
(ระบุวา เชาทําอะไร)
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไวทํา…………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิบป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
วน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกป
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
่งปลูกสรางที่ผูเชาสรางขึ้นเมื่อสิ้นอายุสัญญาเชา ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…อาคารสิ
………………………………………….…………………….……………….
ผูใหเชา ในการเชาที่ดนิ รายนี้หามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
ขอ ๔. ในระหวางการเชาถาฝายหนึง่ ฝายใดถึงแกกรรมลง สัญญานีโ้ อนใหผรู บั มรดกตกทอดดําเนินการตามสัญญานีต้ อ ไปได
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนัง สือ สั ญ ญานี้ไ ดทําเปน สามฉบั บ มีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใ หเ ชา และผูเ ชา ถือ ไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………………ผูเขียน
………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เชามีกําหนดสิบป
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เชา (มีเงื่อนเวลา)

ตําแหนงที่ดิน

(มีเงื่อนเวลา)

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

การเชารายนี้คูสัญญาตกลงกันใหมีผลนับแตวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป

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

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
(หนึ
ง
่
แสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ามีกําหนดสิบปนับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) การเช
..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชํ
า
ระค
าเชาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป / อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
าทีด่ นิ นีท้ งั้ สองฝายตกลงยินยอมใหผเู ชามีสทิ ธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
(๕) ในการเช
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
๖ เดือน ...............................…........
มกราคม
๒๕๔๙
วันที่..................
พ.ศ. ...........…….......
นาย
ก.
ให
เ
ช
า
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท เชา (มีเงื่อนเวลา)

หนังสือสัญญาเชาที่ดิน มีกําหนดสิบป (มีเงื่อนเวลา)
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
๖
มกราคม
๒๕๔๙
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดื
อน…………..……….…………พุ
ทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
(ระบุวา เชาทําอะไร)
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไวทํา…………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
สิบป
ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
วน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ชําระภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของทุกป
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
่งปลูกสรางที่ผูเชาสรางขึ้นเมื่อสิ้นอายุสัญญาเชา ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…อาคารสิ
………………………………………….…………………….……………….
ผูใหเชา
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
ขอ ๔. ในการเชาทีด่ นิ นีท้ งั้ สองฝายตกลงยินยอมใหผเู ชามีสทิ ธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนัง สือ สั ญ ญานี้ไ ดทําเปน สามฉบั บ มีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใ หเ ชา และผูเ ชา ถือ ไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………………ผูเขียน
………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เชา (มีเงื่อนเวลา)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป
วันที่ ๖
เดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๙

ประเภทการ
จดทะเบียน
เชามีกําหนดสิบป
(มีเงื่อนเวลา)

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

การเชารายนี้คูสัญญาตกลงกันใหมีผลนับแตวันที่
๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ามีกําหนด…..…………....ป นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท เช
................……………….........
ตําแหนงที่ดิน (ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต
ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เปนกรณีที่ตองจดทะเบียนเชา
เกิน ๓๐ ป แตไมเกิน ๕๐ ป

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เชา (ตาม พ.ร.บ.
การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๔๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ยี
ส
่
บ
ิ
ล
า
นบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
(๓) (๔) ระบุสาระสําคัญ เชา เชาเพื่อทําอะไร คาเชาเปนรายเดือน รายวัน รายป ชําระคาเชากันอยางไร ใหเชาชวงไดหรือไม
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
///// ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
มีสัญญาตอทายสัญญาเชาก็ใหระบุไวดวย
(๔)
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท เชา
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

เปนกรณีที่ตองจดทะเบียนเชา
เกิน ๓๐ ป แตไมเกิน ๕๐ ป

(ท.ด. ๓๖)

หนังสือสัญญาเชาที่ดิน มีกําหนด……….……….ป
ที่ดิน

(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)
โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย ก.
๓๐ ป
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิ
ดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
(ระบุวา เชาทําอะไร)
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชา เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไวทํา…………..………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
มีกําหนด……………………ป……………………….เดือน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เปนตนไป
ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ระบุขอตกลงอื่น ๆ เชน การชําระคาเชา ชําระกันอยางไร)
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…………………………………………….…………………….……………….
ขอ ๔. (ถามีสัญญาตอทายใหระบุไวดวย)
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนัง สือ สั ญ ญานี้ไ ดทําเปน สามฉบั บ มีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใ หเ ชา และผูเ ชา ถือ ไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………………ผูเขียน
………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เชา
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่………….. เชามีกําหนด…….ป นาย ก.
เดือน…………. (ตาม พ.ร.บ.การเชา
พ.ศ. …………. อสังหาริมทรัพยเพือ่
พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๔๒)

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เปนกรณีที่ตองจดทะเบียนเชาเกิน ๓๐ ป แตไมเกิน ๕๐ ป

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๔๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
จํานองสิทธิการเชาที่ดิน  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)  ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท จํานองสิทธิการเชา
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๔๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
จํานองสิทธิการเชา
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

นาย ค.
รับจํานองสิทธิการเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๐
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ยี
ส
่
บ
ิ
ล
า
นบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ผูจํานองตกลงจํานองสิทธิการเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางตน ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
/////
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามสัญญาเชาที่ดินซึง่ จดทะเบียนการเชาไวตอ พนักงานเจาหนาที่ เมื่อวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
/////
แกผูรับจํานอง เพื่อเปนประกันการกูยืมเงินที่ผูจํานองกูยืมจากผูรับจํานองตามสัญญากูยืมเงินลงวันที่…เดือน…….…พ.ศ. ….
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๔) อัตราดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอป และ
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
นําสงดอกเบี้ยปละหนึ่งครั้ง (หรือตามที่
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ จํานองสิทธิการเชา
นาย
ค.
คูสัญญาตกลงกัน)
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ รับจํานองสิทธิการเชา
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
หมายเหตุ สิทธิการเชาตาม ป.พ.พ.
(………………………………………)

ไมสามารถจํานองได

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. ๑๕)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท จํานองสิทธิการเชา
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

หนังสือสัญญาจํานองที///////
่ดิน สิทธิการเชาที่ดิน

ที่ดิน

(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒)

โฉนดที่.......…………..……………….เลขที่ดิน...............………….……..หนาสํารวจ.........………………….
ตําบล.......…………..……........…..…..อําเภอ..........…..……….………….จังหวัด…......….........................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่………………..…เดือน…………………………..……พุทธศักราช…….……..………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด…………………………..………
เลขประจําตัวประชาชน
ระหวาง

…………………………….…….     
…. …
นาย ข.
๕๐ ป
…………………………………..
     ผูจํานอง อายุ ….…..
……………………………….….     
….….

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

กับ

…………………………….……..     
….…
นาย ค.
๔๐ ป
…………………………………...
     ผูร บั จํานอง อายุ ...….
…………………………………...     
…….

สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...................................………….…................………………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................…......... ถนน ..........…………..หมูที่ ..………….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..............……............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
สิทธิการเชาที่ดิน
การกูยืมเงินที่ผูจํานอง
ขอ ๑. ผูจํานองตกลงจํานองที//////
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ท///////////
ั้งแปลงแกผูรับจํานอง เพื่อเปนประกัน…………..………….
กูยืมจากผู
รับจํานองตามสัญญากูยืมเงิน ฉบับลงวันที่………..เดือน…………………พ.ศ. ….
….…
.……..…………………………………………………………………………………………………………….…….….
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.ยี่สิบลานบาทถวน
เปนจํานวนเงิน…………………...……..บาท
(เงิน…………………..…………..…………..……………บาท)
โดยใหดอกเบี้ย
รอย
๑๕ ตอป
////////////
ปละ
………………….….ละ…………………………ต
อเดือน และตกลงนําสงดอกเบี้ย………….…..………………ครั
้งเสมอไป
ขอ ๒. ผูรับจํานองตกลงรับจํานองที่ดินแปลงนี้ตามขอตกลงในขอ ๑ ทุกประการ
ข////////////////////////////////////////////////////////////
อ ๓. ผูจํานองไดรับเงินเปนการเสร็จแลว
จํานองสิทธิการเชาตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔. …………………………………………………………..…….….……………………………………………..
ตามหนังสือสัญญาเชาที่ดินซึ่งจดทะเบียนการเชาไวตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อวันที่……….เดือน………………..พ.ศ. ….
………………………..………….……………………………………………..…………………………………………………
ทัง้ สองฝายตกลงกันยอมให………..……………..……… เปนผูถ อื โฉนดทีด่ นิ รายนีใ้ นระหวางเวลาทีใ่ ชสญ
ั ญาจํานองนี้
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่งฉบับ ผูจํานองและผูรับจํานองถือไว
ฝา ยละหนึ่ง ฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………..…………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาจํานองและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูจํานอง)…..………....……………………………..
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูรับจํานอง)..……….………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………….………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………….………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………………………ผูเขียน
………………………………………ผูตรวจ

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท จํานองสิทธิการเชา
(ตาม พ.ร.บ.การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมฯ)

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่………….. เชามีกําหนด…….ป นาย ก.
เดือน…………. (ตาม พ.ร.บ.การเชา
พ.ศ. …………. อสังหาริมทรัพยเพือ่
พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๔๒)

นาย ข.

วันที่………….. จํานองสิทธิการเชา นาย ข.
เดือน…………. (ตาม พ.ร.บ.การเชา
ผูจ ํานอง
พ.ศ. …………. อสังหาริมทรัพยเพื่อ สิทธิการเชา
พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ.
๒๕๔๒)

นาย ค.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๔๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)..............…..

๔๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)..............…..

ผูเชา

ผูรับจํานอง
สิทธิการเชา

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงเชา

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
(หนึ
ง
่
แสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
าระคาเชาภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกป / อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๔) ชํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
าทีด่ นิ นีท้ งั้ สองฝายตกลงยินยอมใหผเู ชามีสทิ ธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
(๕) ในการเช
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) แบงเชาที่ดินตามรูปแผนที่หมายถึง
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
สีแดงแนบทายนี้
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖ ข)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงเชา

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

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
แดง
ขอ ๑. ผูใ หเ ชา ใหผูเ ชา แบง เชา ที่ดิน แปลงที่ก ลา วขา งบนนี้เ พีย งเฉพาะสว นตอนหมายสี...................................
นที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
ตามแผนที่ทา ยสัญ ญานี้ ไวแต…วั……………………..………………………………………..………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
สิบ
ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ
่งแสนบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกป
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
่ผูเชาสรางขึ้นเมื่อสิ้นอายุเชาตกเปนของผูใหเชา
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชานี้…ที………………………………….…………………………………….
ขอ ๔. ในการเชาทีด่ นิ นีท้ งั้ สองฝายตกลงยินยอมใหผเู ชามีสทิ ธิใหเชาชวงตอไปไดภายในระยะเวลากําหนดแหงสัญญานี้
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไ ดทําเปน สามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใหเชา และผูเ ชาถือ ไว
ฝายละหนึง่ ฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญ ญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดล งลายมือชื่อ หรือพิม พลายนิ้ว มือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............…………………………………ผูเขียน
กับ

.............…………………………………ผูตรวจ

N

แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชา
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนแบงเชาเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน
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 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เชาเฉพาะสวนมีกําหนดหาป  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เชาเฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๐
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. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข. สวนของนาย ค. ที่มีอยูแลวคงมีอยูตามเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนห
า
หมื
น
่
บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระคาเชาภายในวันที่ ๒ มกราคม ของทุกป / อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) เชาเฉพาะสวนที่ปรากฏตามรูปแผนที่
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
หมายสีเขียวทายสัญญานี้
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖ ก)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท เชาเฉพาะสวน

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

…………………………….….………….     
….….
นาย
ข.
๕๐ . ป
กับ
……………………….……………….. ...      ผูเชา อายุ …....
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ ..............….............…......………..............…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……..………..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…….…..หมายเลขโทรศัพท ......……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผเู ชา เชาทีด่ นิ แปลงทีก่ ลาวขางบนนีเ้ พียงเฉพาะสวนของตนโดยไมเกีย่ วของสวนกรรมสิทธิข์ องคนอืน่
ทิศตะวันตก
ทางดาน……………………………………..……...……………….ตามที
่ปรากฏในรูปแผนที่ประมาณหมายสีเขียวทายสัญญานี้
(ระบุวาเชาทําอะไร)
ไวทํา……………………………………………………………………..…………………………………………………………
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………………….…………………………เป
นตนไป
๑๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………………………………………..……บาท
(หนึ
่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยชําระเงินเปนรายป ปละ ๓๐,๐๐๐ .- บาท ภายในวันที่ ๒ มกราคม ของทุกป
…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
่งปลูกสรางที่ผูเชาสรางขึ้น เมื่อสิ้นอายุสัญญาเชาตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…อาคารสิ
…………………………….…………………………………………………….
ผูใหเชา ในการเชาที่ดินรายนี้หามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
…………………………....…………………………………….………………………………………………………………….
หนังสือ สัญ ญานี้ไ ดทําเปน สามฉบับ มีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใ หเ ชา และผูเ ชา ถือ ไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
………………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ การเชาเฉพาะสวนจะตองมีหลักฐานหนังสือยินยอม
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ของผู
ถ

อ
ื
กรรมสิ
ท
ธิ
อ
์
น
่
ื
หรื
อ
มี
ห
ลั
ก
ฐานที
แ
่
สดงให
เ
ห็
น
ว
า
ส
ว
นที
่
.
…………………………………ผูเขียน
ใหเชานั้นเปนสวนเฉพาะสวนของผูใหเชาจริง
…………………………………ผูตรวจ

N

แผนที่ทายหนังสือสัญญาเชาเฉพาะสวน
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนเชาเฉพาะสวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เชาเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เชาเฉพาะสวน
เดือน…………. มีกาํ หนดหาป
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหเชาที่ดินเฉพาะสวนของตนแก นาย ข.
สวนของนาย ค. ที่มีอยูแลวคงมีอยูตามเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงเชาเฉพาะสวน

ตําแหนงที่ดิน

ระวาง..........................................…..........................................……..ตําบล.........................................……......….....................................................…..
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
หนาสํารวจ...................................................................……..............จังหวัด...........................................................................................……........…….
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. ใหนาย ข .แบงเชาทีด่ นิ เฉพาะสวนของตน สวนของนาย ค. ที่มีอยูแลวคงมีอยูตามเดิม

