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คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว
1. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
1.1 มาตรา 74 วรรคสอง และมาตรา 86 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว 792 ลง
วันที่ 23 มีนาคม 2542 เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือเคยมีคูสมรสเปน
คนตางดาวและบุตรผูเยาวของคนตางดาวที่มีสัญชาติไทย ขอไดมาซึ่ง
ที่ดิน
1.3 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 00795 ลงวันที่ 11 มกราคม
2543 เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวทั้งที่ชอบและมิ
ชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
1.4 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 03543 ลงวันที่ 31 มกราคม
2543 เรื่อง สิทธิในการถือครองที่ดินหรือหองชุดของคนสัญชาติไทยที่
สมรสกับคนตางดาว
1.5 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 13158 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2543 เรื่อง คนตางดาวหรือนิติบุคคลตางดาว หรือบุคคลสัญชาติ

ไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว ขอซื้อและจํานองหองชุดหรือที่ดิน



หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 39288 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2548 เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว
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1.6 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 16051 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม
2543 เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวทั้งที่ชอบและมิ
ชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
1.7 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ว 18073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
2543 เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวทั้งที่ชอบและมิ
ชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซึ่งที่ดินหรือหองชุด
1.8 หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 23245 ลงวันที่ 22 สิงหาคม
2546 เรื่องบุคคลสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวทั้งที่ชอบและมิ
ชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซึ่งที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
1.9 หนัง สือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 33259 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2547 เรื่ อง การขอไดมาซึ่ง ที่ดินหรือ หองชุดของคนสัญ ชาติไ ทยที่มีคู
สมรสเปนคนตางดาว
2. หลักเกณฑการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว
คนไทยที่มีคูสมรสทั้งที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปนคนตาง
ดาว มีสิทธิรับโอนที่ดินในฐานะที่เปนสินสวนตัว (กรณีมีคูสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) และในฐานะที่เปนทรัพยสวนตัว (กรณีมีคู
สมรสที่มิชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) ไดโดยไมจํากัดจํานวนเนื้อที่
โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
2.1 กรณีรับใหที่ดิน
เมื่อสอบสวนแลวปรากฏวา เปนการรับใหในฐานะที่เปนสิน
สวนตัวของคนไทย (กรณีมีคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว)
หรือเปนทรัพยสวนตัวของคนไทย (กรณีมีคูสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย

