การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
 ความหมาย
แลกเปลี่ยน คือ สัญญาซึ่งคูกรณีตางโอนกรรมสิ ทธิ์แหงทรัพยสินใหกันและกัน
บางครั้ง คู สัญ ญาฝายหนึ่ง ในสั ญ ญาแลกเปลี่ย นอาจตกลงจะโอนเงินเพิ่ม เขากับ ทรัพ ยสิน ที่
แลกเปลี่ยนใหแกอีกฝายหนึ่งก็ได ในเมื่อทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งตีราคาไดต่ํากวาทรัพยสินที่
แลกเปลี่ยนของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหไดราคาเทากัน

 กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๕๑๘ – ๕๒๐
- คําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
- คําสั่งกรมที่ดินที่ ๕/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๑

 ประเภทการจดทะเบียน
๑. แลกเปลี่ยน หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิมีชื่อเจาของคนเดียวหรือหลายคน
แลกเปลี่ยนกับหนังสือแสดงสิทธิของอีกฝายหนึ่ง ที่มีชื่อคนเดียวหรือหลายคนเปนเจาของ โดย
แลกเปลี่ยนกันทั้งแปลงไมใชสวนใดสวนหนึ่ง
๒. แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิที่มีชื่อเจาของหลายคน
เฉพาะสวนของคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนแตไมทุกคนหรือเฉพาะสวนเพียงบางสวนแลกเปลี่ยน
กับ หนัง สือแสดงสิท ธิในที่ดินของอีก ฝายหนึ่ง ที่มีชื่อคนเดียวหรือหลายคนเปนเจาของ โดย
แลกเปลี่ยนเฉพาะสวนของฝา ยหนึ่ง กับ เฉพาะสวนหรือเต็ม ทั้ ง แปลงของอีก ฝายหนึ่ง หรื อ
บางสวนของอีกฝายหนึ่งก็ได

 สาระสําคัญ
- ลักษณะของสัญญาแลกเปลี่ยนคลายคลึงกับสัญญาซื้อ ขายกลาวคือเปนสัญญา
ตางตอบแทน และเปนเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน แตกตางกับสัญญาซื้อขายกลาวคือ
แทนที่ผูรับโอนกรรมสิทธิ์จะชําระราคาตอบแทนให กลับตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอีกอยาง
ใหแกอีกฝายหนึ่ง
- แลกเปลี่ยนคือสัญญาซึ่งคูกรณีตางโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกกันและกัน
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๑๘)

- คูสัญญาแลกเปลี่ยนตางผลัดกันเปนผูซื้อและผูขายในทรัพยสินที่ตนไดรับ และ
ใหนําบทบัญญัติในเรื่องการซื้อขายมาใชโดยอนุโลม เชน เรื่องแบบของสัญญา การสงมอบการ
โอนกรรมสิทธิ์ ความรับผิดชอบเพื่อการชํารุดบกพรอง เปนตน (ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๕๑๙)
- สัญญาแลกเปลี่ยนตามบทบัญญัติของกฎหมายมีอยู ๒ ประการ คือ
(๑) สัญญาแลกเปลี่ยนธรรมดา กลาวคือ คูกรณีตางโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ซึ่งมิใชเงินอันเปนราคาของใหแกกัน
(๒) สัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่งในสัญญาไดตกลงจะโอนเงินเพิ่มเขา
กับทรัพยสินอื่นใหแกอีกฝายหนึ่ง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๕๒๐)
- กรณีที่ดินมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์รวมหลายคน และไดมีการจดทะเบียนบรรยายสวน
ไวผูถือกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งจะแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สวนของตนบางสวนกับที่ดินอีกแปลงหนึ่ง
ซึ่งมีชื่อผูถือกรรมสิทธิ์คนเดียว โดยจะแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียงบางสวนเชนกัน ให
จดทะเบียนในประเภทแลกเปลี่ยน (หนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๘/๗๔๕๑ ลงวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๐๘ เรื่องจดทะเบียนแลกเปลี่ยน (เติมชื่อ) เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท
๐๖๐๘/ว ๗๙๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๘)

 แนวทางการวินิจฉัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
๑. กรณีกระทรวงการคลัง มีความประสงคจ ะที่นําที่ดินที่ก ระทรวงการคลัง ถื อ
กรรมสิทธิ์ไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่เอกชนถือกรรมสิทธิ์รวมกับกระทรวงการคลัง แตที่ดินแปลง
ที่มีการถือกรรมสิทธิ์รวมระหวาง กระทรวงการคลัง กับ เอกชน คือ น. ยังมิไดมีการแบงแยก
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ชัดเจนวากระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ในสวนใด และ น. ถือกรรมสิทธิ์ใน
สวนใด เพียงแตตางฝายตางมีก รรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกลาวคนละครึ่งนั้น เห็นวา กรณีนี้
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองทําการแบงกรรมสิทธิ์รวมกอน โดยจดทะเบียนในประเภท
“แลกเปลี่ยน”
๒. กรณี ภ. และ ม. มาขอจดทะเบียนแลกเปลี่ยนที่ดินกัน โดยอางวาครอบครอง
ที่ดินผิดแปลง ซึ่งจากขอเท็จจริงปรากฏวาในการยื่นคําขอรัง วัดแบง กรรมสิท ธิ์ร วม ผูขอได
ขอแบงโดยใหที่ดินแปลงคงเหลืออยูดานทิศใตตลอดแนวของที่ดินแปลงแยกแปลงดานซายสุด
เปนของ ม. แปลงถัดมาเปนของ อ. แปลงดานขวาสุดเปนของ ภ. แตในการรังวัดและ

จดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมปรากฏวา แปลงคงเหลืออยูทางดานทิศเหนือตลอดแนวของที่ดิน
สวนแปลงแยกอื่นคงเปนไปตามคําขอรังวัดแบงกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งหากพิจารณาตามเจตนาที่ผูขอ
แสดงไวในชั้นยื่นคําขอรังวัดกับการรังวัดและจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมแลวกลับตรงกันขาม
กรณีนี้เปนเรื่องการจดทะเบียนผิดไปจากเจตนาที่แทจริงของคูกรณีมาแตตน แมการจดทะเบียน
แบงกรรมสิทธิ์รวมผูขอจะลงลายมือชื่อรับรองการรังวัดวาถูกตอง แตก็เปนเรื่องที่ผูขอไดกระทํา
ไปดวยความเขาใจผิดในเรื่องทิศถือไดวาเปนการจดทะเบียนแบงกรรมสิทธิ์รวมไปโดยคลาดเคลื่อน
ตองแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๒๑/๒๔๙๙ สัญญาจะแลกเปลี่ยนที่ดินกันนั้น แมจะ
ไมไดทําเปนหนังสือ แตเมื่อปรากฏวาฝายหนึ่งไดมอบที่ดินใหอีกฝายหนึ่งจนฝายนั้นเขาไปปลูกบาน
อยูในที่นั้นแลว ก็ถือไดวาไดมีการชําระหนี้บางสวนกันแลว จึงฟองบังคับคดีกันได
๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๓๔๖/๒๕๑๘ โจทกจําเลยตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันตาม
แนวเขตใหม จําเลยครอบครองสวนที่รับจากโจทกแลว โจทกยังมิไดครอบครองสวนที่แลกกับ
จําเลยยังไมสําเร็จ บริบูร ณ แตจําเลยรับสวนของโจทกไปแลว จึงบังคับ จําเลยไดตามมาตรา
๔๕๖, ๕๑๙ การที่จําเลยยังคงครอบครองที่ดินสวนที่จําเลยจะมอบใหโจทกอยู ก็มิใชแยงการ
ครอบครองจากโจทก จึงอางระยะเวลา ๑ ปไมได
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๔/๒๕๒๐ แลกเปลี่ยนที่ดินกัน โจทกสงมอบโฉนด
และยินยอมใหจําเลยเขาปลูก บานเปนการชําระหนี้บ างสวนตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย มาตรา ๕๑๙,๔๕๖ วรรค ๒ แลวจึงฟองแยงใหโจทกจดทะเบียนโอนได
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๔/๒๕๒๒ โจทกตกลงแลกเปลี่ยนที่พิพาทกับที่ดินของ
จําเลยและจําเลยรวม แตขณะตกลงแลกเปลี่ยนโจทกยังไมมีสิทธิในที่พิพาท ทั้งที่พิพาทเปน
ทรัพยมรดกตามพินัยกรรมที่บิดาซึ่ ง ยัง มีชีวิตอยูยกใหโจทก ขอตกลงดัง กลาวจึงไมมีผ ลการ
แลกเปลี่ยน ทั้งขัดตอ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๖๑๙ เพราะเปนการ
จําหนายจายโอนมรดกกอนเจามรดกตายแตภายหลังที่บิดาตายแลว จําเลยและจําเลยรวมยังคง
ครอบครองที่พิพาทเปนของตนตลอดมาโดยโจทกไมเกี่ยวของ ยอมเปนปริยายวาโจทกไดสละ
สิทธิครอบครองที่พิพาทใหแกจําเลยและจําเลยรวมภายหลังที่ที่พิพาทตกเปนของโจทกแลวโดยมี

เจตนาแลกเปลี่ยนที่ดินกันดังเดิม จําเลยและจําเลยรวมยอมไดสิทธิครอบครองที่พิพาท โจทก
ตองไปจดทะเบียนการโอนที่พิพาทใหจําเลยและจําเลยรวม
ศาลลางพิพากษาบังคับใหโจทกโอนที่พิพาทโดยไมบังคับจําเลยและจําเลยรวมให
โอนที่นาของตนใหแกโ จทกตามขอตกลงแลกเปลี่ยนไมชอบดวยประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย มาตรา ๓๖๙ แมโจทกจะมิไดอุทธรณฎีกาในขอนี้ศาลฎีกาแกใหถูกตองได เพราะเปน
การชําระหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๘๑/๒๕๒๗ การที่ผูเสียหายและจําเลยตกลงแลกเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ที่ดินกัน แมวาจะยังมิไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตาม แตผูเสียหายและจําเลย
ตางก็เขาครอบครอง ที่ดินที่แลกเปลี่ยนกันนั้นเปนสัดสวนแลวเปนเวลาประมาณ ๒๐ ป ผูเสียหาย
ยอมไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แลกเปลี่ยนโดยการครอบครองปรปกษ ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา ๑๓๘๒……
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๙๗/๒๕๓๖ ทรัพยที่แลกเปลี่ยนกันเปนที่ดินอันเปน
อสังหาริมทรัพยและโจทกจําเลยทําสัญญากันโดยที่ยังมิไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ แต
โจทกไดสงมอบที่ดินในสวนที่ตกลงแลกเปลี่ยนใหแกจําเลยแลว สัญญาแลกเปลี่ยนดังกลาวจึง
บังคับไดเชนเดียวกับสัญญาจะซื้อหรือจะขายอสังหาริมทรัพย เพราะไดมีการชําระหนี้ตามสัญญา
กันบางสวนแลวตามมาตรา ๔๕๖ วรรคสอง โจทกนํามาฟองไดไมเปนโมฆะ
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๘๖/๒๕๓๗ การแลกเปลี่ยนที่ดินมือเปลาเพียงแตสละ
สิทธิครอบครองใหแกกันเทานั้น ก็มีผลสมบูรณใชยันคูกรณีไดโดยชอบดวยกฎหมาย
๘. คํ าพิ พากษาฎีกาที่ ๑๖๔๐/๒๕๔๐ จํ าเลยนํ าที่ดิ นมี หนังสือรั บรองการทํ า
ประโยชน (น.ส.๓ ก.) ของจําเลยไปแลกเปลี่ยนกับที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓
ก.) ของโจทก โ ดยโจทกจํา เลยตกลงจะไปจดทะเบีย นโอนสิท ธิในภายหลัง ดั ง นี้ แม ก าร
แลกเปลี่ยนที่ดินพิพาทยังมิไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ก็ตาม แตจําเลยสงมอบที่ดินให
โจทกครอบครองอันเปนการชําระหนี้ตามสัญญาบางสวนแลว สัญญาแลกเปลี่ยนจึงบังคับได
เชนเดียวกับสัญญาจะขายหรือจะซื้ออสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๔๕๖ วรรคสอง
๙. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๖/๒๕๔๑ เมื่อสัญญาซื้อขายที่ดินระหวางโจทก
และจําเลยมิไดระบุวาหากโจทกยืมเงินจากธนาคารไมได ใหถือวาสัญญาดังกลาวเปนอันเลิกกัน
โจทกจึงจะนําเหตุที่ตนกูยืมเงินไมไดมาบอกเลิกสัญญากับจําเลยหาไดไม โจทกเปนฝายผิดสัญญา
เพราะไมอาจชําระราคาคาบานและที่ดินใหแกจําเลยได ทั้งการที่จําเลยโอนบานและที่ดินพิพาท