โฉนดที่ดิน

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๕๐
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
(หนึ
ง
่
แสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดสิบปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชํ
าระคาเชาภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกป / อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ในการเชาที่ดินรายนี้ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) แบงเชาที่ดินเฉพาะสวนของนาย ก.
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ตามรูปแผนที่หมายถึงสีแดงแนบทาย
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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. ๓๖ ข)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงเชาเฉพาะสวน

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

…………………………….….………….     
……..
นาย ข.
๕๐ ป
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
ขอ ๑. ผูใ หเ ช า ใหผูเ ชา แบง เชา ที่ ดิน แปลงที่ก ลา วขา งบนนี้เ ฉพาะสว นของตนเพีย งเฉพาะส ว นตอนหมายสี
แดง
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
……………………........ ตามแผนที่ทา ยสัญ ญานี้ ไวแต………………………..……..……..………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
สิบ
ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๑๐๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกป
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
่ผูเชาสรางขึ้นเมื่อสิ้นอายุเชาตกเปนของผูใหเชา
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชานี้…ที………………………………….…………………………………….
ขอ ๔. ผูใหเชาหามมิใหผูเชาใหผูอื่นเชาชวง
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไ ดทําเปน สามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใหเชา และผูเ ชาถือ ไว
ฝายละหนึง่ ฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญ ญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดล งลายมือชื่อ หรือพิมพล ายนิ้ว มือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
หมายเหตุ การแบง เชา เฉพาะสว นจะตองมีหลักฐานหนังสือ
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
ยิ. นยอมของผูถือกรรมสิทธิ์อื่นหรือมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา
............…………………………………ผูเขียน
.............…………………………………ผูตรวจ
สวนที่ใหเชานั้นเปนสวนเฉพาะสวนของผูใหเชาจริง
กับ

N

แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาเฉพาะสวน
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนแบงเชาเฉพาะสวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ค.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงเชาเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…….……. แบงเชาเฉพาะสวน
เดือน……….… มีกาํ หนดสิบป
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ก. ใหนาย ข .แบงเชาทีด่ นิ เฉพาะสวนของตน
สวนของนาย ค. ที่มีอยูแลวคงมีอยูตามเดิม

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เชาชวง

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
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

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดหาปนับแตวันทําสัญญานี้ ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
ชําระคาเชาภายในวันที่ ๒ มกราคม ของทุกป
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
อาคารสิง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาชวงสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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. ๓๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท เชาชวง

หนังสือสัญญาเชาชวงที่ดิน มีกําหนดหาป
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………….…….เลขที่ดิน...............…….……..หนาสํารวจ......…...………………….
ตําบล.......………….…..………......……อําเภอ..........…..…….………..จังหวัด.....….................................…..
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..……….…………พุทธศักราช…………..………….
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
…. …
นาย ข.
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใ หเชาชวง อายุ ๕๐
….…. ป
…………………………….…………….     
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................………………..............................……………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............…….......... ถนน ...........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............……..............หมายเลขโทรศัพท ...…..…..................
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
………
นาย จ.
๓๕ ป
กับ
……………………….………………..
...      ผูเชาชวง อายุ ……....
……………………….………………….     
………
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ .....................…….......………..................…………..……………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .............…............. ถนน .......……..…………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................……….........หมายเลขโทรศัพท ...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
////////
ซึ่งผูใ หเ ชา มีสิท ธิต ามสัญญาเชา ฉบับ
ขอ ๑. ผูใหเชาใหผูเชาชวง เชาที่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ทั้งแปลง ไว
ทํา…………..………………………………...
ลงวันที่…….เดือน……………...พ.ศ. .... ระหวาง นาย ก. กับผูใ หเ ชา
……………………………………………………………………………………………………………………………………
หาป
ที่ไดทําสัญญานี้
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน…………….…………………………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(หาหมื่นบาทถวน) โดยชําระคาเชาเปนรายป ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ .- บาท ชําระภายในวันที่ ๒ มกราคม ของทุกป
………………………………………………………………………………………..……………………..……………………
่งปลูกสรางที่ผูเ ชา สรางขึ้น เมื่อ สิ้น อายุสัญญาเชาตกเปนกรรมสิทธิ์
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงนี้…อาคารสิ
………………………………………….…………………….……………….
ของผูใหเชา
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
…………………………………………………………………………………………….……………………..………………
หนังสือสัญญานี้ไ ดทําเปน สามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใ หเ ชา และผูเชา ถือ ไว
ฝายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาเชารายนี้และเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไว
เปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
………………………………ผูเขียน
………………………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เชาชวง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่ …………
เดือน…………
พ.ศ. …………

เชามีกําหนด…….ป นาย ก.

วันที่………….
เดือน…………
พ.ศ. …………

เชาชวง
มีกําหนดหาป

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)......…..........

ผูเชา

นาย ข.
ผูเชา

นาย จ.
ผูเชาชวง

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงเชาชวง

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย จ.
เชาชวง
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(ห
า
หมื
น
่
บาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การเชามีกําหนดหาปนับแตวันที่……..เดือน……..พ.ศ. …. ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
าระคาเชาภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกป
(๔) ชํ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ง่ ปลูกสรางทีผ่ เู ชาชวงสรางขึน้ เมือ่ สิน้ อายุสญ
ั ญาเชาตกเปนกรรมสิทธิข์ องผูใ หเชา
(๕) อาคารสิ
..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) แบงเชาที่ดินตามรูปแผนที่หมายถึงสีแดงแนบทายนี้
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
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. ๓๖ ข)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงเชาชวง

หนังสือสัญญาแบงเชาชวง มีกําหนดหาป
ที่ดิน
โฉนดที่.......…………………..…….เลขที่ดิน...............……….……..หนาสํารวจ...........………..….………...
ตําบล.......…………..……..........…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด..................…........….........….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน…………..…………………พุทธศักราช……..….……………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด….………………………………
เลขประจําตัวประชาชน
……………….……………….………….     
. ……
นาย ข.
๕๐ ป
ระหวาง …………………………….…………..
...      ผูใหเชา อายุ ….….
…………………………….…………….     
……..
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ....................……………….................................……..………………
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............……….......... ถนน .........……………..หมูที่ .....….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............…………......หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

