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คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาว
โดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน*
1. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
มาตรา 87 และ 93 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
หนั งสือกรมที่ดิน ที่ มท 0710/ ว 28176 ลงวันที่ 14
กัน ยายน 2543 เรื่อง การขอรับมรดกที่ดินของคนตางด าวตามมาตรา 93
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
คํา สั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 152/2546 ลงวันที่ 21
เ ม ษ า ย น 2546 เ รื่ อ ง ก า ร ม อ บ อํ า น า จ ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยใหอธิบดีกรมที่ดินและผูวาราชการจั งหวัดปฏิ บั ติ
ราชการแทน
หนังสื อกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ ว11847 ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2546 เรื่อ ง การขอไดม าซึ่งที่ดินของคนตา งดาว โดยไดรับ
มรดกในฐานะที่ เปนทายาทโดยธรรม และการขอจําหนายจายโอนที่ดิน
ของคนตางดาว (ผูไดมาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน)

*

หนังสือเวียนของกรมที่ดินที่ มท 0515/ว 21667 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2548 เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวโดยไดรับมรดกในฐานะที่
เปนทายาทโดยธรรมตามมาตรา 93 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
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2. สรุ ปหลั กเกณฑการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาวโดยไดรับ
มรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม*
เป น ทายาทโดยธรรมของเจ า มรดก ตามมาตรา 1629
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(รั ฐมนตรี มอบอํานาจใหอธิบดีกรมที่ดินและผู วาราชการจั ง หวัดเปนผู
ปฏิบัติราชการแทน)
ที่ดินที่ขอรั บ มรดกเมื่ อรวมกับ ที่ดินซึ่ งมีอยูเดิม (ถ ามี )
จะตองไมเกินสิทธิที่จะพึงมีได ตามมาตรา 87 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
เชน ที่อยูอาศัย ครอบครัวละไมเกิน 1 ไร ที่ใชเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน 1
ไร สวนที่เกินตองจําหนาย
2.4 คนตางดาวที่รับมรดกไมตองจําหนายที่ดินที่รับมรดก ยังคงมี
สิท ธิถือที่ดินตอไปไดถ ามีเนื้อที่ไ มเกิน สิท ธิที่ คนตางดาวจะพึง มีไ ดตาม
มาตรา 87 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เชน มีที่นาอยูแลว 5 ไร ที่อยูอาศัย
อีก 1 ไร ไดรับมรดกเปนที่นาอีก 5 ไร กรณีนี้ไมเกินสิทธิตามมาตรา 87
(ที่ใชเพื่อเกษตรกรรม ครอบครัวละไมเกิน 10 ไร) คนตางดาวยอมไดรับ
อนุญาตใหถือที่ดินไดทั้งหมด แตถาการรับมรดกนั้นมีที่ดินอยูอาศัยอีก 1
ไร ดังนี้ เมื่อรวมกับที่ดินเดิมแลวจะมีที่อยูอาศัยรวม 2 ไร จึงเกินสิทธิที่พึง
มีตามมาตรา 87 (ที่อยูอาศัย ครอบครัว ละไมเกิน 1 ไร) จึงตอ งจําหนาย
*

ไดแก ผูสืบสันดาน บิดา มารดา และคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนทายาทโดยชอบ
ธรรมเชนกัน ฯลฯ
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สวนที่เกิน 1 ไรเสีย ในทางปฏิ บัติก็ จะใหคนตางดาวจดทะเบี ยนรับโอน
ที่ ดิ น ไปทั้ ง หมดก อ น แล ว จึ ง ให จํ า หน า ยที่ ดิ น ส ว นที่ เ กิ น ไปในคราว
เดียวกัน
เมื่ อรั บมรดกแลว หากจะจํา หน ายที่ดิ นตอ งขออนุญาต
รัฐมนตรี (รัฐมนตรีมอบอํานาจใหอธิบดีกรมที่ดินและผูวาราชการจังหวัด