กฎหมายนารูสําหรับคนไทยที่สมรสกับคนตางชาติ

๓

เปนคนตางดาว) พนักงานเจาหนาที่จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมใหกับผูขอตอไป (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0710/ว 792 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542)
2.2 กรณีซื้อที่ดิน
2.2.1 กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย
(1) กรณีคนตางดาวเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลักษณอักษร
รวมกัน ในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง 1”) ตอ
พนักงานเจาหนาที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมวาเงินทั้งหมดที่
นํามาซื้อที่ดินเปนสินสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส
(2) กรณีคนตางดาวเปนคูสมรสที่มิชอบดวยกฎหมาย
ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลักษณอักษร
รวมกัน ในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง 1”) ตอ
พนักงานเจาหนาที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมวา เงินทั้งหมดที่
นํามาซื้อที่ดินเปนทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชทรัพยที่
ทํามาหาไดรวมกัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว
792 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542)
2.2.2กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทยแตไมสามารถ
ดําเนินการตาม 2.2.1
กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทยแตในวันจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมคนตางดาวไมสามารถไปยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกัน
กับคนไทยในหนังสื อรับ รองตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน ที่
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ทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติก รรม ใหคนไทยและคูสมรสตางดาว ไป
ยื่ น คํ า ขอบั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ในหนั ง สื อ รั บ รอง(ตามเอกสารแนบท า ยคู มื อ
“ตัวอยาง ท.ด.9”) เพื่อยืนยันวาเงินทั้งหมดที่คนไทยนํามาซื้อที่ดิน เปน
สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส
หรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
โดยใหยื่นคําขอกับพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน จังหวั ด
หรื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขาแห ง ใดแห ง หนึ่ ง และให ผู ข อแสดง
หลั ก ฐานสํ า เนาหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญการสมรส (ถามี) ใบสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาว หนังสือเดิน ทาง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่ อสกุล (ถามี) แลวใหคน
ไทยนําหนังสือรับรองไปมอบใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งทําการจดทะเบียน
สิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมต อ ไปโดยการทํ า หนั ง สื อ รั บ รองนี้ ใ ห เ รี ย กเก็ บ
ค า ธรรมเนี ย มคํ า ขอแปลงละ5 บาทตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47
(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญั ติใ หใชประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 ขอ 2 (10) (ก) สําหรับเอกสารคําขอและหลักฐานตาง ๆ ที่
เกี่ ยวกับการสอบสวนใหพนักงานเจ าหนาที่ ตั้ง แฟมเฉพาะเพื่อแยกเก็บ
