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ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการ
ซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานดวยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกตองเปน ไปตามที่กฎหมาย
กําหนดตลอดจนเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับขอ ๒ (๑) (๔) และขอ ๔ ก. (๑๕) (ก) แหงกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมที่ดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับการโอนใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๔๓๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
(๒) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๖๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๒
(๓) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๔๑๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๙
(๔) หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๘๐๕๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๔
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
การยื่นคําขอและการสอบสวน
ขอ ๕ เมื่อมีบุคคลใดแสดงความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน
ใหตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ใหบุคคลนั้นยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๑ สําหรับที่ดิน
ที่มีโฉนดที่ดิน หรือแบบ ท.ด. ๑ ก สําหรับที่ดิน ที่ยังไมมีโฉนดที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ตอพนักงานเจาหนาที่พรอมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานสําหรับอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
และหลักฐานที่เกี่ยวของ
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนผูขอและดําเนินการตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใ ช ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗
และกฎกระทรวงฉบับแกไขเพิ่มเติม
ขอ ๗ กรณีมีผูมายื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยอางวาเปนการโอนจากตัวแทน
ไปใหตัวการ ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนใหไดความแนชัดโดยปราศจากขอสงสัยวา ผูโอน
และผูรับโอนเปนตัวแทนตัวการกันจริงหรือไม และมีเหตุผลใดที่ใหตัวแทนมีชื่อถือไวแทนกอน เชน
สอบสวนวาการมอบหมายใหทําการแทนมีหลักฐานการมอบหมายหรือไม มีขอเท็จจริงและมีหลักฐาน
การจายเงิน อย างใดหรือไม ระบุเหตุผลขอ เท็จจริง ในการใหตัวแทนมีชื่อเปน เจา ของไว แ ทนกอ น
เปนตน ซึ่งตองมิใชเปนการสรางเรื่องขึ้นเพื่อจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หากสอบสวนแลวไมนาเชื่อวาเปนการโอนกันระหวางตัวแทนตัวการ หามมิใหรับจดทะเบียน
ในประเภทโอนใหตั วการ โดยชี้ แ จงให ผูข อเข าใจในระเบี ย บ และข อกฎหมาย พรอ มทั้ง เสนอ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก หรือ
เจาพนักงานที่ดินอําเภอ ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
แล ว แต ก รณี หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ผู พิ จ ารณาและสั่ ง การโดยระบุ ถึ ง สาเหตุ ที่ ไ ม อ าจรั บ
จดทะเบียนตามคําขอนั้นได ทั้งนี้ คําสั่งไมรับจดทะเบียนตามคําขอเปนคําสั่งทางปกครองจึงตองแจง
สิทธิในการอุทธรณใหผูขอทราบตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดวย
ขอ ๘ กรณี มีผู ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิแ ละนิติ ก รรมโอนที่ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย
อยางอื่น โดยนําคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดซึ่งไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทวาคูความเปนตัวแทน
ตัว การกัน จริ ง หรื อ ปรากฏขอ เท็ จ จริ ง เป น ที่ ยุ ติ ต ามคํ า พิ พากษาหรื อ คํ า สั่ง ศาลวา ตั ว แทนมี ชื่ อ ถื อ
กรรมสิท ธิ์ใ นที่ดิน หรืออสัง หาริมทรั พยอยางอื่น ไวแ ทนตัวการ ใหพนั กงานเจ าหนาที่จ ดทะเบีย น
ประเภท “โอนใหตัวการตามคําสั่งศาล” (ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล...........ที่............ลงวันที่..........เดือน
..................พ.ศ. ....)
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กรณีมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น โดยนํา
คําพิพากษาตามยอมซึ่งศาลไดพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่โจทกจําเลยยอมรับวา
เปนตัวการตัวแทนกัน ในกรณีเชนนี้เปนกรณีที่ศาลไดพิพากษาใหเปนไปตามที่โจทกและจําเลยตกลง
ประนีประนอมยอมความกันเทานั้น มิไดวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอยางคดีธรรมดาวาโจทกและจําเลย
เปนตัวการตัวแทนกันจริงหรือไม คําพิพากษาตามยอมจึงผูกพันเฉพาะคูความเทานั้นไมผูกพันพนักงาน
เจาหนาที่ที่จะตองจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการแตอยางใด ดังนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวน
ตามอํานาจหนาที่ใหไดขอเท็จจริงแนชัดกอนวา ผูโอนและผูรับโอนตามคําพิพากษาตามยอมนั้นเปน
ตัวแทนตัวการกันจริงหรือไม ถาพนักงานเจาหนาที่ทําการสอบสวนแลวเชื่อไดวาเปนเรื่องโอนระหวาง
ตัวแทนตัวการจริงก็ใหจดทะเบียนในประเภท “โอนใหตัวการ” ได
ขอ ๙ กรณีการขอจดทะเบียนในประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ)
และผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มิไดมีการบรรยายสวนไวตอกัน ใหพนักงานเจาหนาที่แนะนําผูขอใหผูมีชื่อถือ
กรรมสิ ท ธิ์ ม ายื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นบรรยายส ว นต อ กั น เพื่ อ ให ท ราบว า ตั ว แทนมี ชื่ อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์
เป น จํ า นวนส ว นเท าใดก อ น กรณี ผู มี ชื่อ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ไ ม สามารถมาจดทะเบีย นบรรยายส ว นได
พนั ก งานเจ า หน า ที่ จ ะรั บ จดทะเบี ย นกรรมสิ ท ธิ์ ร วมเฉพาะส ว น (โอนให ตั ว การ) โดยบรรยาย
สวนระหวา งตัว แทนตัว การไดต อเมื่อผู ถือกรรมสิท ธิ์รวมคนอื่น มาใหถ อยคํ าหรื อมี หนัง สือยื น ยั น
วาตนเองและผูถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งเปนตัวแทนมีจํานวนสวนคนละเทาใด มิฉะนั้นแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่รับจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) โดยมิตองมีการบรรยายสวน
ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนใหตัวการซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
กรณีตัวการเปน นิติบุคคล ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนใหไดความชัดเจนวาตัวการมีสภาพเปน
นิติบุคคลโดยถูกตองตามกฎหมายในขณะที่ตัวแทนถือทรัพยสินไวแทนตัวการหรือไม กลาวคือ ขณะที่
ตัวแทนอางวาไดกรรมสิทธิ์ม าเพื่อถือไวแทนตัวการนั้น ตัวการจะตองมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแ ลว
