คูมือการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว
ตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
1. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
1.1 มาตรา 96 ทวิ และ 96 ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
1.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการไดมาซึ่ง
ที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว พ.ศ. 2545
1.3 ระเบีย บกรมที่ดิน วาดว ยการไดม าซึ่ง ที่ดินเพื่อใชเปน ที่อยูอ าศัย
ของคนตางดาว พ.ศ. 2545
1.4 คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 153/2546 ลงวั นที่ 21 เมษายน 2546
เรื่ อง การมอบอํา นาจของรัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยให อธิบดีกรม
ที่ดินและผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
1.5 หนัง สือกรมที่ดินที่ มท 0515/ว 10817 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546
เรื่อง การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว ตามมาตรา 96 ทวิ
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน



คูมือการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาวตามมาตรา 96 ทวิ
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สําหรับพนักงานเจาหนาที่ สํานักมาตรฐานการทะเบียนทีด่ ิน
กรมที่ดิน

2. สรุปหลักเกณฑการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเ ปนที่อยูอาศัยของคนตาง
ดาวตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
2.1 เปนคนตา งด าวซึ่งไดนําเงิ นมาลงทุนไมต่ํากวา สี่สิบ ลานบาทใน
ธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดดังตอไปนี้
2.1.1 ซื้อพันธบัตรดังตอไปนี้
- พันธบัตรรัฐบาลไทย
- พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันตนเงิน หรือดอกเบี้ย
2.1.2 ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมเพื่อ
แกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2.1.3 ลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
2.1.4 ลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได
ประกาศใหเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน
2.2 ซื้อที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกินหนึ่งไร
2.3 ตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี

2.4 ตองดํารงการลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป โดยใหแสดงหลักฐานการ
ถือครองการลงทุนตอพนักงานเจาหนาที่ปละครั้ง ถาถอนการลงทุนกอนครบ
กําหนดตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
2.5 ที่ ดิน ต อ งอยู ภ ายในเขตกรุ ง เทพมหานคร เขตเมื อ งพั ท ยา เขต
เทศบาล หรือเขตที่ อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผั งเมือง และอยูนอกเขต
ปลอดภัยในราชการทหาร
2.6 กรณีนําเงินมาลงทุนแลว สี่สิบลานบาท แลวซื้อที่ดินไมครบ 1 ไร
ตอมาต องการซื้อที่ดิน เพิ่ มอีกภายในระยะเวลาที่ ดํารงการลงทุน สามารถใช
หลักฐานการลงทุนเดิมมาใชประกอบคําขอได

3. การอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดิน
รัฐ มนตรี ไดมอบอํา นาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่ งที่ดินของคนตา ง
ดาว ตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติ
ราชการแทน
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจั งหวัดเปนผูปฏิบั ติ
ราชการแทน
กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต
ใหเสนอรั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งการ

4. หลักฐานที่ใชประกอบการยื่นคําขอ
การขออนุญาตซื้อที่ดินตามมาตรา 96 ทวิ ใหยื่ นคําขอตามแบบ ต.4
(เอกสารแนบท ายกฎกระทรวง กําหนดหลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่ อนไขการ
ไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว พ.ศ.2545 หรือในกรณีที่จะ
ใชแบบ ต.4 ที่มีขอความเปนภาษาอังกฤษกํากับอยู ใหเบิกไดจากกองพัสดุ) ตอ
พนักงานเจาหนาที่พรอมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานดังนี้
4.1 หลักฐานเกี่ยวกับคนตางดาว
4.1.1 ใบสําคัญประจํา ตัว คนตา งดาวซึ่งออกใหโ ดยสถานี ตํา รวจ
ทองที่ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู หรือ
4.1.2 ใบสําคัญถิ่นที่อยูตามแบบ ตม.11, ตม.15 หรือ ตม.17 ซึ่ ง
ออกใหโดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ
4.1.3 เอกสารหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว
4.2 หลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน
4.2.1 หนังสือรับรองการลงทุนจากผูขายพันธบัตร และพันธบัตร
4.2.2 หนั ง สื อ รั บ รองการลงทุ น จากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การ
กองทุ น รวมว า ได ล งทุ น ในกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย กองทุ น รวม
อสังหาริม ทรัพยเ พื่อ แก ไขป ญหาในระบบสถาบัน การเงิน หรือกองทุน รวม
เพื่ อแก ไ ขป ญหาในระบบสถาบั นการเงิน ที่ จั ดตั้ง ขึ้ นตามกฎหมายวา ดว ย
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และหลั ก ฐานการลงทุ น ในกองทุ น รวม
ดังกลาว