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 33259 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547)
2.2.3 กรณีคูสมรสตางดาวอยูตางประเทศ
กรณี คู ส มรสต า งด า วอยู ต า งประเทศ และไม ส ามารถไป
บันทึกถอยคําในหนังสือรับรองตาม 2.2.1 ใหคนตางดาวไปติดตอเพื่อให
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถอยคําคู
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สมรสตางดาวไวใ นหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคู มือ“ตัวอยาง
2”) วาเงินทั้งหมดที่คนไทยนําไปซื้อที่ดินนั้ น เปนสินสวนตัวหรือทรัพ ย
สว นตัวของคนไทยมิใ ชสิน สมรส หรือทรัพยที่ ทํามาหาได รวมกัน แลว
ใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองวาบุคคล
ที่ทํา หนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนไทยจริง แลว
ให ผูจะซื้อที่ดินนําตนฉบั บหนังสื อรับรองมามอบให พนั กงานเจาหนาที่
ซึ่ง ทํา การจดทะเบีย นสิ ทธิ และนิ ติก รรมตอไป (หนังสื อกรมที่ดิน ที่ มท
0515/ว 23245 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546)
สําหรับการบันทึกถอยคําในหนังสือรับรอง ตาม 2.2.1 ถึง 2.2.3
พนั กงานเจ าหน าที่ไ มต องสอบสวนอาชีพรายไดข องผูขอหรื อที่ มาของ
เงิ น แต อ ย า งใด (หนั ง สื อ กรมที่ ดิ น ที่ มท 0710/ว 16051 ลงวั น ที่ 25
พฤษภาคม 2543)
อนึ่ ง ในกรณี ที่ ค นไทยที่ มี คู ส มรสทั้ ง ชอบและมิ ช อบด ว ย
กฎหมายเปนคนตางดาวสามารถแสดงหลักฐานไดวา เงินทั้งหมดที่นํามา
ซื้อที่ดินเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของตน ตามมาตรา 1471 และ
มาตรา 1472 แหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย ก็ ใ หพ นัก งาน
เจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหกับคนไทยตอไปได
โดยไมตองบันทึกถอยคําคนไทยและคูสมรสตางดาว ตาม 2.2.1 ถึง 2.2.3
แตอยางใด (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 33259 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2547)
2.2.4 กรณีคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวซื้อที่ดินกอนวันที่
23 มีนาคม 2542 โดยแจงหรือยื่นเอกสารเท็จวาเปนโสด
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เพื่อเปนการผอนปรนใหแกคนไทยที่มีคูสมรสทั้งชอบและมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาว ที่ซื้อหรือถือครองที่ดิ นหลังสมรส โดยแจ ง
หรือยื่นเอกสารเปนเท็จตอเจาหนาที่วาเปนโสด มิไดมีคูสมรสเปนคนตาง
ดาว กอนที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว 792 ลง
วัน ที่ 23 มีน าคม 2542 ใหค นไทยและคู สมรสตา งด าวยืน ยัน เป นลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรร ว มกั น ในหนั ง สื อ รั บ รองต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ว า เงิ น
ทั้งหมดที่คนไทยนํามาซื้อที่ดินเปนสินสวนตัวหรือทรัพ ยสวนตัวของคน
ไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน เสร็จ
แล วให เก็บเรื่อ งเขาสารบบ ถาคูส มรสที่เปน คนตา งดาวอยูตา งประเทศ
และไม ส ามารถไปยื น ยั น เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรรว มกั น กั บ คู ส มรสต อ
พนั ก ง านเจ าหน าที่ ไ ด ให ค นต า งด า ว ไปติ ด ต อ เ พื่ อ ให ส ถ า น
เอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถอยคําคูสมรสตาง
ดาวไวในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง 2”) วาเงิน
ทั้งหมดที่คนไทยนําไปซื้อที่ ดินนั้น เปนสิ นสวนตัวหรือทรัพ ย สวนตัว