เว น แต นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จํ า กั ด ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ รั บ รองไว เ ป น พิ เ ศษ แม จ ะยั ง ไม ไ ด
จดทะเบียนเปน นิติบุคคล กฎหมายก็ใ หอํานาจผูเริ่ม กอการเขาทําสัญญาในนามตนเองหรือในนาม
ของบริษัทอันเนื่องในกิจการของบริษัทได กรณีบริษัทจํากัดจึงจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการได
แมขณะที่ตัวแทนไดทรัพยสินมาบริษัทยังไมมีสภาพเปนนิติบุคคล
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เมื่อมีบริษัทขอรับโอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นโดยใหถอยคําวาเปนการรับโอนจาก
ตัวแทนในฐานะตัวการเนื่องจากตัวแทนซึ่งเปนผูเริ่มกอการของบริษัทไดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นนั้นไวแทนบริษัท ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกหลักฐานรายงานการประชุมตั้งบริษัทซึ่งปรากฏวา
ที่ประชุม ไดใหสัตยาบัน แกการซื้อที่ดินหรืออสังหาริม ทรัพยอยางอื่น ไวแทนบริษัทของผูเริ่มกอการ
ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียน หากในรายงานการประชุมตั้งบริษัทไมมีการใหสัตยาบันแกการ
ซื้อที่ดินหรืออสังหาริม ทรัพยอยางอื่นของผูเริ่ม กอการกรณียอมไมพอจะรับฟงไดวาผูขอไดซื้อที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไวแทนบริษัท ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับจดทะเบียนในประเภทโอนให
ตัวการได
ขอ ๑๑ กรณีมีผูนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ที่ตกอยูใ นขอบังคับหามโอนตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนใหตัวการในระหวางหามโอน เชน บริษัท
มีหนังสือแตงตั้งตัวแทนใหทําสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. และใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
สิทธิในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เปนโฉนดที่ดิน ตัวแทนของบริษัทไดรับโอนสิทธิในที่ดินมาในฐานะตัวแทน
ของบริษัท และที่ดินดังกลาวตกอยูในขอบังคับหามโอนมีกาํ หนดสิบปตามนัยมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคหา
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปน ตน เนื่อ งจากการโอนในฐานะตัวแทนโอนสิทธิใ นที่ดิน คืนใหแ ก
ตัว การซึ่ ง เป น เจ า ของที่ ดิ น ที่ แ ท จ ริ ง ไม ใ ช ก ารโอนให แ ก บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ต อ งอยู ใ นบั ง คั บ ห า มโอน
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว ดังนั้น หากพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงแลวเชื่อวา
เปนการโอนระหวางตัวแทนตัวการกันจริง ก็ใหรับจดทะเบียนในประเภท “โอนใหตัวการ” ได
หมวด ๒
ประเภทการจดทะเบียน
ขอ ๑๒ การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนใหพิจารณาขอเท็จจริง ดังนี้
(๑) กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการซึ่งที่ดินทั้งแปลงหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ทั้งหมด ไมวาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นจะมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน ทุกคนโอนให
ตัวการพรอมกัน ใหเขียนชื่อประเภทวา “โอนใหตัวการ” (ตามตัวอยางหมายเลข ๑)
(๒) กรณีที่ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นมีชื่อบุคคลหลายคนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตผูถือ
กรรมสิทธิ์บางคนมาขอจดทะเบียนโอนใหตัวการเฉพาะสวนที่ตนถือไวแทน ใหเขียนชื่อประเภทวา
“โอนใหตัวการเฉพาะสวน” (ตามตัวอยางหมายเลข ๒)
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(๓) กรณีที่ ที่ดิน หรืออสังหาริม ทรัพยอ ยางอื่ น มีชื่ อผูถือ กรรมสิทธิ์ คนเดี ยวหรือหลายคน
และผูถือกรรมสิทธิ์ทุกคนใหตัวการเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินบางสวนหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
บางสวนไมทั้งหมด โดยไมมีการรังวัดแบงแยกแตสามารถทราบสวนไดโดยการบรรยายสวน ใหเขียน
ชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๓)
(๔) กรณี ที่ ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อ ย า งอื่ น มี ชื่ อ ผู ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ห ลายคน และผู ถื อ
กรรมสิทธิ์บางคน ใหตัวการเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริม ทรัพยอยางอื่น เฉพาะสวน
ของตนเพี ย งบางส ว น โดยไม มี การรัง วั ดแบ งแยกแตส ามารถทราบส วนไดโ ดยการบรรยายส ว น
ใหเขียนชื่อประเภทวา “กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ)” (ตามตัวอยางหมายเลข ๔)
(๕) กรณีหนังสือแสดงสิทธิใ นที่ดิน มีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคน และผูถือ
กรรมสิทธิ์ทุกคนขอแบงโอนที่ดินบางสวนใหตัวการ โดยมีการรังวัดแบงแยกที่ดินและออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหมใหแกตัวการ ใหเขียนชื่อประเภทวา “แบงโอนใหตัวการ” (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๕)
การเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียนโอนใหตัวการ นอกจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเขียน
ชื่อประเภทโดยการเทียบเคียงและปรับไปตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
โดยอนุโลม
หมวด ๓
การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การจัดทําบันทึกขอตกลง และการแกทะเบียน
ขอ ๑๓ การเขียนคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ในชองประเภท ใหเขียนชื่อประเภทการจดทะเบียน ตามขอ ๑๑ แลวแตกรณี
(๒) การเขียนชื่อผูโอนซึ่งเปน ตัวแทน ในขอ ๒ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด. ๑ หรือ ท.ด. ๑ ก ใหเขียนเฉพาะชื่อผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเทานั้นโดยไมตองเขียนชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ หรือผูถือสิทธิครอบครองอื่นที่ไมเกี่ยวของแตอยางใด
กรณีมีผูโอนซึ่งเปนตัวแทนที่ประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลายคนใหเขียนชื่อ
และหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูโอนทุกชื่อดวย
(๓) การเขียนชื่อผูรับโอนซึ่งเปนตัวการลงในขอ ๓ ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามแบบ ท.ด. ๑ หรือ ท.ด. ๑ ก ใหเขียนชื่อผูรับโอนซึ่งเปน ตัวการเทานั้น หากผูรับโอนซึ่งเปน
ตัวการมีหลายคนใหเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวหนาชื่อผูรับโอนทุกชื่อดวย
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(๔) กรณีจ ดทะเบียนโอนใหตัว การเฉพาะสว น ใหหมายเหตุ ณ ริ ม ดา นซายของคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือ
กรรมสิทธิ์คนใดเปนผูโอนใหตัวการเฉพาะสวนของตน และสวนของผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนอื่นยังคง
มีอยูตามเดิม เชน ที่ดินมีชื่อนาย ก. กับ นาย ค. เปนเจาของ นาย ก. ซึ่งเปนตัวแทนโอนที่ดินเฉพาะ
สวนของตนให บริษัท ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการ ใหหมายเหตุวา “นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแก
บริษัท ข. จํากัด เทานั้น สวนของบุคคลอื่นคงเดิม”
(๕) กรณีจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) ใหหมายเหตุ ณ ริมดานซาย
ของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียนใหตรงกันวา
ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ทุกคนยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินหรืออสังหาริม ทรัพยอยางอื่น
ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ โดยใหบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์ไวดวย เชน ที่ดินมีชื่อ นาย ก.
และนาย ค. เปนเจาของ ทั้งนาย ก. และนาย ค. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางสวนในฐานะตัวแทน
ของนาย ข. ทั้งนาย ก. และนาย ค. ให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ สวน
ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ใหหมายเหตุวา “นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือ
กรรมสิทธิ์รวม จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตวั การ”
(๖) กรณีจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์ รวมเฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) ใหห มายเหตุ
ณ ริมดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) และในสารบัญจดทะเบียน
ใหตรงกันวา ผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์คนใดยินยอมใหผูใดเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ โดยใหบรรยายสวนการถือกรรมสิทธิ์
ไวดวย เชน ที่ดิน มีชื่อนาย ก. และนาย ค. เปนเจาของ โดยนาย ก. มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ใ นที่ดิน
บางส วนในฐานะตัว แทนของนาย ข. และไดมี การบรรยายส วนไว นาย ก. ให น าย ข. เขาถื อ
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนเพียงบางสวน จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ สวนของนาย ค. คงเดิม ใหหมายเหตุวา “นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์
รวมเฉพาะสวนของตน จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของ
บุคคลอื่นคงเดิม”
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กรณีผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์มิไดบรรยายสวนไวตอกัน ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๙
(๗) กรณีจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล ใหหมายเหตุไวตอทายหรือใตชื่อ
ประเภทการจดทะเบียนในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) และในสารบัญ
จดทะเบียนวา “(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล.........ที่..........ลงวันที่........เดือน...............พ.ศ. ....)” (ตามตัวอยาง
หมายเลข ๖)
(๘) สาระสําคัญที่ไดจากการสอบสวนใหพนักงานเจาหนาที่จดลงไวในคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ดวย
ขอ ๑๔ การจัดทําบันทึกขอตกลงโอนใหตัวการใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการ โอนใหตัวการเฉพาะสวน แบงโอนใหตัวการ
ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลง ตามแบบ ท.ด. ๑๖ จํานวนหนึ่งฉบับ และใหคูกรณีลงนาม แลวเก็บไว
ที่สํานักงานที่ดิน โดยไมตองทําหนังสือสัญญา
(๒) การจดทะเบียนประเภทกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
(โอนใหตัวการ) ใหจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) หรือกรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะสวน (โอนใหตัวการ) แลวแตกรณี ตามแบบ ท.ด. ๗๐ จํานวนหนึ่งฉบับ และใหคูกรณีลงนาม
แลวเก็บไวที่สํานักงานที่ดิน
(๓) การจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการตามคําสั่งศาล ใหผูขอยื่นคําขอตามแบบ ท.ด. ๙
และใช ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก เปนแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน โดยไมตองจัดทําบัน ทึก
ขอตกลง
ขอ ๑๕ กอนดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ ดิ น ให พ นั ก งานเจ า หนา ที่ แ ก ท ะเบี ย นในสารบั ญ จดทะเบี ย น โดยให จดบั น ทึ ก สาระสํ า คั ญ
ลงในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจาของที่ดินใหตรงกันดวย
ขอ ๑๖ การแกทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนประเภทโอนใหตัวการ ในชองผูใหสัญญา
ใหเขียนชื่อผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หากมีหลายชื่อใหเขียนครบทุกชื่อพรอม
หมายเลขลํา ดับกํ ากั บไว ส วนในชอ งผู รับสั ญญาใหเ ขียนชื่อ ตัวการผู รับโอนลงไว หากเปน กรณี
จดทะเบียนประเภทที่เจาของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินอยู เชน กรรมสิทธิ์รวม
(โอนใหตัวการ) ใหเขียนชื่อเจาของเดิมนั้นเรียงตอไปตามลําดับ พรอมทั้งเขียนหมายเลขลําดับกํากับไวดวย
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กรณีการจดทะเบียนประเภทที่ตองหมายเหตุไว ณ ริม ดานซายของคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) ใหหมายเหตุในสารบัญจดทะเบียนเชนเดียวกันดวย
การจัดทําคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) คําขอ บัน ทึกขอตกลง
และการจดบันทึกในสารบัญจดทะเบียนในแตละประเภทการจดทะเบียน ใหถือปฏิบัติตามตัวอยาง
ทายระเบียบ (ตามตัวอยางหมายเลข ๑ - ๖)
หมวด ๔
การลงลายมือชื่อ และการประกาศ
ขอ ๑๗ การลงลายมือชื่อของผูขอในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก)
และบันทึกขอตกลงใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๑๘ ห า มพนั ก งานเจ า หน า ที่ นํ า แบบพิ ม พ ที่ ยั ง ไม ไ ด ก รอกข อ ความให ผู ข อลงนาม
ในแบบพิมพไวกอน
ขอ ๑๙ ในกรณีผูขอไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือของบุคคลดังกลาวลงไว
แทนการลงลายมือชื่อ โดยพิมพนิ้วหัวแมมือซายลงไวใหเห็นเสนลายมือชัดเจน แลวเขียนกํากับวาเปน
ลายนิ้ ว หั ว แม มื อ ซ า ยของผู ใ ด หากนิ้ ว หั วแม มื อ ซ า ยของผู ข อพิ การหรื อ ลางเลื อ นใหใ ช ล ายพิ ม พ
นิ้วหัวแมมือขวาแทน แลวหมายเหตุไวดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูใด ถาในชองลงลายมือชื่อ
ของผูขอไมมีเนื้อที่เพียงพอใหพิม พลายนิ้วมือของผูขอไวใ นที่วางแหงอื่น ในคําขอนั้น ก็ได แตใ หมี
เครื่องหมาย เชน ลูกศรชี้ไปใหรูวาเปนลายนิ้วมือของผูใด
ขอ ๒๐ กรณีมีผูขอจดทะเบียนโอนใหตัวการในที่ดินที่ยังไมมีโฉนดที่ดิน ใบไตสวนหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชนตามแบบ น.ส. ๓ ก. หรือโอนใหตัวการซึ่งอสังหาริมทรัพยอยางอื่น
ในที่ดิน ดังกลาว หรือโอนใหตัวการซึ่งอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ในที่ดิน ที่มีโฉนดที่ดิน ใบไตสวน
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ตามแบบ น.ส. ๓ ก. ในกรณีไมรวมกับที่ดินดังกลาว ใหประกาศ
การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามนัยขอ ๕ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงฉบับที่
แกไขเพิ่มเติม