…………………………….….………….     
……..
นาย จ.
๓๕ ป
……………………….………………..
...      ผูเชา อายุ .…......
……………………….………………….     
……..
สัญชาติ ..………...................….....….........บิดา / มารดาชื่อ ..............….............…….......………..............…………..…..……..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ...........……............ ถนน .........……...…..…..หมูที่ ...…….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .................…..….........หมายเลขโทรศัพท ..……..….…..........
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
แดง
ขอ ๑. ผูใ หเ ชา ใหผูเ ชา แบง เชา ที่ดิน แปลงที่ก ลา วขา งบนนี้เ พีย งเฉพาะสว นตอนหมายสี...................................
///////
ซึง่ ผูใ หเชามีสทิ ธิตามสัญญาเชาลงวันที่ ….เดือน……….พ.ศ. …. ระหวาง นาย ก. กับ ผูใ หเชาชวง
ตามแผนที่ทา ยสัญ ญานี้ ไว
ทํา………………………..………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หา
ที่……เดือน………….พ.ศ. ….
มีกําหนด……………………ป
……………………….เดื
อน นับตั้งแตวัน………......…………………….………….เป
นตนไป
๕๐,๐๐๐.ขอ ๒. ผูเชายอมเสียคาเชาแกผูใหเชาเปนจํานวนเงิน…………………………..……………………………..……บาท
(ห
าหมื่นบาทถวน) ชําระคาเชาเปนรายป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ชําระภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ของทุกป
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
่ง ปลูก สรา งที่ผูเ ชา ชว งสรา งขึ้น เมื่อ สิ้น อายุสัญ ญาเชา
………………………………….…………………………………
ขอ ๓. สิ่งปลูกสรางในที่ดินแปลงที่แบงเชาชวงนี้…อาคารสิ
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชา
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………
หนังสือสัญญานี้ไ ดทําเปน สามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับ สํานักงานที่ดินหนึ่ง ฉบับ ผูใหเชา และผูเ ชาถือ ไว
ฝายละหนึง่ ฉบับ (ฉบับนี้สําหรับ…………………………………….……………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญ ญาแบงเชาและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดล งลายมือชื่อ หรือพิม พลายนิ้ว มือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูใหเชา)………………………….……………..
นาย จ.
(ลงลายมือชื่อผูเชา)……………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
............…………………………………ผูเขียน
กับ

.............…………………………………ผูตรวจ

N

แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงเชาชวง
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนแบงเชาชวงเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
นาย จ.
ลงชื่อ......................................................................
ผูเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงเชาชวง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ ………… เชามีกําหนด……ป
เดือน…………
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. แบงเชาชวง
เดือน…………. มีกําหนดหาป
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา

นาย จ.
ผูเชาชวง

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)....…............

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนสิทธิการเชา

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
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

นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
โดยเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน…………....….ของผูโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการโอนสิทธิการเชา ตามสัญญาเชาฉบับที…
่ ..….ลงวันที…
่ ……เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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. ๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท โอนสิทธิการเชา

เชา
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการ………………….
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย
ง.
๓๐ ป
กับ
…………………………….…..…...      ผูร บั โอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชา
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
///
เช
า
นาย
ก.
ไดรับ .……..………….…………………..…………… ไวจาก…………..……....…………………………………ตามหนังสือ
เชา
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แ กผูรับ โอนดว ยความเสนห า
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
………….……….……………………….………
ไม
มีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน…………………………ของผูโอน
…….………………………………………………………………………………...
เชา
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
เชาทีด่ นิ
้จ ากผูโอนเสร็จแลว
และไดรับ หนังสือ สัญญา……………………………………….……………….รายนี
หนังสือสัญญานีไ้ ดทาํ เปนสามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานทีด่ นิ หนึง่ ฉบับ ผูร บั โอนถือไวฉบับหนึง่ เจาของทีด่ นิ
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
เชา
าใจขอความตลอดแลว
ทัง้ สองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิทธิการ…………….……….….……………….และเข
จึงไดลงลายมือชือ่ หรือพิมพลายนิว้ มือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ขาพเจา………………………………………….……………………………………..เจ าของที่ ดิ น ไดรูเ ห็น ในการ
เชา
โอนสิทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
………..………………….………………ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท โอนสิทธิการเชา

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

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เชามีกําหนด…….ป นาย ก.

วันที่……….…. โอนสิทธิการเชา
เดือน………….
พ.ศ. ………….

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)....…............

ผูเชา

นาย ข.
ผูเชา

นาย ง.
ผูรับโอน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แบงโอนสิทธิการเชา

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
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

นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
โอนใหดวยความเสนหา ไมมีคาตอบแทน ตามรูปแผนที่หมายถึงสีแดงแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอนเปน……….ของผูโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการแบงโอนสิทธิการเชาตามสัญญาเชาฉบับที่…..ลงวันที่……เดือน………………..พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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. ๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แบงโอนสิทธิการเชา

แบงโอนสิทธิการเชา
หนังสือสัญญาโอนสิ
ทธิการ………………….
//////////////////
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย ง.
๓๐ ป
…………………………….…..…...
     ผูร บั โอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
//////////////////
แบงโอนสิทธิการเชาบางสวน
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิ
ทธิการ……….…………..…………………………..…….ที
ด่ นิ แปลงทีก่ ลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
เชา
นาย ก.
ไดร////ับ .………….……..………………..……………
ไวจาก…………..…....……………………..…………………ตามหนั
งสือ
เชาที่ดิน
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
……….……….……………………….………
แกผรู บั โอนดวยความเสนหา ไมมคี า ตอบแทน
ตามรูปแผนที่หมายถึงสีแดงแนบทายนี้ เนื่องจากผูรับโอนเปน………….ของผูโอน
…….………………………………………………………………………………...
//////////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับการโอนสิ
ทธิการรับ………….………………….……..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
และไดรับ หนังสือ สัญญา……………………………………….……………….รายนี
้จากผูโ อนเสร็จแลว
หนังสือสัญญานีไ้ ดทาํ เปนสามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานทีด่ นิ หนึง่ ฉบับ ผูร บั โอนถือไวฉบับหนึง่ เจาของทีด่ นิ
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
ทธิการ……..….……….…………….………….และเข
าใจขอความตลอดแลว
ทัง้ สองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิ
จึงไดลงลายมือชือ่ หรือพิมพลายนิว้ มือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ขาพเจา……………………………………………………………………………………..เจาของที่ดินไดรูเห็นในการ
//////////////////////
แบงโอนสิทธิการเชา
โอนสิ
ทธิการ……………….…….…………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
……….…………………..………………ผูเขียน
กับ

………..………………….………………ผูตรวจ

N

แผนที่ทายหนังสือสัญญาแบงโอนสิทธิการเชา
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนแบงโอนสิทธิการเชาเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ง.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูรับโอน
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แบงโอนสิทธิการเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

ผูรับสัญญา

วันที่ …………. เชามีกําหนด…….ป นาย ก.
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ข.

วันที่………….. แบงโอน
เดือน…………. สิทธิการเชา
พ.ศ. ………….

นาย ง.

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ).....…...........

ผูเชา

ผูรับโอน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ของตน ใหแก นาย ง. สวนสิทธิการเชาของ จ.คงมีอยูตามเดิม

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

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

นาย ง.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
โดยเสนหา ไมมีคาตอบแทน เนื่องจากผูรับโอนเปน……….…….ของผูโอน
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
เปนการโอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน ตามสัญญาเชาเฉพาะสวน ฉบับที…
่ ..….ลงวันที…
่ ……เดือน…………..…พ.ศ. ….
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
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. ๖)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท โอนสิทธิการเชาเฉพาะสวน

เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญาโอนสิทธิการ………………….
ที่ดิน
โฉนดที่.......……………………………..…….เลขที่ดิน...............………...……..หนาสํารวจ....……….....…………..
ตําบล.......…………..……………………….………..…อําเภอ..........…..…….…………...จังหวัด...........................…......….....
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………….…เดือน…………..………………พุทธศักราช………..…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………..……………………… เลขประจําตัวประชาชน
…………………………………….     
…. ..…
นาย
ข.
๕๐ ป
ระหวาง ……………………………………..      ผูโอน อายุ …....…
…………………………………….     
…....…
สัญชาติ ..………...................….......…………….......บิดา / มารดาชื่อ ....................……………......................….……….……..
อยูที่บาน/หมูบาน ……...................... เลขที่ ........………....... ตรอก/ซอย ............….............. ถนน ...............….…..หมูที่ ...……
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด .....…....……..............หมายเลขโทรศัพท ...…………..............
เลขประจําตัวประชาชน