ของคนไทย มิใช สินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน แล วใหสถาน
เอกอัครราชทู ต สถานกงสุ ล หรือ โนตารี พั บ ลิ ค รับ รองว า บุ ค คลที่ ทํ า
หนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภ ริยากับคนไทยจริง แลวใหผู
ซื้อที่ดินนํา ตนฉบับหนัง สือรับรองมามอบใหพนักงานเจาหนา ที่เพื่อเก็บ
เรื่ องเขาสารบบ (หนังสื อกรมที่ ดิน ที่ มท 0710/ว 03543 ลงวันที่ 31
มกราคม 2543)
2.3 คนไทยที่มีคูสมรสทั้งชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปนคน
ตางดาว ซื้อที่ดินแลวขอจดทะเบียนจํานองที่ดิน
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คนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคน
ตางดาวขอซื้อที่ดินเพื่อเป นสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว โดยผูขอและคู
สมรสตา งดาวไดยื นยั นเปนลายลัก ษณ อักษรรวมกั นวา เงิ นทั้งหมดที่ค น
ไทยนํามาซื้อที่ดิน เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียง
ฝ า ยเดีย วมิ ใ ช สิ นสมรสหรื อทรัพ ย ที่ ทํ า มาหาไดร วมกั นและพนั ก งาน
เจาหนาที่ ไดจดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติกรรมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังกลา ว
แลวที่ดินยอมตกเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทย ตามความ
ในมาตรา 1472 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น หากผูซื้อ
ที่ดินมีความประสงคจะจดทะเบียนจํานอง ไมวาจะกระทําในวันเดียวกัน
หรือภายหลัง ก็ สามารถดํา เนินการได โดยไมตองให คูส มรสต างดาวมา
ให ถอยคํา ยืน ยัน อีก (หนัง สือ กรมที่ดิ น ที่ มท 0710/ว 13158 ลงวัน ที่ 1
พฤษภาคม 2543)

3. แนวทางการพิจารณาของกรมที่ดินเกี่ยวกับการขอไดมาซึ่ง
ที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว

3.1 หญิงไทยถือที่ดินแทนคูสมรสที่เปนคนตางดาว
นางสาว ก. ซื้อที่ดินโดยแจงความเท็จวาเปนคนโสด (มิไดแจงวามี
คูสมรสเปนคนตางดาว) ดังนั้น เมื่อนางสาว ก. ไมอาจพิสูจนไดวาเงินที่
นํา มาซื้อ ที่ดิน (ระหว างสมรสกับ คนตา งดาว) เปน สินสว นตัว ของตน
กรณีนี้จึงตองดวยขอสันนิษฐานของกฎหมายวาเปนสินสมรส ตามมาตรา
1474 แหงประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ย เมื่ อที่ ดินดัง กล า วเป น
สินสมรส คนตางดาวยอมมีสวนเปนเจาของรวมดวย จึงถือวา

๘
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3.1.1 คนตางดาวไดที่ดินมาโดยฝาฝนมาตรา 86 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ยอมมีความผิดตามมาตรา 111 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
3.1.2 นางสาว ก. ถือที่ดินแทนคนตา งดาวตามมาตรา 96 แห ง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน ย อมมีความผิดตามมาตรา 113 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ทั้งถือวากระทําความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจา
พนักงาน และแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาที่ จดขอความอัน
เปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 137 และ 267 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ตอ งจํา หนายที่ดินภายในเวลาที่อธิบดี กรมที่ดินกําหนด
ตามมาตรา 94 และ 96 แหง ประมวลกฎหมายที่ดิ น แต เมื่ อปรากฏวา
นางสาว ก. ไดจดทะเบียนใหที่ดินแปลงดังกลาวแกมารดาของตน จึงถือ
วาเปน การจํ าหน ายที่ดิน ไปแลว กรมที่ดิน จึงแจง ให จังหวัด สั่ง พนัก งาน