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ในกรณีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ขอจดทะเบียนโอนใหตัวการตามวรรคหนึ่ง ตั้งอยู
ในทองที่ซึ่งรัฐมนตรียังไมไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ของนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่ม เติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการปดประกาศการขอจดทะเบียน
ใหพนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติตามนัยขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๕
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ขอ ๒๑ กอนลงนามจดทะเบียนและประทับตราตําแหนงในบันทึกขอตกลงรวมทั้งสารบัญ
จดทะเบียนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบสาระสําคัญที่พนักงานเจาหนาที่ไดสอบสวนจดลงไว หรือผูขอจดทะเบียน
กรอกขอความลงไวใ นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และเอกสารที่ผูขอจดทะเบียนนํามายื่น
พรอมคําขอใหเปนการถูกตอง
(๒) ตรวจสอบสารบบ ประวัติความเปน มาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ผูขอประสงค
จดทะเบียน ชื่อเจา ของที่ดิ น อายุ ชื่อ บิดามารดา และลายมือชื่อ หรือลายพิม พนิ้ วมือของผูขอจด
ทะเบียนในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด. ๑, ท.ด. ๑ ก) หรือในหนังสือมอบอํานาจแลวแตกรณี
โดยตรวจสอบให ต รงกั บ หลั ก ฐานเดิ ม ในสารบบ กรณี ล ายมื อ ชื่ อ ของผู ข อจดทะเบี ย นผิ ด เพี้ ย น
จากลายมือชื่อเจาของในสารบบเดิมมาก ควรใหผูขอจดทะเบียนพยายามลงลายมือชื่อใหตรงกับลายมือชื่อ
ในสารบบเดิม หากผูขอจดทะเบียนยังลงลายมือชื่อผิดเพี้ยนจากเดิม แตผูขอจดทะเบียนเปนผูที่พนักงาน
เจาหนาที่รูจั ก ก็ใ หพนัก งานเจาหน าที่ดําเนิน การตอไปได หากพนักงานเจาหนาที่ไ มรูจักตัวผูข อ
จดทะเบี ย น ควรขอหลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได จ ากผู นั้ น มาตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม จนเป น ที่ เ ชื่ อ ได ว า ผู ข อ
จดทะเบียนเปน เจาของที่แ ทจริง หรือใหผูที่เชื่อถือไดรับรองวาผูขอจดทะเบียนเปนเจาของที่แทจริง
เสียกอน สําหรับกรณีไมมีลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของเจาของในสารบบ ใหพนักงานเจาหนาที่
สอบสวนเชนเดียวกับที่ไดกลาวมาขางตน
(๓) ตรวจสอบบั ญ ชี อายั ดว า มีก ารอายั ดที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ยที่ ผู ขอประสงคจ ะขอ
จดทะเบียนหรือไม ประการใด

