
 

 เลขที่หนังสือค ำร้อง(ผู้ยื่นค ำร้องไม่ต้องกรอก)   1.วันที่ท ำ ธุรกรรม   วันที่ (ปี/เดอืน/วัน) 

2. เจ้ำหนี้   

(ผู้ซื้อ) 

ช่ือ-นำมสกุล/   
ช่ือองค์กร   

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
ลงช่ือ/ประทับตรำ   

ที่อยู่ส ำหรับติดต่อ 
    เมือง/เขต                  เขต/อ ำเภอ/เมือง                ถนน            

ช่วง           ซอย       ตรอก         บ้ำนเลขที่          ช้ัน      ห้อง               

โทรศัพท์  

อีเมล  

3. ลูกหนี้   

(ผู้ขำย) 

ช่ือ-นำมสกุล/   
ช่ือองค์กร   

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
ลงช่ือ/ประทับตรำ 

ที่อยู่ส ำหรับติดต่อ 
    เมือง/เขต                  เขต/อ ำเภอ/เมือง                ถนน            

ช่วง           ซอย       ตรอก         บ้ำนเลขที่          ช้ัน      ห้อง               

โทรศัพท์  

อีเมล  

4.ผู้ด ำเนินกำรแทน 

ความสมัพนัธใ์น  
การมอบอ านาจ 

□①กำรซื้อขำยในรำยกำรนี้ได้มอบอ ำนำจให้                 

เป็นผู้ยื่นบันทึกข้อมูลแทน และยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ภำยใน 3   

เดือนนับจำกวันที่รับเอกสำรจดทะเบียนบันทึกข้อมูล 

□②กำรยื่นบันทึกข้อมูลซื้อขำยในรำยกำรนี้ ได้มอบอ ำนำจให้                          
เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน (แนบหนังสือ     มอบอ ำนำจมำด้วย)   

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
ลงช่ือ/ประทับตรำ 

โทรศัพท์  

ที่อยู่ส ำหรับติดต่อ      เมือง/เขต                  เขต/อ ำเภอ/เมือง                ถนน            
ช่วง           ซอย       ตรอก         บ้ำนเลขที่          ช้ัน      ห้อง               อีเมล  

ข้อมูลอสังห ำริมทรัพท์ บ้ ำนเลขที่ส่ิงปลูกสร้ ำง จ ำ 
นวน  ร ำยก ำรหรืออ ำค ำรที่ท ำ ธุรกรรม (ผู้ยื่นค ำ รอ้งไม่ต้องกรอก) 

 5. รูปแบบสิ่งปลูกสร้ ำงในปัจจุบัน:     ห้องนอน   ห้องโถง   ห้องน้ ำ    

□ไม่ไดก้ั้นห้อง 
6. มีนิติบุคคลดูแลหรือไม:่ 

□มี □ไม่ม ี
 7 มีลิฟต์หรือไม่： 
□มี □ไม่ม ี

 8. ยอดเงนิรวมทีซ่ ือ้ขาย   
(รวมราคาทีจ่อดรถ)         รอ้ยลา้น       หมื่น          

เหรยีญไตห้วนั 

9. ข้อมูลที่จอดรถ □①ไม่มีที่จอดรถ  ②มีที่จอดรถ   ที่□ข ำยแยก ร ำค ำรวมในส่วนของที่จอดรถ    

หมื่น    เหรียญไต้หวัน                           

□ข ำยรวม รวมอยูใ่นยอดเงินรวมที่ซื้อข ำย 

10. รายการทีจ่อดรถ(ผูท้ีไ่ม่ไดซ้ ือ้ขายทีจ่อดรถ ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในชอ่งนี ้; กรณีทีไ่ม่สามารถแยกค านวณราคาหรอืเนือ้ทีข่องทีจ่อดรถได ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลในชอ่งนี)้   

แบบขอยืน่แสดงขอ้มลูจรงิของกำรทำ ธรุกรรมในอสงัหำรมิทรพัย(์ซือ้ขำย) (โปรดอำ่นคำ ชีแ้จงกำรกรอกอยำ่งละเอยีด ทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ำยตอ้งยืน่เรือ่งดว้ยแบบคำ รอ้งชดุเดยีวกนั) 



 

 

ล าดบั ประเภทที่จอดรถ ร ำค ำที่จอดรถ(เหรียญไต้หวัน/ที่) เน้ือที่ของที่จอดรถ ช้ันอ ำค ำรของทีจ่อดรถ 

 

□①จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□②จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดย  ลิฟต์ยกรถ 

□③จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□④จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยลิฟต์ยกรถ  