เจ า หน า ที่ แ จ ง ความร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวนเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี กั บ
นางสาว ก. ในความผิดตามมาตรา 113 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตาม
มาตรา 137 และ 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา และคนตางดาวใน
ความผิดตามมาตรา 111 แหงประมวลกฎหมายที่ดินตอไป
3.2หญิงไทยมีคูสมรสเปนคนตางดาวซื้อที่ดินไดจากการขาย
ทอดตลาด
นาง บ. มีคู สมรสไม ชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว ซื้ อที่ดิน
จากการขายทอดตลาดของเจา พนั ก งานบั งคั บ คดี ศาลแพ ง แจ ง ใหเ จ า
พนักงานที่ดินจดทะเบียนระงับจํานอง และโอนกรรมสิทธิ์ใหนาง บ.
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สํา นัก งานที่ดิน จึง แจง ใหศาลแพ งทราบวาไมอาจดํ าเนิ นการจด
ทะเบียนได เพราะผูขอมีคูสมรสเปนคนตางดาว เงินที่นํามาซื้อที่ดิ นเป น
เงินที่ทํามาหาไดรวมกัน เปนการซื้อที่ดินเพื่อประโยชนแกคนตางดาว
ศาลแพง เห็นวา นาง บ. ไม ไดจดทะเบียนสมรสกับ คนตางดาว
เมื่อเปนผูซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาดของศาลโดยชอบดวยกฎหมาย
แลวเปนหนาที่ของเจ าพนัก งานที่ ดินที่จะตองดํา เนิ นการตามประมวล
กฎหมายที่ดินตอไป
นาง บ. ได ยื่น คํารองตอ เจาพนั กงานบังคับ คดี (ศาลแพง ) ขอ
เปลี่ยนชื่อผูซื้อจากตนเปนนางสาว ล. บุตรของตน เจาพนักงานบังคับคดี
ได แจ งใหน าง บ. นํา หลั ก ฐานที่ อ างวา เจ าพนัก งานที่ ดิน ไม ย อมจด
ทะเบียนโอนที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณามีคําสั่งตอไป
กรมที่ดินพิจารณาแล วเห็ นวา การที่ศาลมีคําสั่ง ขายทอดตลาด
ทรัพ ย ใ นคดีแ พ ง นั้น ผู ซื้ อ ได จากการขายทอดตลาด ย อ มไดสิ ท ธิ ตาม
มาตรา 1330 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเปนคนละกรณี
กับ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิและนิติก รรม ซึ่ งการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ และนิติ
กรรมไดม าซึ่ งที่ ดินของบุ คคลบางประเภท ประมวลกฎหมายที่ ดินได
บัญญัติไวอีกสวนหนึ่ง การที่ศาลสั่งขายทอดตลาดที่ดิน ศาลมิไดพิจารณา
วาผูซื้ อไดจากการขายทอดตลาด จะมี สิ ท ธิ ที่ จะซื้ อที่ ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินหรือไม ดังนั้น เมื่อมี ผูซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาด
ศาลเพียงแตแจงใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการจดทะเบียนโอนใหถูกตอง
ตามกฎหมายเท า นั้ น การที่ ศ าลแจ ง ผลการขายทอดตลาด เพื่ อ ให เ จ า
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พนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนขายใหแกผูซื้อจากการขายทอดตลาด เปน
เรื่องในทางธุรการของศาลเทานั้น ไมใชคําสั่งใหโอนแตอยางใด
สําหรับกรณีนี้ นาง บ. (ซึ่งเปนผูซื้อไดจากการขายทอดตลาดของ
เจาพนักงานบังคับคดี) มีคูสมรสที่มิชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว เงิน
ที่นํ ามาซื้อที่ ดินไดม าจากการทํ ามาหาไดร วมกัน ระหว างอยู กินฉัน สามี
ภริย า หากใหนาง บ. ซื้อที่ดิน ก็จะเปนผลใหคนตางดาวมีสิ ทธิ ในที่ดิน
รว มดวยเพราะเปน ทรัพ ยสินที่ทํ ามาหาไดร วมกัน ทั้งเปนผลใหคนตา ง
ดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา 86 แหงประมวล
กฎหมายที่ ดิน และเปนกรณี ที่ฟ งไดวาซื้อที่ดินเพื่ อประโยชนแก คนตา ง
ดาว กรมที่ ดินเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี คํ า สั่ ง ไม