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(๔) กอนดําเนินการจดทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่จดทะเบียนเสนอเรื่องราว
ตอเจาพนักงานที่ดิน จังหวัด เจาพนักงานที่ดิน จังหวัด (สาขา) เจาพนักงานที่ดิน หัวหนาสวนแยก
หรือเจาพนักงานที่ดินอําเภอซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน หัวหนาประจํา
กิ่งอําเภอแลวแตกรณี หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาเสียกอนทุกราย
ขอ ๒๒ หามพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในกรณีผูขอไมได
ลงลายมือชื่อในชั้นยื่นคําขอและสอบสวนตอหนาพนักงานเจาหนาที่
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
ขอ ๒๓ การจดทะเบียนโอนใหตัวการเปนการจดทะเบียนประเภทไมมีทุนทรัพย ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมประเภทไมมีทุนทรัพย ทั้งนี้ ตามนัยกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
อนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
อธิบดีกรมที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๑

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

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

บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)
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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...............................…...........................
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
(โดยนาย
จ.
กรรมการ)
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 ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดนิ

ตัวอยางหมายเลข ๑
(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด//////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ค. จดทะเบียนทํานิติกรรมเมื่อวันที่…….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผลขอเท็จจริงที่วา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขณะจดทะเบี ยนรับโอนไว นั้ น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิไดจดทะเบียนเปน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายทีด่ ินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงินคาซื้อและโอนขาย
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน….…..….….พ.ศ……... ที่แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดินดังกลาวบริษัท ข.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จํากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมีฐานะเปนนิติบุคคล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
สมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินรายนี้ใหแกบริษัท ข. จํากัด ซึ่งเปนตัวการตอไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก. ตาม
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
เหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
(นาย จ. กรรมการ)
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๑

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ค.

นาย ก.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

บริษัท ข. จํากัด

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๒

ตําแหนงที่ดิน

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

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

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแก บริษัท ข. จํากัด เทานั้น สวนของ บุคคลอื่นคงเดิม

โฉนดที่ดิน

เลขประจําตัวประชาชน

๑. บริษัท ข. จํากัด
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
(โดยนาย จ. กรรมการ)

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
โอนเฉพาะที่ดิน ไมเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางในที่ดิน
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
นาย ก. ไดรับมอบอํานาจจากผูเริ่มกอการตั้งบริษัท ข. จํากัด ไดซื้อที่ดินไวแทนบริษัทฯ
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ..................................................…........
ผูขอ โอน
บริ
ษ
ท
ั
ข.
จํ
า
กั
ด
ลงชื่อ .................................................…......... ผูขอ รับโอน
(โดยนาย จ. กรรมการ)
ลงชื่อ .....................................….....................
ผูสอบสวน
(…………………………..……………)

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

ตัวอยางหมายเลข ๒

(ท.ด. ๑๖)