……………………………..…..…..     
………
นาย
ง.
๓๐ ป
กับ
…………………………….…..…...      ผูร บั โอน อายุ ….…..
……………………………...……...     
………
สัญชาติ ..………...................…………….................บิดา / มารดาชื่อ ...............……………...............……...…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ .............………. ตรอก/ซอย ......…..…….......... ถนน ......………..…..หมูที่ .……..
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ..........….............. จังหวัด ...............……..…....หมายเลขโทรศัพท ..…….……................
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
เชาเฉพาะสวน
ขอ ๑. ผูโอนยอมโอนสิทธิการ………………………………..………………….ที
่ดินแปลงที่กลาวขางบนนี้ ซึ่งผูโอน
////
เช
า
เฉพาะส
ว
น
นาย
ก.
ไดรับ .……..………….…………………..…………… ไวจาก…………..……....…………………………………ตามหนังสือ
เชาเฉพาะสวน
สัญญา…………………………ฉบั
บที่………….………ลงวันที่………...…เดือน…………………..พุทธศักราช…….….…….
แกผรู บั โอนดวยความเสนหา ไมมคี า ตอบแทน
นั้น แกผูรับโอนเปนเด็ดขาดตั้งแตวันทําสัญญานี้เปนตนไป โดยเหตุที่ผูโอนได…โอนให
………….……….……………………….………
เนื่องจากผูรับโอนเปน………..….…….ของผูโอน
…….………………………………………………………………………………...
ขอ ๒. ผูรับโอนยินยอมรับโอนสิทธิการรั////บ……………….……………………..ดั
งกลาวแลวในขอ ๑ นั้นทุกประการ
เชาเฉพาะสวน
้จ ากผูโอนเสร็จแลว
และไดรับ หนังสือ สัญญา……………………………………….……………….รายนี
เชาเฉพาะสวน
หนังสือสัญญานีไ้ ดทาํ เปนสามฉบับมีขอ ความตรงกัน สําหรับสํานักงานทีด่ นิ หนึง่ ฉบับ ผูร บั โอนถือไวฉบับหนึง่ เจาของทีด่ นิ
ถือไวฉบับหนึ่ง (ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………………)
เชาเฉพาะสวน
าใจขอความตลอดแลว
ทัง้ สองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาโอนสิทธิการ…………….……….….……………….และเข
จึงไดลงลายมือชือ่ หรือพิมพลายนิว้ มือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูโอน)…..……..………………………………..
นาย ง.
(ลงลายมือชื่อผูรับโอน)..………………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)……………………….…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………….……………………..
นาย
ก.
ขาพเจา………………………………………….……………………………………..เจ าของที่ ดิ น ไดรูเ ห็น ในการ
เชาเฉพาะสวน
โอนสิทธิการ……………….…….………………ตามหนั
งสือสัญญาฉบับนี้แลว และยอมปฏิบัติแกผูรับโอนตอไปทุกประการ
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อ)…………..……………………………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………..………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……….…………………..………………ผูเขียน
.
………..………………….………………ผูตรวจ

  

 กก       ก    

 
   

ก 
 

!"#"

 ++++ *% () %
 ++++
).-. ++++

..   ก.
/.   .

+++.+. '4ก *%
 ++++. () %
).-. ++++.

  &.

 


!"

..   &.
/.   .
!"*%

 


$%






$%






.0

-

-

-

-

-

 
& 
'(  #%

" )ก  
 *
 
(*)   .

  ก. #"*%  () %& 5ก%   &.
5  . %&  . !%5"!%  
- 667 -

  .
!"*%

.0
!"'

-

-

-

-

-

  &. '4ก *% () %&  #"5ก%
  . %4ก *% &  . !%  

(*)....+............

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท โอนมรดกสิทธิเชา

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข. (ตาย)
เชา
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

นาย ง.
รับมรดกสิทธิการเชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๐
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
(หนึ
ง
่
แสนบาท)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ที่ดินแปลงนี้ นาย ข. เปนผูเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่……เดือน……..พ.ศ. …. มีกําหนด…...ป ซึ่งระบุใหสิทธิการเชา
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
/////
สามารถตกทอดเปนมรดกได
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
ขาพเจาเปนผูร บั มรดกสิทธิการเชา ตามพินยั กรรม ฉบับลงวันที…
่ …..เดือน………….พ.ศ. …. โดยเปนบุตรของ นาย ข. ผูเ ชา
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
(๖) นาย ข. ถึงแกกรรมเมื่อวันที่…..เดือน………..พ.ศ. …
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามใบมรณบัตรเลขที่……………………… ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ง.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับมรดกสิทธิการเชา
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. ๘)

ตัวอยางบันทึกฯ ประเภท โอนมรดกสิทธิการเชา

แบบบันทึกการสอบสวนขอจดทะเบียนโอนมรดก
โอนมรดกสิทธิการเชา
ประเภท.................................................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนด
น.ส.3
เลขที่............................................……………...............จังหวัด.....…...............………………..…..
ใบไตสวน
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

.....................……………….…….……     
..................
นาย ง.
๓๐
ขาพเจา .....................……………….…….……
     อายุ ..................
ป
. ....................……………….…….……     
..................
สัญชาติ.........………….…….............บิดา/มารดาชื่อ..............………...........…………………………………………..................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
ขอใหถอยคําตอ...................……………………......…….........................ดั
งตอไปนี้
นาย ข.
ไทย
ขอ ๑. ดวย.......................……………………………………………สั
ญชาติ…......................………….........................
ผูเชา
งแกกรรม
ซึ่งเปน.......................................................……………ที
่ดินแปลงหมายเลขขางตนนี้ได…ถึ……………………………………….
วันที่……เดือน………….พ.ศ. ….
ใบมรณบัตรเลขที่……..ฉบับลงวันที่………. ่งไดยื่นมาพรอมนี้แลว
เมื่อ................................................................ตามหลั
กฐาน.……………….……........................................ซึ
นาย ก. ผูใหเชา ซึ่งไดนํามายื่นพรอมคําขอนี้
ขอ ๒. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงนี้ เวลานี้ตกอยูกับ………………………………………………………………
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาเปนผูรับมรดกสิทธิการเชาที่ดินแปลงนี้ตอไป
ขอ ๓. ขาพเจาขอใหดําเนินการจดทะเบียนมรดกลงชื่อ………………………………………………………………….
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาเปนบุตร นาย ข. ผูเชาที่ดินแปลงนี้ มีกําหนด….ป (ตั้งแตวันที่…เดือน………..พ.ศ. …. ถึงวันที่…….
โดยเหตุผลดังนี้คือ............................................………………………….........................................................................…............
เดือน……..พ.ศ. ….) โดยระบุในสัญญาเชามีกําหนด…..ป ขอ…วา “ในระหวางการเชาถาฝายหนึ่งฝายใดถึงแกกรรมลง สัญญานี้
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โอนใหผูรับมรดกตกทอดดําเนินการตามสัญญานี้ตอไปได” นาย ข. ไดถึงแกกรรมเมื่อวันที่…..เดือน…….…..พ.ศ. …. โดยไดทํา
..........................................................................…………………………........................................................................................
พินัยกรรมยกสิทธิการเชาใหแกขาพเจา ปรากฏตามพินัยกรรมฉบับลงวันที่…….เดือน…………….พ.ศ. …. ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับ
..........................................................................…………………………........................................................................................
คําขอนี้แลว
..........................................................................………………........................................................................................................
ขอ ๔. ................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถอยคํานี้เปนความสัตยจริงทุกประการ.
หมายเหตุ ๑. คําขอนีไ้ มตอ งแสดงบัญชีเครือญาติ
เนื่องจากเปนการรับมรดกสิทธิ
การเชาโดยพินัยกรรม
๒ . ตองมีการประกาศมรดกดวย