อนุญาตใหนาง บ. ซื้อที่ดินแปลงดังกลา วตามมาตรา 74 วรรคสอง แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน และรัฐ มนตรี ฯ ได มีคํา สั่งไม อนุ ญาตใหนาง บ.
ซื้อที่ดินแปลงดังกลาว
3.3 ศาลพิพากษาใหเพิกถอนชื่อคนไทยออกจากโฉนดที่ดินเนื่องจาก
ถือที่ดินแทนคนตางดาว
ศาลฎีก าวิ นิจ ฉัย วา โจทกเ ปน คนตา งดา วซื้ อที่ ดิน แตใ หน าง ก.
(คูสมรส) ลงชื่อในโฉนดที่ดินในฐานะเปนเจ าของแทน จึงพิพากษาให
เพิกถอนชื่อนาง ก. ออกจากโฉนดที่ดิน และใหคนตางดาวจําหนายที่ดิน
ภายในเวลาที่อธิบดีกรมที่ดินกําหนด โดยใหนาง ก. ผูถือกรรมสิทธิ์แทน
ไปจดทะเบียนโอนจําหนายให หากไม ไปให ถือ เอาคํ าพิ พากษาของศาล
แทนการแสดงเจตนา
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กรมที่ ดินพิจารณาแลว เห็นวา คนตางดาวไดมาซึ่ง ที่ดินดั งกลา ว
โดยมิช อบด วยกฎหมายเปนการฝ าฝนมาตรา 86 แหง ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (มาตรา 86 บัญญัติว า “คนตางดาวจะไดมาซึ่งที่ ดินก็โดยอาศัยบท
สนธิสัญญาซึ่ง บัญญัติ ให มีก รรมสิท ธิ์ในอสังหาริมทรั พย ได ฯลฯ” แต
ขณะนี้ ป ระเทศไทยได บ อกเลิ ก สนธิ สั ญ ญาในเรื่ อ งดั ง กล า วกั บ ทุ ก ๆ
ประเทศแลว) ยอมมีความผิดตามมาตรา 111 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
สวนคนไทยนั้นปรากฏวาไดถือที่ดินในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาว
ตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ตองจําหนายที่ดินตามมาตรา
94 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และยอมมีความผิดตามมาตรา 113 แหง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน ทั้ งมี ความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแก เจา
พนักงาน และแจง ใหเจาพนัก งานผูกระทําการตามหนาที่จดขอความอัน
เปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา 137 และ 267 แหงประมวล
กฎหมายอาญา กรมที่ดินไดแจงใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
3.3.1 แจงความดําเนินคดีกับคนไทยและคนตางดาว
3.3.2 ใหคนตา งดาวจํา หนายที่ ดินภายในเวลาหนึ่งป นับแตวั นที่
รับ ทราบและแจง ใหท ราบดว ยวาถ าไม จั ดการจํา หน า ยที่ ดิ นในเวลาที่
กําหนด อธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดิน และสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียม
รอยละหาของราคาที่จําหนาย นอกเหนือจากคาธรรมเนียม ภาษี อากร ที่
ตองเรียกเก็บ
3.3.3 ใหพนักงานเจาหนาที่ทําบันทึกถอยคําระหวางคนตางดาวกับ
คนไทยผูถือที่ดินแทน ดังนี้
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- ผูที่จะรับโอนที่ดินจากการจําหนายที่ดินนอกจากเปนผูที่
มีค วามสามารถและมีสิ ทธิ ถือที่ดินไดตามกฎหมาย ตองเปนบุคคลที่ คน
ตางดาวยินยอมใหรับโอน
- ราคาที่ดินที่จะจําหนาย ใหคนตางดาวเปนผูกําหนด และ
ใหคนตางดาวเปนผูรับเงิน
- คนไทยซึ่งถือที่ดินแทนคนตางดาว มีหนาที่เฉพาะจัดการ
จําหนายที่ดินในฐานะมีชื่อในโฉนดที่ดิน ไมมีสวนเกี่ยวของในการเลือ ก
ผูรับโอนที่ดิน
3.4 คนไทยขอจดทะเบียนจํานองที่ดินกับสามีตางดาว
คนตา งด าวอยูกิ นฉันสามีภริย ากับนาง ก. โดยมิได จดทะเบียน
สมรส และไดซื้ อที่ ดินลงชื่อนาง ก. ไว ตอ มานาง ก. ขอจดทะเบียน
จํานองที่ดินแปลงดังกลาวกับคนตางดาว สํานักงานที่ดินไมดําเนินการให
นาง ก. จึงมอบโฉนดที่ดินใหคนตางดาวยึดไว ตอมานาง ก. ไดยื่นคําขอ
ออกใบแทนโฉนดที่ดินดังกล าว คนตา งดาวจึง ขอใหก รมที่ดินแจงเจา
พนักงานที่ดินใหระงับการออกใบแทนโฉนดที่ดินใหนาง ก.