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

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
บริษัท ข. จํากัด
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
(โดยนาย จ. กรรมการ)
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด///////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินเฉพาะสวนแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ ขาพเจา นาย ก. รับโอนไวจาก นาย ง. จดทะเบียนทํานิติกรรม
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เมื่อวันที่…….เดือน………….……..พ.ศ…….. ในฐานะตัวแทนโดยใสชื่อในโฉนดที่ดินไวแทน บริษัท ข. จํากัด โดยเหตุผล
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอเท็จจริงที่วา ขณะจดทะเบียนรับโอนไวนั้น บริษัท ข. จํากัด อยูระหวางที่คณะผูกอการจัดตั้งบริษัทดําเนินการยังมิได
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
จดทะเบียนเปนบริษัท จํากัด มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย แตการซื้อขายที่ดินรายนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองชําระเงิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
คาซื้อและโอนขายตอกันตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่……..เดือน……...….….พ.ศ……... แนบมาพรอมนี้ (ถามี) ที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ดังกลาวบริษัท ข. จํากัด มีความจําเปนตองใชเปนสถานที่ทําการของบริษัท บัดนี้ บริษัท ข. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมี
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ฐานะเปนนิติบุคคลสมบูรณแลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอจดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะสวนของขาพเจา นาย ก. ใหแกบริษัท ข. จํากัด
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ซึ่งเปนตัวการตอไป
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๒. ขาพเจา บริษัท ข. จํากัด โดย นาย จ. กรรมการ ผูมีอํานาจมีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินจาก นาย ก.
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตามเหตุผลขอเท็จจริงในขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป และเปนความสัตยจริงตามนั้นทุกประการ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บริษัท ข. จํากัด
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
(โดยนาย จ. กรรมการ)
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๒

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ง.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน………… เฉพาะสวน
พ.ศ. …………

๑. นาย ก.
๒.นาย ค.

๑. บริษัท ข. จํากัด
๒. นาย ค.

๕

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

นาย ก. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตนแกบริษัท ข. จํากัด
เทานั้น สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

-

(ลงชื่อ)……………

ตัวอยางหมายเลข ๓

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

เจาพนักงานที่ดิน

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

กรรมสิทธิ์รวม (โอนใหตัวการ) นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก. ๓. นาย ค.
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....…....................................... บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ่งแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการโดยใหผูรับโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไม
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวม
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

เจาพนักงานที่ดิน

ตัวอยางหมายเลข ๓

(ท.ด. ๗๐)

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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
- อายุ ….… ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม
……………………..………….     
…….
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก. และนาย ค.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
๒๐๐ สวน ใน ๖๐๐ วน
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม จํานวน…….……………………ส
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
หรื
อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํานวน…….………………สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ซึ่งขาพเจานาย ก.
และนาย ค. ซื้อไวในฐานะตนเองเปนบางสวน และในฐานะตัวแทนของตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่………เดือน………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
พ.ศ. …. ไมมีสิ่งปลูกสราง
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยให ผูรั บโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
๑. นาย ก. ๒. นาย ค.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๓

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑

๒

ตาราง
วา
-

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

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑

๒

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

ตาราง
วา
-

-

-

-

นาย ก. และนาย ค. ยินยอมให นาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์
รวมจํานวน ๒๐๐ สวนใน ๖๐๐ สวนในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๔

(โอนใหตัวการ)

ตําแหนงที่ดิน

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

โฉนดที่ดิน
เลขที.่ .............................................................……..........................เลม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
๒
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
โอน
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..
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. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของตนจํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
กรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
 นอกเขต
 ในเขต

เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๒. นาย ก.
ไทย
อายุ .............................. ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๑๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หนึ
ง
่
แสนบาทถ
ว
น)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการโดยใหผูรับโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวนของนาย ก.เทานั้น
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
มีสิ่งปลูกสราง
(๔) ไม
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย
ข.
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
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

ตัวอยางหมายเลข ๔

(ท.ด. ๗๐)

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

…………………………..…….     
…….
นาย ข.
- อายุ ….… ป
ระหวาง ………………………..……..
. .      ผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม
……………………..………….     
…….
ไทย
สัญชาติ ..………...................…...............บิดา / มารดาชื่อ ...............................………..................…………..…………………..
อยูที่บาน/หมูบาน ..........……............ เลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................... ถนน ........…......………...หมูที่ ...……….
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................หมายเลขโทรศัพท ......…...…..…................
ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
นาย ก.
ขอ ๑. ขาพเจา………………………………………………………………………………..…………………………
นาย ข.
ไดตกลงกันยินยอมให…………………………………………..เป
นผูถือกรรมสิทธิ์รวม ///////////////////////////////////////////////////////
จํานวน…….……………………สวน
///////อ เฉพาะสวนของ…………………..………จํ
นาย ก.
๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ วน ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ซึ่งขาพเจานาย ก.
หรื
านวน…….………………ส
ซื้อไวในฐานะตัวเองเปนบางสวนและในฐานะตัวแทนของนาย ข. ตัวการผูรับโอนเปนบางสวน เมื่อวันที่…เดือน………..พ.ศ. ….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ไมมีสิ่งปลูกสราง
ขอ ๒. ในการตกลงตามขอ ๑ ขาพเจา..…………………………..…………………………………………………….
ตกลงใหคาตอบแทนแก…………………………………………………………เป
นจํานวนเงิน……………………………บาท
(เงิน.……………………………………บาท)
และไดชําระเงินคาตอบแทน………….……………….…………………………
ขอ ๓. ทั้งสองฝายรับรองวาการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ตางไมทราบเขตและเนื้อที่แนนอนวาอยูตอนใด และ
มีจํานวนเทาใด
ขอ ๔. การโอนรายนี้เปนการโอนใหตัวการ โดยให ผูรั บโอนเขาถือกรรมสิทธิ์รวม
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําเปนฉบับเดียว เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจ
ขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
(ลงลายมือชื่อผูถือกรรมสิทธิ์).………………………………………..
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อผูขอถือกรรมสิทธิ์รวม)…………………………………
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………………………………….
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….......……ผูเขียน
………………………………….......ผูตรวจ

ตัวอยางหมายเลข ๔

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………
วันที่…………. บรรยายสวน
เดือน…………
พ.ศ. …………
วันที่……….…. กรรมสิทธิ์รวม
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. …………. (โอนใหตัวการ)

ผูใหสัญญา
นาย พ.