นาย ง.
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ)……................…….....................................
(ลงชื่อ)……................……..................................... ผูสอบสวน/บันทึก
ตอหนา……................……...………................................. พนักงานเจาหนาที่

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท โอนมรดกสิทธิการเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

วันที่ …………. เชามีกําหนด..….ป
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

วันที่………….. โอนมรดก
เดือน…………. สิทธิการเชา
พ.ศ. ………….

นาย ข.
ผูเชา
(ตาย)

นาย ง.
ผูร บั มรดกสิทธิการเชา

๑๐

-

-

-

-

-

(ลงชื่อ)..............…..

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ปลอดการเชา

แบงแยกในนามเดิม (ปลอด-ครอบการเชา)
คําขอ.........................................................

ฉบับที่.................................................
ที่ดิน
5136 IV 6000 - 9
ระวาง.........................................................………....................ตํ
าบล.......……….…..…................................................
๑๐
๑๐๑
เลขที่.......................................หน
าสํารวจ.........................…………..................อํ
าเภอ.…………….........................…..
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่............................................……………..…............จั
งหวัด...................………..………………..…..
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจามีชื่อ เปนผูถือ กรรมสิทธิ์ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายขางบนนี้โ ดยหนังสือนี้ขา พเจามีค วามประสงค
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
จะแบง แยกที่ดิน ในนามเดิม ของขา พเจา ออกจากกัน เปน ๑ แปลง โดยใหที่ดิน เฉพาะสว นที่แ บง แยกออกเปน โฉนดใหม
..........................................................................………………........................................................................................................
ปลอดจากการเชาตามสัญญาเชาทีด่ นิ ฉบับลงวันที…
่ …..เดือน……………..พ.ศ. ….ได และแปลงคงเหลือยังคงมีการเชาอยู ซึง่ ขาพเจา
..........................................................................…………………………........................................................................................
จะไดนาํ ชางแผนทีท่ าํ การรังวัดปกหลักเขตใหเปนการแนนอนตอไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
โปรดสั่งใหเจาหนาที่ไปทําการรังวัดแบงแยกใหขาพเจาตามความประสงคดวย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ข..........................................................................…………………………........................................................................................
าพเจายอมเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
เลขที่..............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..……...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...……................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้ไดพนจากการเชา ตามบันทึกขอตกลงปลอดการเชาฉบับลงวันที่….เดือน…………พ.ศ. ….
สวนแปลงคงเหลือการเชายังคงมีอยูตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่……. เดือน………พ.ศ. ….

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
ตัวอยางคําขอฯ ประเภท ปลอดการเชา
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 นอกเขต
แบงแยกในนามเดิม
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
แยก ๑
ตําแหนงที่ดิน
(ปลอด-ครอบการเชา)
และแปลงคงเหลือ
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......…......................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อํ
าเภอ.....................................…...........................................…….....................…..
๑๐๑
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……..........…….

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

นาย ก.
ขอแบง
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 ...................….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................…….......................... บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
แบงในนามเดิม (ปลอดการเชา) ตามคําขอลงวันที่ …….เดือน…………………พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………............................................................................................…...................……..
(๔) ..............................................................................………....................................................................................…...............……..
(๕) ..............................................................................………........................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........……..
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ
นาย
ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(..........................................................)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….……...............…..............สตางค
5136IV6000-9
๓๓
๓๓๐๐
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ.......................……………...............
๕๕๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หนา…………………………….………………
๑
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……......…........…...........ตารางวา
๒
คงเหลือ.........................................………......….....ไร
.............……..........……………..................งาน.........……............…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๑๖)

ตัวอยางบันทึกขอตกลง ประเภท ปลอดการเชา

บันทึกขอตกลงปลอดการเชา
ที่ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๑๐๑
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ก.
ผูใหเชา
๕๐,
..………...................………...….........................……….......
    
ไทย
๓๐ 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. ที่ดิน แปลงเครื่อ งหมายขา งบนนี้ ขา พเจา ทั้ง สองฝา ยไดต กลงกัน จดทะเบีย นเชา ไวตอ กัน ตามสัญ ญาเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ฉบับลงวันที่ ….….เดือน …………..….พ.ศ. …. บัดนี้ ขา พเจาทั้ง สองฝายไดตกลงยินยอมใหที่ดิน เฉพาะสวนที่แ บง แยก
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ออกไปเปนโฉนดใหมเลขที่ ๕๕๐ อําเภอ…………. ปลอดจากการเชาได สวนแปลงคงเหลือยังคงมีการเชาอยูต ามสัญญาเชาเดิม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนีไ้ ดทาํ ไว ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานทีด่ นิ ขาพเจาทัง้ สองฝายไดตรวจบันทึกขอตกลง และเขาใจความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ข.
ลงชื่อ………………………………………….…ผู
เชา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………… …………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………… …………………………เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท ปลอดการเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

(รายการจดทะเบียน แปลงเดิม โฉนดเลขที่ ๑๐๐)

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

วันที่ …………. เชามีกําหนด……ป
เดือน………….
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ข.
ผูเชา

๓

-

-

-

-

-

วันที่…………. แบงแยกในนามเดิม
เดือน…………. (ปลอด-ครอบการเชา)
พ.ศ. ………….

นาย ก.

นาย ก.

๑

-

-

๒

-

-

หมายเหตุ ที่ดินแปลงแยกปลอดจากการเชาไมตองยกรายการจดแจงแตอยางใด

ที่ดินแปลงที่แยกไปนี้พนจากการเชาตามบันทึกขอตกลง
ปลอดการเชาฉบับลงวันที…
่ ..เดือ น………… พ.ศ. ….
สว นแปลงคงเหลือ การเชา ยัง คงมีอ ยูต ามสัญ ญาเชา
ฉบับลงวันที่… …. เดือน………พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดทีด่ นิ ใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา
(ลงชื่อ) นาย ส.

5136IV6000-9
๓๓
๕๕๐

(ลงชื่อ)................

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

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

เจาพนักงานที่ดิน

ตามสัญญาเชา ฉบับลงวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงยกเลิกความในขอ ๕ แหงสัญญาตอทายเดิม
และใหใชความใหมแทน ปรากฏตามบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา

นาย ก.
ใหเชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

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

นาย ข.
เชา
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
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
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
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)

ตัวอยางบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา

ที่ดิน

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

นาย ก. ผูใหเชา
ขาพเจา ..………...................………................................……….......
    
๓๐,
นาย ข. ผูเชา
..………...................………................................……….......
    