มาเปนของตนก็เปนการกระทําโดยชอบและสุจริตเพราะดําเนินการไปโดยไดรับมอบอํานาจจาก
โจทก โจทกจึงไมสามารถฟองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนโอนบานและที่ดินพิพาทดังกลาวได
แมสัญญาซื้อขายที่ดินระหวางโจทกและจําเลยจะระบุวาโจทกม อบบานและที่ดินพิ พาทใหแก
จําเลยเปนคามัดจําในการซื้อบานและที่ดินของจําเลย แตเมื่อโจทกยังมิไดสงมอบบาน ดังกลาว
ใหแกจําเลย บานและที่ดินพิพาทจึงไมใชมัดจํา ดังนี้ แมโจทกจะผิดสัญญาจําเลยก็ไมอาจริบ
บานและที่ดินพิพาทได อยางไรก็ตามการที่โจทกและจําเลยตางตองโอนกรรมสิทธิ์ในบานและ
ที่ดินใหแกกันนั้นมีลัก ษณะเปนสัญญาแลกเปลี่ยนทรัพยสิน ซึ่งตองบัง คับตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๑๘ – ๕๒๐ โดยจําเลยอยูในฐานะผูซื้อบานและ
ที่ดินพิพาทสวนโจทกเปนผูขายเมื่อจําเลยโอนบานและที่ดินพิพาทเปนของตนแลว จําเลยจึงมี
หนาที่ตองชําระราคาคาบานและที่ดินพิพาทใหแกโจทก
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๒๖/๒๕๔๑ หนังสือสัญญาเอกสารฉบับพิพาทที่
จําเลยไดทํากับ ร. มีขอความระบุวาตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกัน โดยที่พิพาทเปนกรรมสิทธิ์รวม
ของ ร. และบิดาจําเลย เนื่องจากบิดาจําเลยถึงแกกรรมจําเลยจะขอรับมรดกที่พิพาทสวนของ
บิดา เมื่อไดรับมรดกที่พิพาทนี้เสร็จเรียบรอยแลวจําเลยยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทสวนของบิดา
ที่รับ มรดกเนื้อที่ป ระมาณ ๒ ไร ใหแก ร. สวน ร. จะโอนที่ดิน ๓ แปลง ใหแกจําเลย
ตอมามีการบันทึกเพิ่มเติมวาจําเลยไดรับ ส.ค.๑ ที่เชิงทะเลไปแลว จําเลยจะโอนที่พิพาทใหแก
พวกลูก ร. เมื่อถึงเวลาพวกลูกของ ร. ตองการ จําเลยจะโอนใหทันที ดังนั้น เมื่อขณะทํา
สัญญาที่พิพาทยังมีชื่อของบิดาจําเลยเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดอยู ทั้งสัญญาระบุไวชัดเจนวา
จําเลยจะโอนกรรมสิท ธิ์ให เ มื่อ รับ โอนมรดกมาแล ว ขอ ตกลงตามสั ญ ญาจึง เปน สัญ ญาจะ
แลกเปลี่ยนที่ดินซึ่งมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายจําเลยผูตองรับผิดเปนสําคัญ ตองดวย
มาตรา ๔๕๖ วรรคสอง โจทกซึ่งเปนผูจัดการมรดกของ ร. ยอมมีสิทธิฟองรองบังคับเอาแก
จําเลยตามสัญญาได
๑๑. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๘/๒๕๔๗ สัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินและบันทึก
ขอตกลงมีขอตกลงใหทั้งฝายโจทกและจําเลยทั้งสองมีหนาทีท่ ี่จะตองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนที่
มีอาคารปลูกสรางรุกล้ําของแตละฝายใหแกกันและกัน และจําเลยทั้งสองมีหนาที่ที่จะตองยื่น
เรื่องราวขอแบงแยกที่ดินสวนทีเ่ กินจากอาคารของจําเลยทัง้ สองใหแกฝายโจทกอีกดวย สัญญา
ดังกลาวจึงเปนสัญญาจะแลกเปลี่ยนที่ดินซึ่งเปนสัญญาตางตอบแทน หากบังคับฝายหนึ่งชําระหนี้
ก็ตองบังคับใหอีกฝายชําระหนี้ตอบแทนได แมโจทกทั้งสองฟองจําเลยทั้งสองโดยไมไดมีคําขอ

ทายฟองเสนอขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ฝายโจทกจะตองโอนใหแกจําเลยทั้งสองตามสัญญาก็ตาม
ก็หาเปนเหตุใหโจทกทั้งสองไมมีอํานาจฟองแตอยางใดไม โจทกทงั้ สองจึงมีอํานาจฟอง
๑๒. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๒/๒๕๕๓ ในการตกลงซื้อหองชุดทั้ง ๘ หอง
ของโจทกจากจําเลยนั้น โจทกมีความประสงคจะไดหองที่อยูชั้นบนสุด การที่จําเลยขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารชุดจากที่มีเพียง ๒๗ ชั้น เปน ๓๐ ชั้น ในภายหลังจากที่โจทกทําสัญญาซื้อ
ขายกับจําเลยแลว โดยมิไดแจงใหโจทกทราบและตอมาโจทกไดรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดดังกลาว
จากจําเลยโดยเขาใจวาหองที่รับโอนมาอยูชั้นสูงสุดตามความประสงคของโจทกที่ทําสัญญาซื้อ
ขายกับจําเลยมาแตแรก นิติกรรมการโอนหองชุดดังกลาวระหวางโจทกและจําเลยจึงเปนการ
แสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยสินซึ่งถือวาเปนสาระสําคัญหากโจทกทราบวา
หองชุดที่รับโอนกรรมสิทธิ์มามิใชชั้นสูงสุดตามความประสงคโจทกคงจะไมยอมรับโอน ดัง นั้น
นิติกรรมการโอนหองชุดระหวางโจทกและจําเลยจึงตกเปนโมฆียะตาม ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๕๗ โจทกมีสิทธิบอกลางนิติกรรมการโอนไดตาม ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๗๖ แตโจทกมิไดใชสิทธิบอกลาง ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในหองชุดทั้ง ๘ หอง
ดังกลาวยังคงเปนของโจทกอยู การที่โจทกตกลงโอนกรรมสิทธิ์หองชุดชั้นที่ ๒๖ และ ๒๗
ทั้ง ๘ หอง คืนใหแกจําเลยและจําเลยตกลงเปลี่ยนแปลงโดยโอนกรรมสิทธิ์หองชุดชั้นที่ ๒๙
และ ๓๐ ใหแกโจทก ถือไดวาคูกรณีตางตกลงโอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหกันและกันอันเปน
การแลกเปลี่ยนตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๑๘ ซึ่งมาตรา ๕๑๙ ใหนํา
บทบัญญัติทั้งหลายในลักษณะซื้อขายมาใชถึงการแลกเปลี่ยนดวยดังนั้น การแลกเปลี่ยนหองชุด
ระหวางโจทกและจําเลยนั้น คาฤชาธรรมเนียมการโอนโจทกและจําเลยจึง พึง ออกใชเ ทากัน
ทั้งสองฝายตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๕๗
๑๓. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๖๙๒/๒๕๕๕ โจทกและจําเลยที่ ๑ ไดทํา
สัญญาแลกเปลี่ยนสินสวนตัวของแตละฝายแกกัน กรณีแมเปนเรื่องความสัมพันธระหวางสามีภริยา
ในทางทรัพยสินตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๖๙ อันเปนคดีครอบครัว
แตการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตองอาศัยหลักกฎหมายในเรื่องนิติกรรมสัญญาและหลักกฎหมาย
อื่นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาพิจารณาประกอบกัน เมื่อปรากฏวาจําเลยที่ ๑
ตกลงใหโจทกโอนที่ดินของโจทกใหแกจําเลยที่ ๒ ผูเปนมารดา โดยใหทําเปนนิติกรรมซื้อขาย
กันระหวางจําเลยที่ ๒ กับโจทกเพื่อแลกเปลี่ยนกับรถยนตของจําเลยที่ ๑ และโจทกทํานิติกรรม
ขายที่ดินดังกลาวแกจําเลยที่ ๒ แลวถือไดวาการแลกเปลี่ยนสินสวนตัวระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑

มีผลสมบูรณ แมรถยนตที่ตกลงแลกเปลี่ยนยังคงมีชื่อจําเลยที่ ๑ ในทางทะเบียน แตรถยนต
เปนสัง หาริมทรัพยที่ไมตองจดทะเบียนโอนตอพนัก งานเจาหนาที่ เมื่อคูกรณีมีการตกลงโอน
กรรมสิทธิ์แกกันก็มีผลสมบูรณตามกฎหมายแลว แมการแลกเปลี่ยนทรัพยสินกันนี้จะมีลักษณะ
เปนสัญญาระหวางสมรส ที่ฝายใดฝายหนึ่ง จะบอกลางในเวลาใดที่เ ปนสามีภริยากันอยูหรือ
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาดจากการเปนสามีภริยากันไดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๑๔๖๙ ก็ตาม แตสัญญาดังกลาวก็มีลักษณะเปนสัญญาเพื่อประโยชนของ
บุคคลภายนอกตามมาตรา ๓๗๔ วรรคหนึ่ง ซึ่ง จําเลยที่ ๒ ซึ่ง เปนบุคคลภายนอกไดเ ขา
ถือเอาประโยชนจากสัญญาแลวตามมาตรา ๓๗๔ วรรคสอง โจทกจึงไมอาจบอกลางสัญญา
ดังกลาวซึ่งจะมีผลใหเปนการระงับสิทธิของจําเลยที่ ๒ ได

 คาธรรมเนียม
เรียกเก็บ รอยละ ๒ ของราคาประเมิ นทุน ทรัพ ย (กฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒
(๗) (ก))

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
- กรณีผูโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยเปนบุคคลธรรมดา
หรือหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหใชราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
ค า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นที่ ใ ช อ ยู ใ นวั น ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นเป น ราคาประเมิ น สํา หรั บ
การหั ก ภาษี เ งิ น ได ณ ที่ จ า ย
- กรณีผูโอนเปน “บริษัท หรือ หางหุนสวนนิติบุคคล” ตามคํานิยามในมาตรา ๓๙
แหงประมวลรัษฎากร ใหคํานวณหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ ๑ จากจํานวนทุนทรัพย
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือราคาประเมินทุนทรัพยฯ แลวแตอยางใดจะสูงกวา

 อากรแสตมป
- เรียกเก็บรอยละ ๐.๕๐ จากทุนทรัพยในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
หรือราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน แลวแตอยางใดจะสูงกวา (หนังสือกรมสรรพากร ดวนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒/

๒๑๑๒๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว
๒๔๑๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๔)
- สัญญาแลกเปลี่ยนใหเรียกเก็บอากรแสตมปตามราคาเต็มของที่ดินแตละแปลง
มิใชเรียกเก็บเฉพาะในสวนที่เกิน (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/๒๐๘๖๘ ลงวันที่ ๔
สิง หาคม ๒๕๑๘ เวียนโดยหนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๑๐๖๙ ลงวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๑๘)

คําสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๖/๒๔๘๖
เรื่อง สัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน
_________________
ดวยกรมที่ดินเห็นสมควรแกไขวิธีการทําสัญญาและจดทะเบียนการแลกเปลี่ยนทีด่ นิ
ใหตรงตามประเภทการ จึงมีคําสั่งวางระเบียบไวดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกคําสั่งกรมทะเบียนที่ดินที่ ๓/๒๔๗๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๗๒
เรื่อง “การแลกเปลี่ยนที่ดินแกกัน ใหจัดการโอนทะเบียนในประเภทขาย”
๒. การแลกเปลี่ยนที่ดินแกกันใหจดทะเบียนในประเภท “แลกเปลี่ยน” และทําสัญญา
โดยใชแบบพิมพสัญญาแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามตัวอยางทายคําสั่งนี้
๓. ในบัญชีประเภท ใหเพิ่มประเภทโอนขึ้นอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา ประเภท “แลกเปลีย่ น”
๔. การเขียนรายงานกรรมสิทธิ์ที่ดินและการจดจํานวนรายในบัญชีประเภทใหเขียน
และจดตามจํานวนที่ดินที่แลกเปลี่ยน เชน คูส ัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินกันหนึ่งโฉนดตอหนึ่งโฉนด
ก็เขียนและจด ๒ ราย แลกเปลี่ยน ๒ โฉนด ตอ ๑ โฉนด ก็เขียนและจด ๓ ราย แตเลข
ฉบับที่ในสัญญาแลกเปลี่ยน ใหลงเลขที่ของรายแรกเลขเดียว ไมตองลงเลขที่ของรายหลัง ๆ
๕. การทําสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน ถาแลกเปลี่ยนที่ดินกันหนึ่งโฉนดตอหนึง่ โฉนด
ใหทําสัญญา ๔ ฉบับ เก็บไวในสารบบที่ดินโฉนดละ ๑ ฉบับ คูสัญญาแลกเปลี่ยนถือไวฝายละ ๑ ฉบับ
ถาแลกเปลี่ยนที่ดินกันหลายโฉนด ก็ใหเพิม่ หนังสือสัญญาขึน้ อีกโฉนดละฉบับ เพื่อเก็บเขาใน
สารบบที่ดินแปลงนั้นแหงละ ๑ ฉบับ
๖. สารบัญรายชื่อและสารบัญที่ดิน ใหหมายเหตุยอดวยอักษร ล. แลวปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ ๒ /๒๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๗๐ วาดวยเรื่องแกสารบัญรายชื่อ สารบัญที่ดิน
ตอไป
๗. การแลกเปลี่ยนที่ดินตางจังหวัดหรือตางเขตหอทะเบียนทีด่ ินกัน ถามีเรื่องเกิดขึ้น
ใหหารือไปยังกรมที่ดินกอน
ทั้งนี้ ใหถือเปนระเบียบปฏิบัติตอไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
(ลงชื่อ) หน ชูโต
อธิบดีกรมที่ดิน