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา
3.4.1 การขอจดทะเบียนจํานองระหวางนาง ก. กับคูสมรสคนตาง
ดา ว มี วัตถุ ประสงค เพื่อป องกันมิใ หนาง ก. นําที่ดิน แปลงดัง กลา วไป
จํา หนายจา ยโอนเทา นั้น ไมมีการกูยืมเงิน หรื อเพื่อ เปนหลั กประกันใน
การชําระหนี้แตอยางใด
3.4.2 กรณีเชนนี้ถือไดวา นาง ก. ไดมาซึ่งที่ดินในฐานะเปนเจาของ
แทนคนตางดาว ตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีความผิด
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ตามมาตรา 113 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และฐานแจงขอความอันเปน
เท็ จแกเจ าพนักงาน และแจง ใหเจ าพนั กงานผูกระทํา การตามหนาที่ จด
ขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งเปนความผิดตามมาตรา 137
และ 267 แหงประมวลกฎหมายอาญา สําหรับคนตา งดาวไดมาซึ่งที่ดิน
โดยฝาฝนมาตรา 86 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีความผิดตามมาตรา
111 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดินจึงไดใหจังหวัดดําเนินการแจง
ความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลทั้งสอง
3.4.3 ใหจังหวัดแจงใหคนตางดาวจัดการจําหนายที่ดินภายใน1 ป
นับแตวันที่รับทราบการใหจําหนา ยที่ ดินจากเจา หนา ที่แ ละแจงใหท ราบ
ดวยวา ถาไมจําหนายในเวลาที่กําหนด อธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดิน และ
สามารถเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มร อ ยละห า ของราคาที่ จํ า หน า ย
นอกเหนือจากคา ธรรมเนีย มภาษี อากร ที่ ตองเรีย กเก็ บ โดยให บั นทึ ก
ถอยคําระหวางคนตางดาวกับคนไทยผูถือที่ดินแทน ดังนี้
- ผู ที่ จ ะรั บ โอนที่ ดิ น จากการจํ า หน า ยที่ ดิ น นอกจากเป น ผู มี
ความสามารถและมีสิทธิถือที่ดินไดตามกฎหมาย ตองเปนบุคคลที่คนตาง
ดาวยินยอมใหรับโอน
- ราคาที่ดินที่จะจําหนาย ใหคนตางดาวเปนผูกําหนด และใหคน
ตางดาวเปนผูรับเงิน
- คนไทยซึ่งถือที่ดินแทนคนตางดาว มีหนาที่เฉพาะจัดการจําหนาย
ที่ดินในฐานะมีชื่อในโฉนดที่ดิน ไมมีสวนเกี่ยวของในการเลือกผูรับโอน
ที่ดิน
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3.5 รัฐ มนตรีไ มอนุ ญาตใหหญิง ไทยที่มีคูสมรสตา งด าวนํ าเงิน ที่
เปนสินสมรสมาซื้อที่ดินตามคําพิพากษา
ตามคําพิพากษาของศาล (ระหวางคนตางดาว โจทก กั บ
นาย ก. จําเลย เรื่ องซื้อขาย) ศาลไดพิ พากษาใหจํา เลยส ง มอบการ
ครอบครอง พรอมจดทะเบียนโอนเปลี่ ยนชื่อจากจําเลยเป นชื่ อนาง น.
(ภริยาชอบด วยกฎหมายของคนตางดาว) มิฉะนั้น ใหถือเอาคําพิพากษา
ของศาลแทนการแสดงเจตนาของจําเลย หากไม ส ามารถจดทะเบี ย น
เปลี่ยนชื่อได ใหจําเลยคืนเงินจํานวน 1,350,000 บาท แกโจทก
นาง น. เปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของคนตางดาว ไดยื่นคํา
ขอจดทะเบียนไดมาซึ่งที่ดินตามคําพิพากษาของศาลโดยใหถอยคําวา เงิน
ทั้งหมดที่นํามาซื้อที่ดินเปนของคูสมรสซึ่งเปนคนตางดาว
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา นาง น. ผูขอลงชื่อใน น.ส.3 ตาม
คําสั่งศาล มีคูสมรสเปนคนตางดาว และนาง น. ไดใหถอยคํายืนยันวาเงิน
ทั้ง หมดที่นํา ไปซื้ อที่ ดินเปน ของคนต างด าวทั้ งสิ้น ดังนั้ น การที่ นาง น.
