
แบบฟอร์มเสนอขายท่ีดิน – ข้อมูลท่ีดิน 

 

1. ข้อมูลท่ีดิน 
1.1 ขนาดท่ีประมาณ...............ไร่ ........................งาน............................ตารางวา 
1.2 บริเวณท่ีตั้ง..................................................................................................................................

ห่างจากถนนใหญ่....................เมตร/กม. 
1.3 ขนาดหน้ากว้างของท่ีดินด้านท่ีติดถนน..................................เมตร 
1.4 ถนนติดหน้าท่ีดิน  กว้าง................................เมตร 

1.5 หน้ากว้างของท่ีดินรวมแล้วทุกด้าน (เมตร).....................×.................. ×..................×……………… 
1.6 ถนนหรือทางเข้าท่ีดินเป็น � ทางสาธารณะ  � ทางภาวะจํายอม 
1.7 มีเรื่องการติดจํานองหรือภาระผูกพันอ่ืนหรือไม่ 

� ติดจํานอง � ไม่ติดจํานอง  � ไม่มีข้อห้ามผูกขาดภาระผูกพันอ่ืนๆ 

 

2. ข้อมูลติดต่อ 
ชื่อ-นามสกุล..........................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี............... 
ถนน......................ตรอก/ซอย...................................ตําบล/แขวง.......................................................... 
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์................................ 
สถานะ  � เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน � ตัวแทน 
 
เอกสารท่ีใช้ในการนําเสนอ 
 (กรณีบุคคลธรรมดา)  
1. สําเนาโฉนดท่ีดินฉบับเจ้าของท่ีดิน (สําเนาทุกหน้าเท่าต้นฉบับจริง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง) 
2. ภาพถ่ายระวางท่ีดิน 
3. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (รับรองสําเนาถูกต้อง) 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีตัวแทนใช้เอกสารประกอบ) 
5. หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
6. หนังสือให้ความยินยอมทํานิติกรรม 
7. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งชัดเจนภาพถ่ายด้านหน้าท่ีดินและลักษณะท่ีดินโดยท่ัวไป 

(เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดินลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร จากข้อ 1-8 ให้ครบทุกหน้า) 

(กรณีนิติบุคคล) เพ่ิมเติมเอกสาร ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทท่ีรับรองให้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันท่ีส่วนราชการ
ออกให้ จนถึงวันยื่นเสนอขาย 

2. รายงานการประชุมของผู้มีอํานาจสั่งให้ขาย 
3. เอกสารตราประทับบริษัท  

 



แบบฟอร์มเสนอขายท่ีดิน – ข้อมูลท่ีดิน 

 

เขียนท่ี..................................................................... 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ......... 

 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี บ้านเลขท่ี....................
หมู่ท่ี.......................ถนน................................ตรอง/ซอย................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์......................................โดย................................................................ผู้รับมอบอํานาจ ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ................................ขอเสนอขายท่ีดิน  
รวมท้ังหมด...............................แปลง โฉนด/เอกสารสิทธิ์ ต้ังอยู่ท่ี ตําบล...................................................
อําเภอ......................................... จังหวัด.................................................................. 

 

ลําดับท่ี โฉนดท่ีดิน/
เอกสารสิทธิ์

เลขท่ี 

เลขท่ีดิน  
ขนาดท่ีดิน 

ช่ือเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ไร ่ งาน ตารางวา 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

จํานวนเนื้อท่ีท่ีนําเสนอขาย     
 

  ข้อ 2. ข้าพเจ้าหรือให้ตัวแทนข้าพเจ้าตกลงนํา ผู้จะซ้ือหรือตัวแทนผู้จะซ้ือไปยังท่ีดินแปลงท่ีระบุไว้ 
ในข้อ 1. และร่วมตรวจสภาพท่ีดิน รวมท้ังชี้แนวเขตและหมุดหมายเลขหลักเขตท่ีดินในวันท่ีนัดหมายกัน  
และอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร 

 

 

 



แบบฟอร์มเสนอขายท่ีดิน – ข้อมูลท่ีดิน 

 

เขียนท่ี..................................................................... 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ......... 

 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี บ้านเลขท่ี....................
หมู่ท่ี.......................ถนน................................ตรอง/ซอย................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์......................................โดย................................................................ผู้รับมอบอํานาจ ตามหนังสือ
มอบอํานาจ ลงวันท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ................................ขอเสนอขายท่ีดิน  
รวมท้ังหมด...............................แปลง โฉนด/เอกสารสิทธิ์ ต้ังอยู่ท่ี ตําบล...................................................
อําเภอ......................................... จังหวัด.................................................................. 