□⑤อ ำค ำรจอดรถอัตโนมัติ □⑥จอดบน พ้ืนช้ัน 1 □⑦อื่นๆ：                    หมื่น     เหรียญไต้หวัน          .       m2 

 

 

□①จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□②จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดย  ลิฟต์ยกรถ 

□③จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□④จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยลิฟต์ยกรถ  

□⑤อ ำค ำรจอดรถอัตโนมัติ □⑥จอดบน พ้ืนช้ัน 1 □⑦อื่นๆ：                    หมื่น     เหรียญไต้หวัน          .        m2 

 

 

□①จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□②จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดย  ลิฟต์ยกรถ 

□③จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□④จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยลิฟต์ยกรถ  

□⑤อ ำค ำรจอดรถอัตโนมัติ □⑥จอดบน พ้ืนช้ัน 1 □⑦อื่นๆ：    หมื่น     เหรียญไต้หวัน          .        m2 

 

 

□①จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□②จอดบนพ้ืนแบบเข้ ำออกโดย  ลิฟต์ยกรถ 

□③จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยท ำงล ำด  

□④จอดบนเครื่องจักรแบบเข้ ำออกโดยลิฟต์ยกรถ  

□⑤อ ำค ำรจอดรถอัตโนมัติ □⑥จอดบน พ้ืนช้ัน 1 □⑦อื่นๆ：                    หมื่น     เหรียญไต้หวัน          .        m2 

 



 

 

 11. ช่องหม ำยเหตุ(ถ้ ำไม่มีลักษณะต่อไปนี้ไม่ต้องกรอก) 

①ยอดเงินรวมทีซ่ ือ้ขายไดร้วมราคาค่าใชจ้่ายอื ่

นที่ไม่ ใชร้าคาของอสงัหารมิทรพัย  ์

(กรณีที่ไม่ไดร้วมอยู่ในยอดเงินรวมที่ซ ือ้ข าย 

ไม่ตอ้งกรอก; กรณีทีร่วมแต่ไม่  ส าม ารถแยกจ า 

นวนเงินได ้ใหท้ า เคร ือ่งหม ายแต่ไม่ตอ้งกรอกจ า 

นวนเงิน) 