เปนผูปฏิบัติราชการแทน)
3. การอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดิน
รัฐ มนตรี ไ ดม อบอํานาจการสั่งอนุ ญาตใหคนตางดา วไดมาซึ่ ง
ที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรมดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุง เทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผู
ปฏิบัติราชการแทน
กรณีที่ดินอยูในเขตจั งหวั ดอื่น ใหผูวาราชการจัง หวัด เปนผู
ปฏิบัติราชการแทน
กรณี ที่ เ ห็ น ว า ไม ค วรอนุ ญ าต ให เ สนอรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. การตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอ
ให คนตา งด าวยื่น คํา ขอตามแบบคํ าขออนุญาตใหไ ดม าซึ่ งที่ ดิน
ตามมาตรา 93 แห งประมวลกฎหมายที่ดิ น ตามแบบ ต.1 ตอ พนั กงาน
เจาหนาที่ โดยหลักฐานประกอบการพิจารณาและวิธีการสอบสวนบันทึก
ถอยคํ าผูขอ ใหดําเนิน การตามแบบและหลั กเกณฑที่ กํา หนดในหนังสือ
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กรมที่ดินที่ มท 0710/ ว 28176 ลงวันที่ 14 กัน ยายน 2543 (ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายคูมือ)
5. ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่
ใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 11847 ลงวันที่
13 พฤษภาคม 2546 ดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํ า ขอได ม าซึ่ ง ที่ ดิ น ของคนต า งด า วโดย
ไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน (ตามแบบ ต.1)ใหพ นัก งานเจาหนาที่ตรวจสอบหลั กฐาน
และสอบสวนบัน ทึก ถอ ยคํ าผู ขอตามแบบ และหลั กเกณฑที่ กํา หนดไว
ตาม 4 หากเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ใหสงเรื่องไปให
กรมที่ดินพิจารณา
เมื่อกรมที่ดินไดรับเรื่องแลว ใหเจาหนาที่พิจารณาเสนอ
อธิบดีกรมที่ดินในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี
เมื่ อมีคําสั่ งอนุญาตแลว ใหสง เรื่ องคืนสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี ห นั ง สื อ แจ ง ผู ข อเพื่ อ ให
ดําเนินการตอไป
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหคนตางดาวรับ โอนที่ดินแลว ใหแจงกรมที่ดินตามบั ญชีท ะเบียนที่ดิน
ของคนตา งด าวตามมาตรา 93 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายคูมือ)
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กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํา ขอได ม าซึ่ งที่ ดิน ของคนต า งดา ว โดย
ไดรับ มรดกในฐานะที่เ ปนทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน (ตามแบบ ต.1) ใหพนักงานเจ าหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
และสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอตามแบบและหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม
4 หากเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ก็ใหดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัด
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของคนตางดาว
ไปยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทางโทรสาร ตามบัญชีตรวจสอบ
ข อ มู ล ที่ ดิ น ที่ มี อ ยู เ ดิม ของคนต า งด า วตามมาตรา 93 แห ง ประมวล
กฎหมายที่ดิน (ปรากฏตามเอกสารแนบทายคูมือ)
2. กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ส ว นแยก สํ า นั ก งานที่ ดิน อํ า เภอใหส ง เรื่ อ งให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด
เพื่อใหสํา นักงานที่ดินจัง หวั ดดําเนิ นการสอบถามข อมู ลที่ดิ นที่มีอยู เดิ ม
ของคนตางดาว ไปยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทางโทรสารตาม
5.2.1(1) ตอไป
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินตรวจสอบขอมูล ที่ดิน
ที่มีอยูเดิมของคนตางดาว และสงคืนสํานักงานที่ดินจังหวัด ทางโทรสาร
เมื่อสํ านักงานที่ดินจังหวัดได รับบัญชีตรวจสอบขอมูล
ที่ดินที่มีอยูเดิม ของคนตางดาวจากสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินแลว
ใหตรวจสอบว าที่ดินที่ คนตางดาวจะรับโอนในครั้งนี้ เมื่อรวมกับที่ดินที่
คนตางดาวมีอยูเดิม (ถามี) เกินจํานวนที่จะพึงมีไดตามความในมาตรา 87
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แหงประมวลกฎหมายที่ดิ น หรื อไม ถาเกินกําหนดตองแจงใหผูขอยื่นคํา
ขอจํา หนายที่ดินสวนที่เกินไปในคราวเดียวกัน (จําหนายโดยวิธีขายหรือ
ใหก็ได โดยยื่นคําขอจําหนายที่ดินตามแบบ ต.3 ) แลวใหเสนอเรื่องตอ
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐ มนตรีเพื่อพิจารณาสั่ง
การ (กรณีคนตา งดาวขอจํ าหนายที่ดิน รัฐ มนตรี ไ ดม อบอํา นาจใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน)
กรณีที่ ตรวจสอบพบวาคนตางดา วไดจดทะเบี ย นรับ โอน
มรดกไปโดยไมไดขออนุญาตจากรัฐมนตรี ใหดํา เนินการตาม 5.2.1 (1)
หรื อ 5.2.1. (2) แลวแตก รณี กอนเสนอเรื่อ งตอ ผูวาราชการจั งหวัดใน
ฐานะปฏิบัติร าชการแทนรัฐ มนตรี เพื่อพิจารณาสั่งอนุ ญาตยอนหลังให
เปนการถูกตอง
เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัด
ให สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด รายงานผลการสั่ ง อนุ ญ าต ตาม
บั ญชี รายงานผลการสั่ งอนุญาตของคนตางดา ว ตามมาตรา 93 แห ง
ประมวลกฎหมายที่ ดิน (ปรากฏตามเอกสารแนบทายคู มือ) ใหกรมที่ดิน
ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาต แลวแจงผูขอเพื่อใหดําเนินการ
ตอไป
(2) กรณีที่ดินอยู ในเขตสํา นักงานที่ดินจั งหวัด
สาขา สว นแยก สํ านัก งานที่ดินอํา เภอใหสํ านั กงานที่ดินจังหวัดรายงาน
ผลการสั่งอนุญาตใหกรมที่ดิน
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ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาต ตาม 5.2.4 (1) แลวสงเรื่องคืน
สํา นักงานที่ดิ นจัง หวัดสาขา สวนแยก สํานั กงานที่ดิน อํา เภอ เพื่อแจง ผู
ขอใหมาดําเนินการตอไป
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ให คนต างด าวรับ โอนที่ดิน แลว ใหร ายงานกรมที่ดิ นตามบัญชี ทะเบียน
ที่ดินของคนตางดาว ตามมาตรา 93 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ปรากฏ
ตามเอกสารแนบท า ยคู มื อ ) เพื่ อ จะได แ ก ไ ขบั ญ ชี ท ะเบี ย นที่ ดิ น ทาง
สวนกลางใหถูกตองตรงกัน
6. การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
กฎกระทรวงฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใ ช ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. 2497 กํ า หนด
หลักเกณฑไว ดังนี้
- คาธรรมเนียมการขอใหไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดา ว
รายละ 500 บาท
- คาอนุญาต ไรละ 100 บาท เศษของไรใหคิดเปน 1ไร
- คาจดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะในระหวา งผูบุ พการี
กับผูสืบสันดาน หรือ ระหวางคูสมรสเรี ยกตามราคาประเมิ นทุนทรัพ ย
รอยละ 0.5