 

ลําดับท่ี โฉนดท่ีดิน/
เอกสารสิทธิ์

เลขท่ี 

เลขท่ีดิน  
ขนาดท่ีดิน 

ช่ือเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

ไร ่ งาน ตารางวา 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

จํานวนเนื้อท่ีท่ีนําเสนอขาย     
 

  ข้อ 2. ข้าพเจ้าหรือให้ตัวแทนข้าพเจ้าตกลงนํา ผู้จะซ้ือหรือตัวแทนผู้จะซ้ือไปยังท่ีดินแปลงท่ีระบุไว้ 
ในข้อ 1. และร่วมตรวจสภาพท่ีดิน รวมท้ังชี้แนวเขตและหมุดหมายเลขหลักเขตท่ีดินในวันท่ีนัดหมายกัน  
และอํานวยความสะดวกให้ตามสมควร 

 

 

  



 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงจะดําเนินตามข้ันตอนการจัดซ้ือท่ีดินตามระเบียบ ข้ันตอนปฏิบัติโดยท่ัวไป 
ของทางราชการ และให้รายละเอียดตามท่ีเป็นจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ.....................................................เจ้าของท่ีดิน / ผู้เสนอขาย 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................สามี / ภรรยา 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีเจ้าของท่ีดินถือสิทธิ์ครอบครองท่ีดินร่วมกันมากกว่า 1 คน ให้ใช้แบบฟอร์มเสนอขายท่ีดิน
คนละ 1 ชุด 

 

 

  



 
 

หนังสือให้ความยินยอมทาํนิติกรรม 
 

เขียนท่ี..................................................................... 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ......... 

 

 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..................ปี บ้านเลขท่ี........................................
หมู่ท่ี..................ถนน................................ตรอง/ซอย................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์.....................................ยินยอมให้.........................................................................ตรวจสอบนิติกรรม 
ท่ีสํานักงานท่ีดิน จังหวัด.................................................ตามโฉนด/ เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน เลขท่ี........................ 

...............................................................................ตําบล......................................อําเภอ..................................... 

จังหวัด..................................................................ได้ 

 

     ลงชื่อ.....................................................เจ้าของท่ีดิน  

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................สามี / ภรรยา 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

  



 
 

หนังสือมอบอํานาจจัดการเสนอขายที่ดินและยืนยันราคาในการขายที่ดิน 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..................ปี บ้านเลขท่ี........................................
หมู่ท่ี..................ถนน................................ตรอง/ซอย................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์.....................................ขอมอบอํานาจให้...................................................................อายุ..................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..................ถนน................................ตรอก/ซอย................................ตําบล/
แขวง..................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.....................เป็นผู้มีอํานาจจัดการเสนอขายท่ีดิน โฉนดท่ีดิน / เอกสารสิทธิ์ ................................ 

............................................................................................................................................................................. 

มีเนื้อท่ี จํานวน.............................ไร่.............................งาน........................ตารางวา ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี..................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.........................................เป็นผู้ดําเนินการขายท่ีดินดังกล่าวนี้ ในราคา............................................บาท 
(.........................................................................................) ให้กับ..................................................................... 

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงผู้รับมอบอํานาจในการเสนอขายท่ีดิน
เท่านั้น เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

 

 

     ลงชื่อ.....................................................เจ้าของท่ีดิน/ ผู้มอบอํานาจ  

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

 



 

 

หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

 

เขียนท่ี..................................................................... 

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ......... 

 

 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ..................ปี บ้านเลขท่ี........................................
หมู่ท่ี..................ถนน................................ตรอง/ซอย................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์................. 

โทรศัพท์.....................................เป็น สามี / ภรรยา ของ..................................................................................... 

ยินยอมให้ สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้าทํานิติกรรมในท่ีดิน โฉนดท่ีดิน /เอกสารสิทธิ์ท่ีดิน เลขท่ี........................... 

.......................................................................................................................ตําบล............................................ 

อําเภอ......................................................จังหวัด.......................................................................ได้ 

 

 

     ลงชื่อ.....................................................สามี/ภรรยา ผู้ให้คํายนิยอม  

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

     ลงชื่อ.....................................................พยาน 

           (....................................................) 

 

 ข้าพเจ้า...................................................................................ขอรับรองว่า ลายมือชื่อผู้ให้ถ้อยคํา
ยินยอมดังกล่าว เป็นลายมือชื่อของ สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้าจริง 

 