คําสั่งที่ ๕/๒๕๐๑
เรื่อง สัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินตางเขตจังหวัดหรือตางเขต
อํานาจพนักงานเจาหนาที่
____________________
ตามคําสั่งกรมที่ดินที่ ๖/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๖ เรื่องสัญญา
แลกเปลี่ยนที่ดิน ขอ ๗ ความวา การแลกเปลี่ยนที่ดินตางจังหวัดหรือตางเขตหอทะเบียนที่ดินกัน
ถามีเรื่องเกิดขึ้นใหหารือไปยังกรมทีด่ ินกอนนั้น บัดนี้ เห็นเปนการสมควรวางระเบียบการทําสัญญา
แลกเปลี่ย นที่ดิ นตามที่วา นั้น เพื่ อถือ เปน ทางปฏิบัติ ตอไป โดยมิตองหารื อกรมที่ดิ นกอ น
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ สําหรับกรณีแลกเปลี่ยนที่ดินตางเขตสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินสาขา
(๑) ให คู ก รณี ยื่ น เรื่ อ งราวขอจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรม (ท.ด.๑) ต อ
เจาพนักงานที่ดิน ณ สํานัก งานที่ดินแหง ใดแหง หนึ่ง ซึ่ง ที่ดินของคูก รณีฝายใดฝายหนึ่ง ตั้ง
ในเขตอํานาจ
(๒) ใหเจาพนักงานที่ดินผูรับเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)
ทําสัญญาแลกเปลี่ยนโดยลง วัน เดือน ป ลงลายมือชื่อคูสัญญาและเซ็นชื่อเจาพนักงานที่ดินไว
ใหเสร็จ แตรอการจดทะเบียนไวกอน แลวสงเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมพรอมทั้ง
หนังสือสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินเรื่องเสร็จแลวไปใหเจาพนักงานที่ดินซึ่งที่ดินของ
อีกฝายหนึ่งตั้งอยูในเขตอํานาจเพื่อตรวจสอบหลักฐาน
(๓) เมื่อเจาพนักงานที่ดินซึ่งไดรับเรื่องราวไวตาม (๒) ตรวจสอบหลักฐานที่ดิน
ถามีการขัดของก็ใหแจงเหตุขัดของไปยังเจาพนักงานที่ดินซึ่งรับดําเนินการชั้นตน เพื่อที่จะเลิก
การจดทะเบียนหรือแกไขการขัดของแลวแตกรณี ถาไมมีการขัดของก็ใหลงนามเจาพนักงานที่ดิน
ในสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินและในเรื่องราว ฯ ท.ด.๑ และจดทะเบียนประเภทแลกเปลี่ยนที่ดิน
แลวสงเรื่องคืนไปใหเ จาพนัก งานที่ดินในทองที่ซึ่งรับ เรื่องราวไวชั้นตนดําเนินการจดทะเบียน
ตามที่ไดรอไว เมื่อจดทะเบียนแลวจึง จะถือไดวาการแลกเปลี่ยนที่ดินนั้นมีผลสมบูร ณตาม
กฎหมาย ถามีขอขัดของที่จะทําการจดทะเบียนโอนแลกเปลี่ยนที่ดินใหแกอีกฝายหนึ่งไมได ก็ให
หมายเหตุขัดของไวในสัญ ญาแลกเปลี่ยน แลวแจง ใหคูก รณีและเจาพนัก งานที่ดินฝายที่ได
จดทะเบียนไปแลวทราบเพื่อทําการเพิกถอนและเก็บเรื่องรวมไวในสารบบที่ดินแปลงนั้น
(๔) บัญชีรายวันรับทําการประจําวัน (บ.ท.ด. ๒) ใหเจาพนักงานที่ดินตางฝายตาง
ลงเฉพาะที่ดินอยูในเขตอํานาจ
(๕) การจดทะเบียนในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดิน หรือใบไตสวนใหเจาพนักงานที่ดิน
แตละทองทีจ่ ดทะเบียนเฉพาะที่ดินแปลงซึ่งอยูในเขตอํานาจของตนและหมายเหตุดวยอักษรสีแดง