□ค ่าตกแตง่：        หมืน่        

เหรยีญไตห้วนั 

□ค่ ำเฟอร์นิเจอร์：        หมืน่        

เหรยีญไตห้วนั 

□ภ าษีมูลค ่าเพิม่ทีด่นิหรอืภ าษีอืน่：        

หมืน่        เหรยีญไตห้วนั 

□ค่ ำน ำยหน้ ำ：        หมืน่        

เหรยีญไตห้วนั 

□ค่ ำบริก ำรนักจัดก ำรที่ดนิ：        หมืน่        

เหรยีญไตห้วนั 

□อื่น ：ๆค่ ำ    ，จ ำ นวนเงิน：        หมืน่        

เหรยีญไตห้วนั 

②คว ำมสัมพันธ์ของผู้ท ำ ธุรกรรม： 

□เป็นก ำรซื้อข ำยระหว่ ำงญ ำติมิตร พนักง ำน  

ผู้มีกรรมสิทธ์ิร่วมหรือ  คว ำมสัมพันธ์พิเศษอื่น 

□เป็นโครงก ำรร่วมระหว่ ำงบริษัทก่อสร้ ำง  

กับเจ้ ำของที่ดิน 

③ส่ิงที่ม ำพร้อมกับสิ่งปลูกสร้ ำง： 

□เปลี่ยนระเบียงให้เป็นห้อง □ตอ่เตมิช ัน้   

ด าษฟ ้ า  

□กั้นช้ันลอย □ก ำรปลกูสร้ ำงเพ่ิมเติม  อื่น                       

□ส่ิงปลูกสร้ ำงที่ไม่ได้จดทะเบียน 

⑤ลักษณะหรือเง่ือนไขพิเศษในก ำร   ซื้อข ำย：   

□ซือ้ข ายแบบเรง่ดว่น□ไดร้บัผลกระทบจ ากป 

ระเพณีพืน้บ า้น□เป็นสนิค า้ทีม่ ีต ำ หนิหรือข้อบกพร่อง 

□รวมสญัญาเชา่ □บ้ ำน เปล่ ำ 

□ผลประโยชน์ก ำรสร้ ำงใหม่หรือก ำรแบ่งเขตหรือว ำ 

งผงัเมืองใหม่ 

□ผลประโยชน์จ ำกก ำรใช้ที่ดินขน ำดเล็กหรือที่มีก ำรรวม 

ที่ดิน □คืนให้ หลังขอยื่มช่ือม ำจดทะเบียน 

□ได้รับผบกระทบ 

จ ำกคว ำมเป็นเจ้ ำหนี้และลกูหนี้หรือก ำรชดใช้หนี้สิน 

□ทั้งสองฝ่ ำยยินยอม  (ศ ำลตัดสิน)ให้ยกเลิกสัญญ ำ  

□ร ำค ำของทีด่ินที่ซื้อข ำย 

รวมต้นทุนที่ใช้สร้ ำงบ้ ำนในอน ำคตแล้ว                        

⑥ก ำรซือ้ข ำยประเภทพิเศษ： 

□ช่องเก็บอัฐิ/สุส ำน □บ้ ำนที่ปลูก 

บนที่ดินของรัฐ □แผงลอยในตล ำด  

□(รวม)ที่ดินสงวน(ก ำรใช้ที่ดิน)ส ำหรับ 

ปลูกสร้ ำงส ำธ ำรณูปโภค 

⑦ก ำรซือ้ข ำยที่เกี่ยวขอ้งกับ  หน่วยง ำนของรัฐฯ：                    

□ประมูลข ำยโดยหน่วยง ำนของรัฐฯ  

□ประมูลข ำยที่ดินที่ไม่เจ้ ำของหรือไม่มีผู้รับ 

มรดก 

□รับซื้อที่ดินชลประท ำน□ก ำรเจรจ ำต่อรองก ำรซื้อ 

⑧□ซือ้ข ำยเฉพ ำะที่จอดรถ 

⑩กำรซื้อขำยที่มีที่ดินหลำยรำยกำรหรือมีกำรแบ่งกรรมสิทธิ์ 

ในที่ดิน มรีาคาซือ้ขา ยแยกกันโดยมีเลขทีด่ินและขอบเขต                            

กรรมสิทธ์ิที่ยื่นแสดงในครั้งน้ี มีมีดงัต่อไปนี  ้

เลขที่ดิน1:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /        

เลขที่ดิน2:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /         

เลขที่ดิน3:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /         

⑪ก ำรซือ้ข ำยที่มีส่ิงปลูกสร้ ำงหล ำยอ ำค ำร(ห้อง) 

มีร ำค ำซื้อข ำยแยกกัน ส่ิงปลูก สร้ ำงหลักที่ยื่นแสดง 

ในครั้งน้ีคือ เลขที่ส่ิงปลูกสร้ ำง                

⑫กรณีที่ขอ้⑨เป็นโครงกำรที่ที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำ 

งจดทะเบียนแยกกันหรือข้อ⑪ป็นส่ิงปลูกสร้ำงหลำยอำค 

ำร(ห้อง)ที่อยู่บนที่ดินผืนเดียวกันขอบเขตกรรมสิทธิ์ของ 

 ที่ดินที่ใช้ปลูกสร้ำงเลขที่ส่ิงปลูกสร้ำงหลักได้แก่ 

เลขที่ดิน1:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /        

เลขที่ดิน2:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /         

เลขที่ดิน3:     ขอบเขตกรรมสิทธ์:ิ     /         

⑬อื่นๆ (โปรดระบุ)：                             

                                          

                                          



 

④ส่ิงที่ม ำพร้อมกับที่ดิน： 

□ส่ิงปลูกสร้ ำงที่ไม่ได้จดทะเบียน □พืชผล  

□อุปกรณไ์ฟฟ ้ำ □ส่ิงอ ำ นวยคว ำมสะดวก  

งก ำรเกษตร             

 

⑨□ล่วงหน้ ำก่อนสร้ ำงเสร็จ  หรือเป็น                    

โครงก ำรที่ที่ดินและส่ิงปลกูสร้ ำงจด 

ทะเบียนแยกกัน 

--------------------------------------------------------------------------(เสน้แบ่งหน า้กระด าษ)-----------------------------------------------------------------
ต ำร ำงแนบท้ ำย กรณีที่มีเจ้ ำหนี้หรือลูกหนี้ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ให้เจ้ ำหนี้หรือลกูหนี้คนที่ 2 ขึ้นไปกรอกข้อมูลในต ำร ำงแนบท้ ำยดังต่อไปนี้ (กรณีที่ช่องทีกรอกไม่พอ 

ให้เขียนถ่ ำยส ำ เน ำเพ่ิมเอง พร้อมลงช่ือ/ประทับตร ำบริเวณรอยต่อระหว่ ำงหน้ ำกระด ำษด้วย) 

เจ้ ำหนี้ ลูกหนี ้

ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ 

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 

ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ 

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 

ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ ลงช่ือ/ประทับตร ำ 

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 
เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 
(ผู้เสียภำษี) 

 