๕๐ ป เชื้อชาติ………… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ...............……................……........................
อายุ ................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ..............….......... ถนน ..............…….....………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...……......................หมายเลขโทรศัพท ...….....…….............
///////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………….....….……..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ดวยขาฯ นาย ก. ผูใหเชา และขาฯ นาย ข. ผูเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙ บัดนี้
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
ขาฯ ทั้งสองฝายไดตกลงยกเลิกขอความในขอ ๕ แหงสัญญาตอทายเดิม และใชขอความใหมแทนวา
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
“เมื่อผูเชาผิดนัด ผิดสัญญาหรือไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหเชาตกลงมีหนังสือเตือนสงใหแกผูเชา
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
และกําหนดเวลาใหไมนอยกวา ๓๐ วัน เพื่อใหผูเชาไดแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา และถาหากพนกําหนดดังกลาวแลว
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูเชายังไมแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง ผูเชายินยอมใหผูใหเชาใชสิทธิบอกกลาวใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือบอกเลิกสัญญา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไดทันที และยินยอมที่จะชําระคาเสียหายที่ผูใหเชาจะพึงมีพึงไดรับจนครบถวนตามสัญญา รวมตลอดถึงบรรดาคาใชจายที่ตอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
เสียไปจากการบังคับใหผูเชาปฏิบัติตามสัญญานี้”
……………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
ขอ ๒ ขาฯ ทั้งสองฝายจึงขอใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาใหปรากฏเปนหลักฐานดวย
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
บันทึกขอ ตกลงนี้ทําขึ้น ๑ ฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ขาฯ ทั้ง สองฝายไดตรวจบันทึกขอ ตกลงนี้ และเขาใจ
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
ขอความตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
ใหเชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………………….ผู
เชา
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
…………………………………………………….…………………………………………………………….……….…….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…….
………………………………….…………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่……….…. แกไขเพิ่มเติม
เดือน…………. สัญญาเชา
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
ไร

งาน

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

ตามสัญญาเชา ฉบับลงวันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัดนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงยกเลิก
ความในขอ ๕ แหงสัญญาตอทายเดิมและใหใชค วามใหมแทน ปรากฏตามบันทึกขอ ตกลงแกไข
เพิ่มเติมสัญญาเชา ฉบับลงวันที่…...เดือน……………….พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชา

ตําแหนงที่ดิน

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

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ก.
ใหเชา
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 ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เลิกเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่…….เดือน……………………..พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชา
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................ )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชา

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
๕๐
นาย ก.
ผูใหเชา
..............................................………………………….…….……
    
๓๐
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย ข. ผูเชา กับ นาย ก. ผูใหเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตามสัญญาเชา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบับลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั้งสองฝาย ไดตกลงเลิกสัญญาเชาตอกัน นับแตวันที่……..เดือน…………………พ.ศ. …. เปนตนไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบีย นเลิก เชา ไวใ นโฉนดที่ดิน แปลงนี้ ตอ ไปดว ย ขา พเจา ยอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ค..........................................................................…………………………........................................................................................
าธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

การสลักหลังสัญญาฉบับผูเชาในกรณีเลิกเชา
วันที่ ….. เดือน…………..……..พ.ศ. ….
ขาพเจา นาย ข. ผูเชาฝายหนึ่ง กับ นาย ก. ผูใหเชาฝายหนึ่ง ไดตกลงเลิกสัญญาเชาตอกัน นับแตวันที่ไดลงลายมือชื่อ
โดยไดแกทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน แปลงนี้ตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดินแลว
นาย ข.
(ลงชื่อ)…………………………………………………
ผูเชา
นาย ก.
ผูใหเชา
(ลงชื่อ)…………..……………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………………………… พยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………… พยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………… เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกเชา

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกเชา
เดือน………….
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน

ผูใหสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาบางสวน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเชาบางสวนตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……เดือน………..
พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่…..เดือน…………..พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ใหเชา
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 ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เลิกเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่….เดือน……….พ.ศ. …. เพียงบางสวน เฉพาะตอนหมายสี……….. ตามรูปแผนที่ตอทายนี้
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( ........................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาบางสวน

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย ก.
ผูใหเชา
๕๐
..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๓๐
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย ข. ผูเชา กับ นาย ก. ผูใหเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตามสัญญาเชา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบับลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั้งสองฝาย ไดตกลงยินยอมใหผูเชาเลิกเชาบางสวนในที่ดินแปลงดังกลาว เฉพาะตอนหมายสี…..……ตามแผนที่ทายคําขอนี้
..........................................................................…………………………........................................................................................
สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาบางสวนไวในโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

N

แผนที่ทายคําขอเรื่องเลิกเชาบางสวน
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนเลิกเชาบางสวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

การสลักหลังสัญญาฉบับผูเชาในกรณีเลิกเชาบางสวน
วันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ….
ขาพเจา นาย ข. ผูเชาฝายหนึ่ง กับ นาย ก. ผูใหเชาฝายหนึ่ง ไดตกลงเลิกสัญญาเชาบางสวนตอกัน นับแตวันที่ได
ลงลายมือชื่อ เฉพาะตอนหมายสี……………ตามแผนที่ทายคําขอนี้ สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
โดยไดแกทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน แปลงนี้ตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดินแลว
นาย ข.
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู
เชา
นาย ก.
(ลงชื่อ)………………..………………………………..ผู
ใหเชา
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกเชาบางสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกเชาบางสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยิน ยอมเลิก เชา บางสว น
ตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……
เดือน……..พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือ
ยังคงเปน ไปตามสัญญาเชา ฉบับ ลงวัน ที่… ..
เดือน…………..พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาบางสวน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
เชา
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
เจาพนักงานที่ดิน

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยินยอมเลิกเชาบางสวนตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……เดือน………..
พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่…..เดือน…………..พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

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

นาย ก.
ใหเชา
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 ..............….......…....
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
เลิกเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่….เดือน……….พ.ศ. …. เพียงบางสวน เฉพาะตอนหมายสี……….. ตามรูปแผนที่ตอทายนี้
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชา
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชา
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ .............................................................
( ........................................................... )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาบางสวน

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

นาย ข.
ผูเชา
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย ก.
ผูใหเชา
๕๐
..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๓๐
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย ข. ผูเชา กับ นาย ก. ผูใหเชา ไดทําสัญญาเชาที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตามสัญญาเชา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
ฉบับลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. …. บัดนี้ ขาพเจา
..........................................................................………………........................................................................................................
ทั้งสองฝาย ไดตกลงยินยอมใหผูเชาเลิกเชาบางสวนในที่ดินแปลงดังกลาว เฉพาะตอนหมายสี…..……ตามแผนที่ทายคําขอนี้
..........................................................................…………………………........................................................................................
สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาบางสวนไวในโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ก.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

N

แผนที่ทายคําขอเรื่องเลิกเชาบางสวน
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนเลิกเชาบางสวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชา
นาย ก.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชา
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

การสลักหลังสัญญาฉบับผูเชาในกรณีเลิกเชาบางสวน
วันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ….
ขาพเจา นาย ข. ผูเชาฝายหนึ่ง กับ นาย ก. ผูใหเชาฝายหนึ่ง ไดตกลงเลิกสัญญาเชาบางสวนตอกัน นับแตวันที่ได
ลงลายมือชื่อ เฉพาะตอนหมายสี……………ตามแผนที่ทายคําขอนี้ สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
โดยไดแกทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน แปลงนี้ตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดินแลว
นาย ข.
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู
เชา
นาย ก.
(ลงชื่อ)………………..………………………………..ผู
ใหเชา
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………..…………………….เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกเชาบางสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกเชาบางสวน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ข.
ผูเชา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย ข. และ นาย ก. ตกลงยิน ยอมเลิก เชา บางสว น
ตามบันทึกขอตกลงเลิกเชาบางสวนฉบับลงวันที่……
เดือน……..พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือ
ยังคงเปน ไปตามสัญญาเชา ฉบับ ลงวัน ที่… ..
เดือน…………..พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาชวง

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
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
เลิกเชาชวงตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่……เดือน…………………….พ.ศ. ….
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ใหเชาชวง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...............................................................
( ..............................................................)