ไว ในรายการจดทะเบี ยนให ทราบว า แลกเปลี่ยนกั บที่ ดิ นของผู ใด ตั้ งอยู ตํ าบล อํ าเภอใด มี
เครื่องหมายหนังสือสําคัญอยางไร สวนสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินใหเซ็นชื่อรวมกัน
(๖) การเขียนเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) หนังสือสัญญา
แลกเปลี่ยนที่ดิน บัญชีประเภทใหปฏิบัติตามคําสั่งที่ ๖/๒๔๘๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
แตการลงบัญชีประเภทใหลงทางสํานักงานที่ดินซึ่งเปนผูรับเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(ท.ด.๑) ชั้นตนทางเดียว
(๗) เมื่อไดดําเนินการทําสัญญาและจดทะเบียนเสร็จแลว สําหรับหนังสือสัญญา
แลกเปลี่ยนที่ดินใหเก็บทางสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินแปลงนั้น ๆ อยูในเขตทองที่ สวนเรื่องราวขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) ใหเจาพนักงานที่ดินที่รับเรื่องในชั้นตนเปนผูน ําสงกรมที่ดิน
(๘) คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เรียกทางสํานักงานที่ดินซึ่ง
เปนผูรับเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) แตทางเดียว
(๙) การสงเรื่องราวและเอกสารระหวางสํานักงานที่ดิน ถาคูกรณีขอรับไปสงเอง
ก็ใหมอบไปได แตถาคูกรณีขอใหทางการสงใหก็ใหเรียกคาใชจายจากคูกรณีตามจํานวนที่ใชจายจริง
ขอ ๒ สําหรับกรณีแลกเปลี่ยนที่ดินตางอําเภอหรือกิ่งอําเภอ
(๑) ใหคูกรณียื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑) ตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานัก งานที่ดินแหง ใดแห งหนึ่งซึ่งที่ดินของคูก รณีฝายใดฝายหนึ่ง ตั้งอยูในเขต
อํานาจ ถาที่ดินแปลงที่อยูในทองที่ซึ่งรับเรื่องราวฯ ยังมิไดมีการรับรองการทําประโยชน ก็ใหยื่น
คําขอรับรองการทําประโยชนไปพรอมกันและดําเนินการพิสูจนตรวจสอบ ประกาศการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมและคําขอรับรองการทําประโยชนไปพรอมกันทั้งสองกรณี
(๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับเรื่องราวฯ (ท.ด.๑) ชั้นตนสงสําเนาเรื่องราวขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นสมควรไปใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งที่ดิน
แปลงที่จะแลกเปลี่ยนตั้งอยูในเขตอํานาจ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวไดรับเรื่องแลว ให
ดําเนินการประกาศจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปไดเลย ไมตองใหคูกรณียื่นเรื่องราวฯ ท.ด.๑ อีก
แตถาที่ดินนั้นยังมิไดมีการรับรองการทําประโยชนก็ใหยื่นคําขอรับรองการทําประโยชนและ
พิสูจนตรวจสอบประกาศไปพรอมกันตามนัยขอ ๒ (๑)
(๓) เมื่อประกาศครบกําหนดแลวใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับเรื่องราวฯ ท.ด. ๑
ในชั้นตนตรวจสอบหลักฐานของที่ดินแปลงที่อยูในเขตอํานาจตน เมื่อไมมีการขัดของใหจัดทํา
สัญญาแลกเปลี่ยน ลงวัน เดือน ป ลายมือชื่อคูสัญญาและเซ็นชื่อพนักงานเจาหนาที่ในสัญญา
ไวใหเสร็จ แตใหรอการจดทะเบียนใน ท.อ. ๑๓ ไวกอน แลวสงเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมพรอมทั้งหนังสือสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินเรื่องเสร็จไปใหพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งที่ดินของอีกฝายตั้งอยูในเขตอํานาจเพื่อตรวจสอบหลักฐาน

(๔) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดรับเรื่องไวตาม (๓) ตรวจสอบหลักฐานที่ดินที่ได
ดําเนินการและประกาศไวแลว ถามีการขัดของก็ใหแจงเหตุขัดของไปยังพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรับ
ดําเนินการชั้นตนเพื่อเลิกการจดทะเบียน โดยถือวาเปนเรื่องระหวางดําเนินการ ถาไมมีการ
ขัดของก็ใหลงนามในสัญญาและจดทะเบียน ท.อ. ๑๓ ใหแลวสงเรื่องคืนไปใหพนักงานเจาหนาที่
ในทองที่ซึ่งรับเรื่องราวฯ ไวชั้นตนดําเนินการจดทะเบียนตอไป เมื่อจดทะเบียนแลวจึงจะถือได
วาการแลกเปลี่ยนนั้นมีผลสมบูรณตามกฎหมาย ถามีขอขัดของที่จะทําการจดทะเบียนโอนที่ดิน
แปลงนั้นใหแกอีกฝายหนึ่งไมได ก็ใหจดหมายเหตุการขัดของไวในสัญญาแลวแจงใหคูกรณีและ
พนักงานเจาหนาที่ฝายที่ไดจดทะเบียนไปแลวทราบ เพื่อทําการเพิกถอนและเก็บเรื่องรวมไวใน
สารบบที่ดินแปลงนั้น
(๕) การลงบัญชีรับทําการ (ท.อ. ๑) และการจดทะเบียน ท.อ. ๑๓ ใหปฏิบัติตามนัย
ขอ ๑ (๔) – (๕)
(๖) ใหนําความในขอ ๑ (๖), (๗), (๘), (๙) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตเรื่องราวฯ
ทด.๑ ไมตองสงกรมที่ดินโดยเก็บรวมเรื่องไวกับสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน
ขอ ๓ ในกรณีแลกเปลี่ยนทีด่ ินตางพนักงานเจาหนาที่ คือ ระหวางที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน
หรือใบไตส วนกับที่ดินมือเปลา ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามขอ ๑ และ ๒ แหงคําสั่ง นี้
แลวแตกรณี สวนแบบหนังสือสัญญาใหใชสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน (ท.ด.๖๓) หรือแบบ (ท.อ. ๗)
โดยแกไขเพิ่มเติมใหไดขอความตรงตามความเหมาะสมของเรื่อง
ทั้งนี้ ใหถือเปนระเบียบปฏิบัติตั้งแตวันทราบคําสัง่ นี้
กรมที่ดิน
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๑
(ลงชื่อ)
ถ. สุนทรศารทูล
(นายถวิล สุนทรศารทูล)
อธิบดีกรมที่ดิน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แลกเปลี่ยน

ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน

๑๕๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๑๕ ตําบล…………อําเภอ………….

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

เลขประจําตัวประชาชน

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

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
อายุ ..............................
๔๐
ป สัญชาติ .....….......................................
ไทย
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๕๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(หาแสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่ ซื้อป พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ข
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

เจาพนักงานที่ดิน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แลกเปลี่ยน

ตําแหนงที่ดิน

โฉนดที่ดิน

๑๕๑๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรั พยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เจาพนักงานที่ดิน

ที่ดินแปลงนี้แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐๐ ตําบล…………อําเภอ………….

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

เลขประจําตัวประชาชน

นาย ข.
ถือกรรมสิทธิ์
๒. ขาพเจา ................................…….....................
     ผู ...........……….....….....…..

๔๐
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

นาย ก.
ผูรับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สี่แสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
ไมมีสิ่งปลูกสราง ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่ ซื้อป พ.ศ. ๒๕๓๐
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ข.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
ลงชื่อ ...........................................................
ผูข อ รับโอน
นาย ก.
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๖๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แลกเปลี่ยน

หนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดิน

ที่ดิน

๑๕๐๐
……………………....….
เลขทีด่ ิน ....…….........……….. หนาสํารวจ ......…..…….………..
๑๕๑๕
………………………….
…..………………….
……….….………….
………………………..…
....…….........………..
......……..…………..
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
………………………….
…..………………….
……………..……….
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………..………….…………พุทธศักราช…………...…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
…………………………….…….
    