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา
๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

ไร

งาน

๑

๒

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ
ตาราง
วา
-

ไร

งาน

-

-

ตาราง
วา
-

ระวาง
เลขที่ดิน
โฉนดที่ดินใหม
-

๑. นาย ข.
๒. นาย ก.
๓. นาย ค.

๑

๒

-

-

-

(ลงชื่อ) นาย ส.

(ลงชื่อ) นาย ส.

ที่ดินแปลงนี้มี ๖๐๐ สวน เปนของนาย ก. ๔๐๐ สวน เปนของนาย ค. ๒๐๐ สวน ตามบันทึก
ขอตกลง ฉบับลงวันที่…เดือน……….พ.ศ. ….

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เจาพนักงานที่ดิน
ลงลายมือชื่อ
ประทับตรา

-

นาย ก. ยินยอมใหนาย ข. เขาถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะสวน
ของตนจํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน ในฐานะตัวแทน
โอนใหตัวการ สวนของบุคคลอื่นคงเดิม

-

(ลงชื่อ)....…............

ตัวอยางหมายเลข ๕

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน
(ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
แบงโอนใหตัวการ
 นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
 ในเขต
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ระวาง..........................................…..........................................……..ตํ
าบล.........................................……......….....................................................…..
๑๐
เลขที่ดิน..................................................................………............…อําเภอ.....................................…...........................................……....................…..
๓๗
หนาสํารวจ...................................................................……..............จั
งหวัด...........................................................................................……........…….

โฉนดที่ดิน

๑๐๐
๑
๑๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หน
า......………….…..…...……......…..
๕
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร
.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
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
แบงโอนใหนาย ข. เนื่องจาก นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. บางสวน (หรือแบงโอนใหนาย ข.
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ตามคําพิพากษาศาล……คดีหมายเลขแดงที่………..ลงวันที่……เดือน………… พ.ศ. ….)
..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๔) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ โอน
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่
๑) ราคาประเมินทุนทรัพย........................................………........……………...................………….บาท..........…….…….............…..............สตางค
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๒) โฉนดที่ดินใหมระวาง...................……....................เลขที
่ดิน..........…....………….......……..........หน
าสํารวจ....................……………...............
๕๐๐
๕
๑๐๐
โฉนดที่ดินเลขที่........................……................….....เล
ม.................………….......................……..หน
า…………………..……….………………
๔
จํานวนที่ดิน....................….........………......….......ไร
...............……......……………....................งาน...............……....…........…...........ตารางวา
๑
คงเหลือ.........................................………......….....ไร.............……..........……………..............….งาน.........…….........…..…..................ตารางวา
๓) ไดจดทะเบียนแลวแตวันที่...............…...............เดือน...............................พ.ศ. ……………….
ลงชื่อ ...................................................................
( ................................................................ )
เจาพนักงานที่ดนิ

ตัวอยางหมายเลข ๕
(ท.ด. ๑๖)

บันทึกขอตกลงแบงโอนใหตวั การ
ที่ดิน
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ระวาง.......………………..........................…..ตํ
าบล...........……………………………..…………….............
๑๐
๓๗
เลขที่ดิน……………………หน
าสํารวจ......………...............อํ
าเภอ..............…........……................................
๑๐๐
โฉนดหมายเลขที่……………………………….……….จั
งหวัด................................…….…...........................
ที่วาการ…………..….…………………………
วันที่…………เดือน………….…….…พ.ศ. ……………
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูโอน
ขาพเจา ..………...................………...….........................……….......
    
นาย ข.
ผูรับโอน
..………...................………...….........................……….......
    