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาชวง

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

นาย จ.
ผูเชาชวง
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย ข.
ผูใหเชาชวง
๓๕, ..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๕๐
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย จ. ผูเชาชวง กับ นาย ข. ผูใหเชาชวง ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตาม
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
สัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่..…...เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………..………พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงเลิกสัญญาเชาชวงตอกัน นับแตวันที่……..เดือน…………………พ.ศ. …. เปนตนไป
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบีย นเลิก เชา ชว งไวใ นโฉนดที่ดิน แปลงนี้ตอ ไปดว ย ขา พเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

การสลักหลังสัญญาฉบับผูเชาในกรณีเลิกเชาชวง
วันที่ ….. เดือน………….. พ.ศ. ….
ขาพเจา นาย จ. ผูเ ชา ชว งฝายหนึ่ง กับ นาย ข. ผูใหเ ชา ชว งฝายหนึ่ง ไดตกลงเลิกสัญญาเชาชวงตอกัน นับแต
วันที่ไดลงลายมือชื่อ โดยไดแกทะเบียนหลังโฉนดที่ดินแปลงนี้ตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดินแลว
นาย จ.
(ลงชื่อ)…………………………….…………………
ผูเชาชวง
นาย ข.
(ลงชื่อ)…………………….……..…………………..
ผูใหเชาชวง
(ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………. เจาพนักงานที่ดิน

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกเชาชวง

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่………….. เลิกเชาชวง
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย จ.
ผูเชาชวง

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูใหเชาชวง

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาชวงบางสวน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที่..............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑๐
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูม นี ามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยทกี่ ลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

นาย จ.
เชาชวง
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
๓๕
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................…………............. บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...............…............…...........…………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…

เจาพนักงานที่ดิน

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเชาชวงบางสวนตามคําขอฉบับลงวันที่……เดือน………..พ.ศ. …. สําหรับการเชาที่ดิน
สวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่…..เดือน…………..พ.ศ. ….

ตําแหนงที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ใหเชาชวง
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
เลิกเชาชวงตามสัญญาเชาชวงฉบับลงวันที…
่ เดือน……..พ.ศ. …. เพียงบางสวน เฉพาะตอนหมายสี…….. ตามรูปแผนทีต่ อ ทายนี้
(๓) ..................................................................………..................................................................….....................…...................……
(๔) ..............................................................................………....................................................…...........................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........….......….....……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย จ.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ เชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอใหเชาชวง
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที่ดิน..........…....………….......……..........หนาสํารวจ....................……………...............
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เลม.................………….......................……..หนา…………………..……….………………
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..................งาน.........…….........…..….................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ..............................................................
( ............................................................ )

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท เลิกเชาชวงบางสวน

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

นาย จ.
ผูเชาชวง
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
นาย ข.
ผูใหเชาชวง
๓๕, ..............................................………………………….…….……
    
ไทย
๕๐
อายุ..................ป
เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิ
ดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ขาพเจา นาย จ. ผูเชาชวง กับ นาย ข. ผูใหเชาชวง ไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ตาม
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
สัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่..….เดือน……………..พ.ศ. …. มีกําหนด………ป นับแตวันที่…….เดือน………………พ.ศ. ….
..........................................................................………………........................................................................................................
บัดนี้ ขาพเจาทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมใหผูเชาเลิกเชาชวงบางสวนในที่ดินแปลงดังกลาว เฉพาะตอนหมายสี…..……….…
..........................................................................…………………………........................................................................................
ตามแผนที่ทายคําขอนี้สําหรับการเชาชวงที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไปตามสัญญาเชาเดิม
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
จดทะเบียนเลิกเชาชวงบางสวนไวในโฉนดทีด่ นิ แปลงนีต้ อ ไปดวย ขาพเจายอมเสีย
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
คาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย จ.
……................…….....................................ผู
ขอ
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

N

แผนที่ทายคําขอเรื่องเลิกเชาชวงบางสวน
โฉนดเลขที่……….….เลขที่ดิน……….. หนาสํารวจ…………
ตําบล……………….อําเภอ………..….จังหวัด………………

๕ ไร

เขตที่ดินโฉนดที่……………..เนื้อที่ ๑๐ ไร
เขตสีแดง เปนเขตทีจ่ ดทะเบียนเลิกเชาชวงบางสวนเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๕ ไร

นาย จ.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูเชาชวง
นาย ข.
ลงชื่อ.......................................................................
ผูใหเชาชวง
ลงชื่อ...................................………........................ พยาน
ลงชื่อ...........................................................……….พยาน
ลงชื่อ………………………………………………เจาพนักงานที่ดิน

การสลักหลังสัญญาฉบับผูเชาในกรณีเลิกเชาชวงบางสวน
วันที่ …… เดือน ……..………… พ.ศ. ….
ขาพเจา นาย จ. ผูเชาชวงฝายหนึ่ง กับ นาย ข. ผูใหเชาชวงฝายหนึ่ง ไดตกลงเลิกสัญญาเชาชวงบางสวนตอกัน
นับแตวันที่ไดลงลายมือชื่อ เฉพาะตอนหมายสี…….………ตามแผนที่ทายคําขอนี้ สําหรับการเชาที่ดินสวนที่เหลือยังคงเปนไป
ตามสัญญาเชาชวงเดิม โดยไดแกทะเบียนหลังโฉนดที่ดิน แปลงนี้ตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดินแลว
นาย จ.
(ลงชื่อ)…….………………………………………
ผูเชาชวง
นาย ข.
(ลงชื่อ)….……………………………………..…..
ผูใหเชาชวง
(ลงชื่อ)……………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ)……………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………….เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท เลิกเชาชวงบางสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

วันที่………….. เลิกเชาชวงบางสวน นาย จ.
เดือน………….
ผูเ ชาชวง
พ.ศ. ………….

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.
ผูใหเชาชวง

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑๐

-

-

-

-

-

นาย จ. และ นาย ข. ตกลงยินยอมเลิกเชาชวงบางสวน
ตามคําขอเฉบับลงวันที่……เดือน……..…..พ.ศ. ….
สําหรับ การเชา ที่ดิน สว นที่เ หลือ ยัง คงเปน ไปตาม
สัญญาเชาชวงฉบับลงวันที่…..เดือน…..…..พ.ศ. ….

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

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