….๓๕.…
นาย ข.
๔๐ ป
ระหวาง ………………………………...
...      ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ………
………………………………. ….     
………
ไทย
………………….
………..……..…. ……
……....…………..………..…….
สัญชาติ ………………….
บุ
ต
ร
อยู
ท

บ
่
ี
า

น/หมู
บ

า

น
ไทย
…..…………………...
……………….…………...….……
………….………..……….
…………..…... …….
..…………………………………….
เลขที่
หมู
ท

่
ี
ตํ
า
บล
………………….………..
……………………...
…….………………………………….
………………………..…..
…..………..…. ……
……..………………..….
อําเภอ …………………..……….. จังหวัด ……………………... หมายเลขโทรศัพท …..….……………………
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
นาย ก.
๑๕๐๐
ขอ ๑. ขาพเจา………………..………………………..ยิ
นยอมโอนที่ดินโฉนดที่…….………..อํ
าเภอ…………………
ข.
๑๕๑๕
ของขาพเจาใหแก…นาย
…………………………..คู
สัญญาโดยยินยอมรับโอนที่ดินโฉนดที่………………..อํ
าเภอ…………………
นาย
ข.
นาย
ข.
ของ…………………………………….และขาพเจา………………………………ยินยอมโอนทีด่ นิ โฉนดที่…๑๕๑๕
……….…..…….
นาย ก.
อําเภอ…………………..……….ของขาพเจาใหแก……………………….คู
สัญญาและยินยอมรับโอนโฉนดที่…๑๕๐๐
………………
นาย ก.
อําเภอ……………………………ของ…………………..………………..เป
นการแลกเปลี่ยนกัน
ไมมี
ขอ ๒. สิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เปลีย่ นกันนี้..……………………………….…………………………………………….
การแลกเปลี่ยนที่ดินตามสัญญานี้ ที่ดินของนาย ก.มีราคามากกวาที่ดินของนาย ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ นาย ข. ยินยอม
ขอ ๓. ………………………………………………………………………………………………………..………….
ชํ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
าระเพิ่มใหแกนาย ก. อีกเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ นาย ก. ไดรับชําระเงินเสร็จเรียบรอยแลว
๑๕๐๐
……………………….…………
……………………………
ทั้งสองฝายขอตีราคาที่ดินโฉนดที่ ………………………….………
อําเภอ ……………………………
๑๕๑๕
๕๐๐,๐๐๐.หาแสนบาทถวน
………………………………………………………….
(……………………………………………..……………..)
เปนเงิน ………………………………………………………….
๔๐๐,๐๐๐.สี่แสนบาทถวน
(……………………………………………..……………..)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสี่ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินสองฉบับ คูสัญญาตางเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
………………………………………
(ลงลายมือชื่อคูสัญญา) ………………………………………
นาย ข.
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………..…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………..………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….............……ผูเขียน
โฉนดที่

……………………………….............…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แลกเปลี่ยน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….. แลกเปลี่ยน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ก.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ข.

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที่ ๑๕๐๐)

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๑๕
ตําบล…………อําเภอ………….

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

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

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แลกเปลี่ยน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….. แลกเปลี่ยน
เดือน………….
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ข.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

นาย ก.

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที่ ๑๕๑๕)

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนี้แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐๐
ตําบล…………อําเภอ………….

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

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

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน

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

โฉนดที่ดิน

๑๕๐๐
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๑
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริง ใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงนี้เฉพาะสวนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน แลกเปลี่ยนกับโฉนดเลขที่ ๑๕๑๕ ตําบล…………..
อําเภอ…………ของนาย ค. จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๑,๒๐๐ สวน

ตําแหนงที่ดิน

๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......…...………............…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ค.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐.๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สี่แสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การแลกเปลี่ยนนี้เปนการโอนสวนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกกันโดยไมทราบเขตหรือเนื้อที่วาอยูตรงไหน และมีจํานวนเนื้อที่เทาใด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่ ซื้อมาป พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไมมีการเพิ่มเงิน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

เจาพนักงานที่ดิน

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

ตัวอยางคําขอฯ ประเภท แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน

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

โฉนดที่ดิน

๑๕๑๕
เลขที.่ .............................................................……..........................เล
ม..........………..………........................หนา......………….…..…...……......…..
๓
จํานวนที่ดิน....................................…....................ไร.....……………………….....................งาน.................……………...….................…....ตารางวา
๑. ขาพเจาผูมีนามตอไปนี้ มีความประสงคขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กลาวขางบนนี้ และไดปฏิญาณตนแลว
ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริง ถาขาพเจาใหถอยคําไมเปนความจริงใหใชถอยคํานี้ยันขาพเจาในทางคดีอาญาได
เลขประจําตัวประชาชน

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

ที่ดินแปลงนี้จาํ นวน ๒๐๐ สวน ใน ๑,๒๐๐ สวน แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐๐ ตําบล…………
อําเภอ………….เฉพาะสวนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน

ตําแหนงที่ดิน

๔๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ ..............................………….............
บิดา / มารดาชื่อ ........................................................................…......…..
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .................………….......….....สัญชาติ..........…............…...........……
อยูที่บาน/หมูบาน ..................……....... เลขที่ ........................ ตรอก/ซอย ...........…...…................. ถนน ..….......……..….....….....หมูที่ ..…......……
ตําบล/แขวง .....................….............อําเภอ/เขต ..............…….................. จังหวัด ..........….…...........…........หมายเลขโทรศัพท .............…............…
เลขประจําตัวประชาชน

๑. นาย ก.
รับโอน
๓. ขาพเจา ......................……...............................
     ผู ..........…............…..……..
๓๕
ไทย
อายุ ..............................
ป สัญชาติ .....….......................................
บิดา / มารดาชื่อ ...............………............................…................…...........…..…
 โสด
 หมาย
 คูสมรสชื่อ .....................……....................สัญชาติ ………..…...…….........……
อยูที่บาน/หมูบาน ................................ เลขที่ .....……............ ตรอก/ซอย ..................……............. ถนน ................……...…..........หมูที่ ...…......…...
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต ................……..................จังหวัด ......……......….…..............หมายเลขโทรศัพท ..............….......…....
๔๐๐,๐๐๐
๔. ขาพเจาขอแสดงราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมนี้เปนเงิน .........................……..........................
บาท ....…….......…............สตางค
(สี่แสนบาทถวน)
๕. ขาพเจาขอรับรองวา
(๑) ขาพเจาไมไดรับโอนแทนหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลตางดาว
(๒) ราคาทรัพยที่แสดงไวใน ๔. เปนราคาที่แทจริง
การแลกเปลี่ยนนี้เปนการโอนสวนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกกันโดยไมทราบเขตหรือเนื้ อที่วาอยูตรงไหน และมีจํานวนเนื้อที่เทาใด
(๓) ..................................................................……….........................................................................................…...................……
ไมมีสิ่งปลูกสราง ไมคางชําระภาษีบํารุงทองที่ ซื้อป พ.ศ. ๒๕๓๐
(๔) ..............................................................................……….................................................................................…...............……
ไมมีการเพิ่มเงิน
(๕) ..............................................................................………....................................................................…..........…...............…..
วันที่.................. เดือน ...............................…........ พ.ศ. ...........…….......
นาย ค.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ ถือกรรมสิทธิ์
นาย ก.
ลงชื่อ ...........................................................
ผูขอ รับโอน
ลงชื่อ ........................................................... ผูสอบสวน
(………………………………………)