อายุ ................ ป เชื้อชาติ…………….…… สัญชาติ........................... บิดา / มารดาชื่อ ..........….….........................................
อยูที่บาน/หมูบาน ...................... เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ....…….........….......... ถนน ..........…….…………..หมูที่ .....…...
ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...…......………................หมายเลขโทรศัพท .….....................
/////////////////////////////////////////////
ไดทําบันทึกขอตกลงตอเจาพนักงานที่ดิน
ขอปฏิ
ญาณตนและใหถอยคําตอ…………………………………………………………………………………………………..
ด/////////////////////////
วยความสัตยจริง ดังตอไปนี้ : ขอ ๑. ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ (ศาล…………..ไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่……………….ลงวันที่…..
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
เดือน…...……พ.ศ. …. วา) ขาพเจา นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไว ในฐานะตัวแทน นาย ข. จํานวนเนื้อที่ ๔ ไร – งาน – วา ขาพเจา
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
จึงขอแบงแยกที่ดินจํานวน ๔ ไร – งาน –วา ใหแกนาย ข. ซึ่งเปนตัวการ คงเหลือเนื้อที่เปนของขาพเจานาย ก. จํานวน ๑ ไร – งาน –วา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ขอ ๒. ขาพเจา นาย ข. มีความประสงคจะขอรับโอนที่ดินแปลงแบงแยกดังกลาวจาก นาย ก. ตามเหตุผลขอเท็จจริงใน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ขอ ๑. นั้น ในฐานะตัวการใหเสร็จสิ้นไป
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
บันทึกขอตกลงนี้ทําไวหนึ่งฉบับ เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งสองฝายไดตรวจดูบันทึกขอตกลงและเขาใจขอความ
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพนิ้วมือไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
นาย ก.
ลงชื่อ…………………………………ผู
โอน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
นาย ข.
ลงชื่อ…………………………………ผู
รับโอน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ…………………………………พยาน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ลงชื่อ………………………………….พยาน
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
บันทึกขอตกลงนี้ไดทําตอหนา
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
ลงชื่อ………………………………….เจาพนักงานที่ดิน
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….
……………………………………………………….……………….…………………………………..……………………….
………………………………….……………………………………………….…………………………..…………………….

ตัวอยางหมายเลข ๕

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

นาย ก.

๕

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. แบงโอนใหตัวการ
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย ก.

นาย ข.

๔

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

๑

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

5136 IV7228-1 (ลงชื่อ)……………
๑๒
๕๐๐

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

ตําแหนงที่ดิน

 ที่บาน (ท.ด. ๑)
 ที่สวน/ไร
 ที่นา
 ที่ ..............
คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนใหตัวการตามคําสั่งศาล  นอกเขต
และการสอบสวนสิทธิในที่ดิน ประเภท ................……………….........
(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…….ที่............ลงวันที่…...เดือน....…พ.ศ. ....)  ในเขต

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

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

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

นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
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
เปนการโอนที่ดินให นาย ข. ในฐานะตัวแทนโอนใหตัวการ ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…ที่……ลงวันที่…เดือน……พ.ศ. ....
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…….ที่……..ลงวันที่…....…..
ลงชื่อ ........................................................... ผูขอ
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

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

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

(ท.ด. ๙)

โอนใหตัวการตามคําสั่งศาล
คําขอ..............................

(ตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล…….ที่............ลงวันที่…...เดือน....…พ.ศ. ....)

ฉบับที่...............................
ที่ดิน
ระวาง.........................................................………....................ตําบล.......……….…..…................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.........................…………..................อําเภอ.…………….........................…..
โฉนดหมายเลขที่........................................……………………......จังหวัด.....................………………………………
วันที่.......…….......เดือน..............………................พ.ศ.........….........
นาย ข.
ขาพเจา..............................................………………………….…….……
    
อายุ..................ป เชื้อชาติ...........……..............สัญชาติ.........………….............บิดา/มารดาชื่อ..............……….............................
อยูที่บาน/หมูบาน...................................เลขที่..……................ตรอก/ซอย……………………ถนน………………....หมูที่...........
ตําบล/แขวง.………...............อําเภอ/เขต......………...............จังหวัด...………….................หมายเลขโทรศัพท......……………..
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด...........................…….........................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายขางบนนี้ มีชื่อ นาย ก. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ศาล…....….…..ไดมีคําสั่ง/คําพิพากษา
ขอ ๑. ดวย.......................…………………………….......................................................................................................
คดีหมายเลขแดงที่................ลงวันที่.............เดือน.....................พ.ศ. .... วา นาย ก. ไดถือกรรมสิทธิ์ไวในฐานะตัวแทนของนาย ข.
..........................................................................………………........................................................................................................
ปรากฏตามคําสั่ง/คําพิพากษาศาล………..….ที่…………….ลงวันที่……………….ซึ่งไดยื่นมาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
..........................................................................………………………….........................................................................…............
ไดจัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงนี้ โดยลงชื่อ
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…......................................................................................……..…
ขาพเจาเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตอไปดวย ขาพเจายอมเสียคาธรรมเนียมใหตามระเบียบ
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………........................................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................…………………………........................................................................................
..........................................................................………………………….........................................................................…............
นาย ข.
……................…….....................................ผู
ขอ
................…….....….…........…..................พยาน
..................……….........……......................พยาน

ตัวอยางหมายเลข ๖ ตามระเบียบขอ ๑๓ (๗)

สารบัญจดทะเบียน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

ผูใหสัญญา

เนื้อที่ดิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

เนื้อที่ดิน
คงเหลือ

วันที่…………. ขาย
เดือน…………
พ.ศ. …………

นาย พ.

นาย ก.

๒

-

ตาราง
วา
-

วันที่…………. โอนใหตัวการ
เดือน………… ตามคําสั่งศาล
พ.ศ. ………… (ตามคําสัง่ /คํา
พิพากษาศาล….....
ที่………...........…
ลงวันที่…………..

นาย ก.

นาย ข.

๒

-

-

ไร

งาน

ไร

งาน

-

-

-

-

เจาพนักงานที่ดิน
ระวาง
ลงลายมือชื่อ
เลขที่ดิน
ตาราง
ประทับตรา
โฉนดที่ดินใหม
วา
(ลงชื่อ) นาย ส.

-

-

(ลงชื่อ)……………