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7. การทําทะเบียนที่ดินของคนตางดาวตามมาตรา 93 แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ใหสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู สํานักงานที่ดินจังหวัด และกรม
ที่ดินใชสมุดเบอร 2 ทําบัญชีทะเบียนที่ดินของคนตางดาว ตามมาตรา 93
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหสํา นักงานที่ดินจังหวัดจัดทํารวมทั้ ง
จังหวัดแหงหนึ่ง และสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยูจัดทําในเขตทองที่อีก
แหงหนึ่งเพื่อประโยชนใ นการตรวจสอบคราวตอไป และใหแบงหนาใน
สมุดเบอร 2 ตามอักษร ก. ถึง ฮ. แลวแยกลงทะเบียนที่ดินคนตางดาวตาม
ตัว อัก ษรตัว หน าของชื่ อซึ่ งเปนตั วที่ ออกเสีย ง เชน นายจอหน ใช อัก ษร
“จ” นายเหลียง ใชอักษร “ล” เปนตน โดยนําขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของคน
ตา งดาวที่ไดจากการตรวจสอบขอมูลจากสํานักมาตรฐานการทะเบีย น
ที่ดิน กรมที่ดิน ลงในบัญชีทะเบียนที่ดินดังกลา ว ตามลํ าดับ การไดม าซึ่ง
ที่ดินกอ นหลัง แลว จึง นําข อมู ลที่ ดินที่จดทะเบี ยนสิท ธิและนิ ติก รรมให
คนตางดาวรับโอนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตลงเปนลําดับตอไป
8. แนวทางการพิจารณาของกรมที่ดิน
คนตางดาวเปนผูขอรับมรดกในฐานะผูรับพินัยกรรม
เมื่อผูขอรับมรดกตามพินัยกรรมเปนคนตางดาว จึงไมอยูใน
หลั กเกณฑที่จะเสนอรั ฐมนตรี อนุ ญาตใหรับ มรดกตามมาตรา 93 แหง
ประมวลกฎหมายที่ ดินได เนื่องจากผู ขอมิใ ชท ายาทโดยธรรม และเปน
การฝ าฝ นมาตรา 86 แหง ประมวลกฎหมายที่ดิ น (มาตรา 86 กําหนด
หลั กเกณฑใ หคนตางด าวจะไดมาซึ่ งที่ดินก็ โดยอาศัย บทสนธิ สัญ ญาซึ่ง
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๙

บัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยได แตเนื่องจากประเทศไทยได
บอกเลิก สนธิสั ญญากั บ ประเทศตาง ๆ แล ว ตั้ง แตวันที่ 27 กุ มภาพั นธ
2514)
ทางปฏิบัติในกรณีนี้คือ ตองใหผูจัดการมรดกจัดการจําหนาย
ที่ ดิ น โดยการขายแล ว นํ า เงิ น มาให ค นต า งด า วซึ่ ง เป น ผู รั บ มรดกตาม
พินัยกรรมตอไป
คนตางดาวผูขอรับมรดกเปนทั้งทายาทโดยธรรม และผูรับ
พินัยกรรม
กรณีเจามรดกทําพินัยกรรมยกที่ดินใหแกคนตางดาวซึ่งเปน
ทายาทโดยธรรมของเจามรดก เช น นาย ก. สั ญชาติไ ทย เป นบิ ดา ทํ า
พินัยกรรมยกที่ดินใหนาย เอ.บุตร ซึ่ง เปนคนตา งดาว กรณีนี้ ตองใหนาย
เอ. รับ มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 ตอ ไป โดยต อง
สอบสวนใหชั ดเจนวา เจ ามรดกทํ าพิ นัย กรรมยกทรัพ ย สิ นใหแก ผู ข อ
อยางไร มีจํานวนมากนอยเพียงใด
ความหมายของคําว า “ครอบครัว ” ตามมาตรา 87 แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
เนื่อ งจากการขออนุ ญาตให ไ ดม าซึ่ ง ที่ ดิน เพื่ อใช เป น ที่ อ ยู
อาศัยหรือเกษตรกรรม ตามมาตรา 87 (1) และ (4) แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน กํ าหนดใหพิ จารณาเปนรายครอบครัว จึง ตอ งสอบสวนวาคนใน
ครอบครัว ของคนตางดาวผูขอรั บ มรดกมี กี่ คน ใครบ าง ใครมี ที่ ดินใน
ประเภทที่ขออนุญาตอยูแลวเทาไรหรือไม ซึ่งกรมที่ดิ นไดวางทางปฏิบั ติ
วา “ครอบครัว ” หมายถึ งคู ส มรสและบุ ตรที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติภ าวะหรื อ

๑๐
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บรรลุนิติภาวะแลว และยังอยูรว มครัวเรือนเดีย วกัน ไมรวมบุตรที่ส มรส
แล ว แมอ ยูร วมครัว เรื อนเดียวกั นและหลานหรือ บุค คลอื่น ๆ โดยดู ตาม
หลักฐานทะเบียนบาน