สําหรับพนักงานเจาหนาที่

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

เจาพนักงานที่ดิน

(ท.ด. ๖๓)

ตัวอยางหนังสือสัญญา ประเภท แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน

หนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินเฉพาะสวน

ที่ดิน

……………………....…. เลขทีด่ ิน ....…….........……….. หนาสํารวจ ......…..…….………..
๑๕๐๐
………………………….
…..………………….
……….….………….
๑๕๑๕
………………………..… อําเภอ ....…….........……….. จังหวัด
......……..…………..
ตําบล
………………………….
…..………………….
……………..……….
หนังสือสัญญานี้ไดทําเมื่อวันที่…………………เดือน………..………….…………พุทธศักราช…………...…………
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัด………………………………… เลขประจําตัวประชาชน
นาย ก.
…………………………….…….
    
….๓๕
.…
นาย
ค.
๔๐
ระหวาง ………………………………... ...      ผูถือกรรมสิทธิ์ อายุ ……… ป
………………………………. ….     
………
ไทย
………………….
………..……..…. ……
……....…………..………..…….
สัญชาติ ………………….
บุตร …..…………………... อยูที่บาน/หมูบ าน
ไทย
……………….…………...….……
………….………..……….
…………..…... …….
..…………………………………….
เลขที่
หมู
ท

่
ี
ตํ
า
บล
………………….………..
……………………...
…….………………………………….
………………………..…..
…..………..…. ……
……..………………..….
อําเภอ …………………..……….. จังหวัด ……………………... หมายเลขโทรศัพท …..….……………………
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้
นาย ก.
๑๕๐๐
ขอ ๑. ขาพเจา………………..………………………..ยิ
นยอมโอนที่ดินโฉนดที่…….………..อํ
าเภอ…………………
จํ
า
นวน
๒๐๐
ส
ว
น
ใน
๔๐๐
ส
ว
น
นาย
ค.
๑๕๑๕
เฉพาะสวนของขาพเจา…………………………………….ใหแก……………คูสัญญาโดยยินยอมรับโอนที่ดินโฉนดที่…
……...
นาย
ค.
นาย
ค.
๑๕๑๕
อําเภอ…………….ของ………….…….และขาพเจา………….…………ยินยอมโอนทีด่ ินโฉนดที่………...อําเภอ…………….
จํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๑,๒๐๐ สวน แก………………..…..….คู
นาย ก.
ของขาพเจา……………………….………………ให
สัญญาและยินยอมรับโอนโฉนดที่…๑๕๐๐
………...
นาย ก.
อําเภอ……………………………ของ…………………..………………..เป
นการแลกเปลี่ยนกัน
ไม
ม
ี
ขอ ๒. สิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เปลีย่ นกันนี้..……………………………….…………………………………………….
การแลกเปลี่ยนนี้เปนการโอนสวนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกกันโดยไมทราบเขตหรือเนื้อที่วาอยูตรงไหน และ
ขอ ๓. ………………………………………………………………………………………………………..………….
มี…………………………………………………………………………………………………………………………………….
จํานวนเนื้อที่เทาใด
ขอ ๔. ไมมีการเพิ่มเงิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….…………
……………………………
๑๕๐๐
ทั้งสองฝายขอตีราคาที่ดินโฉนดที่ ………………………….………
อําเภอ ……………………………
๑๕๑๕
๔๐๐,๐๐๐.สี่แสนบาทถวน
………………………………………………………….
(……………………………………………..……………..)
เปนเงิน ………………………………………………………….
๔๐๐,๐๐๐.สี่แสนบาทถวน
(……………………………………………..……………..)
หนังสือสัญญานี้ไดทําเปนสี่ฉบับ มีขอความตรงกัน สําหรับสํานักงานที่ดินสองฉบับ คูสัญญาตางเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ฉบับนี้สําหรับ………………………………………………)
ทั้งสองฝายไดตรวจดูหนังสือสัญญาแลกเปลี่ยนและเขาใจขอความตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและเจาพนักงานที่ดิน
นาย ก.
………………………………………
(ลงลายมือชื่อคูสัญญา) ………………………………………
นาย ค.
(ลงลายมือชื่อพยาน)………………………..…………………..
(ลงลายมือชื่อพยาน)…………………………..………………..
หนังสือสัญญานี้ไดทําตอหนา
……………………………………….………..เจาพนักงานที่ดิน
ประทับตราตําแหนงเปนสําคัญ
.
…………………………….............……ผูเขียน
โฉนดที่

……………………………….............…ผูตรวจ

สารบัญจดทะเบียน

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….. แลกเปลี่ยน
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ข.

เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ค.
๒. นาย ข.

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที่ ๑๕๐๐)

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๑

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนีเ้ ฉพาะสวนของนาย ก. จํานวน ๒๐๐ สวน
ใน ๔๐๐ สวน แลกเปลี่ยนกับโฉนดเลขที่ ๑๕๑๕
ตําบล………..อําเภอ………ของนาย ค. จํานวน ๒๐๐ สวน
ใน ๑,๒๐๐ สวน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

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

ตัวอยางการแกทะเบียนที่ดิน ประเภท แลกเปลี่ยนเฉพาะสวน

จดทะเบียน
วัน เดือน ป

ประเภทการ
จดทะเบียน

วันที…
่ ……….. แลกเปลี่ยน
เดือน…………. เฉพาะสวน
พ.ศ. ………….

ผูใหสัญญา

นาย ค.

(รายการจดทะเบียน โฉนดเลขที่ ๑๕๑๕)

สารบัญจดทะเบียน
เนื้อทีด่ ิน
ตามสัญญา

ผูรับสัญญา

๑. นาย ก.
๒. นาย ค.

เนื้อทีด่ ิน
คงเหลือ

ไร

งาน

ตาราง
วา

ไร

งาน

ตาราง
วา

๓

-

-

-

-

-

ที่ดินแปลงนีจ้ ํานวน ๒๐๐ สวน ใน ๑,๒๐๐ สวน
แลกเปลี่ยนกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๐๐ ตําบล………
อําเภอ…………..….เฉพาะสวนของนาย ก. จํานวน
๒๐๐ สวน ใน ๔๐๐ สวน

ระวาง
เลขทีด่ ิน
โฉนดทีด่ ินใหม

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