ขอจดทะเบีย นลงชื่อใน น.ส.3 ดังกล าว จึงเปนการถือครองที่ดินแทนคู
สมรสซึ่งเปนคนตางดาว พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถจดทะเบียนสิท ธิ
และนิติกรรมตามคําพิพากษาได แตอยางไรก็ดี ศาลไดมี คําพิพากษาเปน
ทางออกไวแล ววา “หากไมส ามารถจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อไดใหจําเลยคืน
เงินจํานวน 1,350,000 บาท แกโจทก” ซึ่งโจทกก็สามารถดําเนินการตาม
คําพิพากษาดังกลาวตอไปได
กรมที่ดินไดเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่ง
ไม อนุญาตใหนาง น. ซื้อที่ดินแปลงดังกลา วตามมาตรา 74 วรรคสอง

กฎหมายนารูสําหรับคนไทยที่สมรสกับคนตางชาติ

๑๕

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดสั่ง
ไมอนุญาตใหนาง น. รับโอนที่ดินแปลงดังกลาว
3.6 ศาลพิพ ากษาใหเ พิกถอนชื่ อคนไทยซึ่งถือที่ ดิน ไวแทนคน
ตางดาว
ศาลไดมีคํา พิพ ากษาถึง ที่สุ ด (คดีระหวาง นาย ป. คนตา ง
ดาว โจทกที่ 1 นาง จ. (คูสมรสของ นาย ป.) โจทกที่ 2 และนาง ท. จําเลย)
โดยวินิจ ฉัยวาการที่โจทกที่ 1 ซึ่งเปนคนตา งดาวซื้อที่ดินโดยใหนาง ท.
ซึ่ง มีสั ญชาติไทยเปนผูรับโอนที่ดินไวแทน วัตถุป ระสงคข องสัญ ญาซื้อ
ขาย จึงเป นการตองหามชั ดแจง ตามกฎหมาย เพราะขั ดมาตรา 86 แห ง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน และเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย นาย ป. จะฟองบั งคั บใหนาง ท. โอนที่ดินเฉพาะสวนของตน
ครึ่งหนึ่งใหแกตนไมได และนาง ท. ในฐานะผูรับโอนไวแทนนาย ป. ก็
อางวาเปนเจาของมิได
ผลตอไปตองเปนไปตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนาง จ. (โจทกที่ 2)
อีกครึ่งหนึ่งแตอยางใด และศาลไดพิพากษาใหเพิกถอนชื่อนาง ท. ออก
จากโฉนดที่ดิน และใหนาง ท. จัดการโอนที่ดินเปนของนาง จ. ครึ่งหนึ่ง
หากนาง ท. ไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
จําเลย
กรมที่ดินพิจารณาแลวใหดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลโดย
3.6.1 จดทะเบีย นใหนาง ท. โอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินใหแกนาง จ.
ครึ่ งหนึ่งตามคํ าพิพ ากษาของศาลในประเภท “กรรมสิทธิ์ร วม (โอนให
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ตัวการ) ตามคําพิพากษา……” และเรียกเก็บคาธรรมเนียมในประเภทไม
มีทุนทรัพย
3.6.2 ส ว นที่ เหลื ออี ก ครึ่งหนึ่ง ซึ่ ง มี ชื่ อ นาง ท. ก็ ดํา เนิน การ
จําหนายไปตามมาตรา 96 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเมื่อดําเนินการ
ดัง กลาวแลว ก็ จะไมป รากฏชื่ อนาง ท. ในโฉนดที่ ดินแตอ ยางใด การ
ดําเนิ นการดั งกลาวก็จะถือไดวาเปนการเพิกถอนชื่อนาง ท. ออกจาก
โฉนดที่ดินตรงตามที่ศาลมีคําพิพากษาแลว
3.6.3 แจงใหจังหวัดแจงคนตางดาว (โจทกที่ 1) จัดการจําหนาย
ที่ดินเฉพาะสวนที่เหลือภายในกํา หนดหนึ่งป นับแตวันรับทราบการให
จําหนา ยจากพนั กงานเจา หน าที่ พรอมทั้ง บัน ทึก ถอ ยคํ ารับ ทราบไว เป น
หลั กฐาน ถานาย ป. คนตา งดาวไมจัด การจํ าหนายที่ดิ นภายในเวลาที่
กํา หนด อธิบดีกรมที่ ดินมีอํานาจจํา หนายที่ดินนั้นตามมาตรา 94 แห ง
ประมวลกฎหมายที่ดินตอไป
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