4.2.3 หลักฐานการลงทุนในทุนเรือนหุนของนิติบุคคลที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หนังสือรับรอง
การจดทะเบีย นเปนนิติบุคคล บั ญชี รายชื่ อผู ถื อหุนของนิติบุ คคล และบั ตร
ส ง เสริ ม ที่ แ สดงว า นิ ติ บุ ค คลดั ง กล า วได รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4.2.4 หลัก ฐานการลงทุนในกิจการที่ คณะกรรมการสง เสริม การ
ลงทุนไดประกาศใหเปนกิจการที่สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนไดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หนัง สือรับรองการจดทะเบียนเป นนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล และหนังสือคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุ น ที่ ระบุ ว า กิ จ การที่ นิ ติบุ คคลดัง กล าวดํ า เนิน การอยู เป น กิ จ การที่
สามารถขอรับการสงเสริมการลงทุนได
อนึ่ง หลัก ฐานตาม 4.2.1 ถึ ง 4.2.4 จะใช ขอหนึ่งข อใดหรือหลายขอ
รวมกันก็ได แตตองมีจํานวนไมต่ํากวาสี่สิบลานบาท
4.3 หลักฐานการนํา เงิน ตราตา งประเทศเขา มาในราชอาณาจักร หรือ
หลัก ฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ หรือหลักฐานการ
ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ เพื่อการลงทุน
อนึ่ง หลักฐานดังกลาวจะใชอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน
ก็ได แตตองมีจํานวนไมต่ํากวาสี่สิบลานบาท
4.4 หนังสื อรับ รองจากผังเมื องจัง หวัด วา ที่ ดินที่ จะขอใหไ ดม าอยู
ภายในบริเวณที่กําหนดเปนประเภทที่อยูอาศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

เฉพาะกรณีที่ ดินนั้นอยู นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมื องพั ท ยา หรือเขต
เทศบาล
4.5 หนังสื อรับรองจากกระทรวงกลาโหมหรือหนวยงานที่เกี่ย วของ
วาที่ดินอยูนอกเขตปลอดภัยในราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยเขตปลอดภัย
ในราชการทหาร
4.6 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขออนุญาต
4.7 กรณีที่ผูขอเปนผูมี สิท ธิใ นที่ดินอยูแ ลว ในขณะยื่ นคําขอใหไ ดมา
ซึ่งที่ดิน ใหแสดงหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาวดวย
อนึ่ง เอกสารที่เ ปนภาษาตางประเทศ ตองแปลเปนภาษาไทยโดยให
ปฏิ บั ติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบั ญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

5. การสอบสวน
เมื่ อพนักงานเจ าหนาที่ไดรับ คําขอไวแลว ใหทําการสอบสวนตาม
รายละเอีย ดในแบบ ต.4 และตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานตาม 4.1 ถึง 4.7 เมื่อ
เห็ น ว า เป น เอกสารหลั ก ฐานที่ ถู ก ต อ ง และผู ข อเป น คนต า งด า วที่ อ ยู ใ น
หลักเกณฑที่ จะไดมาซึ่ง ที่ดินเพื่ อใชเปนที่อยูอาศัย ก็ใ หบันทึกถอยคําผูข อลง
ในแบบ ท.ด.16 ตามตัวอยางทายระเบียบกรมที่ดินวาดวยการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อ
ใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว พ.ศ. 2545 ดังนี้
5.1 ผูไ ดรับอนุญาตตองดํารงการลงทุนไวไมนอยกวาหาป และแสดง
หลั ก ฐานการถื อ ครองการลงทุ น ซึ่ งต องมี จํ า นวนไม ต่ํ า กว า สี่ สิ บ ล า นบาท

ตามที่ไดยื่นขออนุญาตไวที่เปนปจจุบันตอพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 71 ป
ละครั้ ง กอ นหรือภายในวั นครบรอบป ของการจดทะเบี ยนการไดม าซึ่ งที่ ดิน
เปนระยะเวลาหาปติดตอกัน
5.2 ผูไ ดรับอนุ ญาตต องใช ที่ดินนั้นเพื่อ เปนที่อยูอาศัย สํา หรับตนเอง
และครอบครัว โดยไมขัดตอ ศีลธรรม จารีต ประเพณี หรือ วิถีชีวิตอั นดีของ
ชุมชนในทองถิ่นนั้น
5.3 ผู ไ ด รับ อนุญ าตตอ งแจงการใช ที่ ดิ นนั้น เพื่ อเป น ที่ อยู อาศั ย ให
พนั กงานเจ าหนาที่ ตามมาตรา 71 ทราบภายในหกสิบวัน นับแตวั นที่เริ่ มใช
ที่ดินนั้น
5.4 เมื่อไดรับ แจง เปนหนั งสือ จากพนักงานเจา หน าที่ต ามมาตรา 71
ผูไดรับอนุ ญาตตองอํ านวยความสะดวกแกพนัก งานเจ าหนาที่ตามสมควรใน
การกํ า กั บ ดู แ ลการใช ที่ ดิ น นั้ น ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
กฎหมายกําหนด
5.5 ถาผูไดรับอนุญาตถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่ลงทุนกอน
ครบกํ า หนดเวลาการดํ า รงทุ น ตาม 5.1 ต อ งแจ ง เป น หนั ง สื อ ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่ตามมาตรา 71 ทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ถอนการลงทุน
5.6 ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตต อ งใช ที่ ดิ น นั้ น เพื่ อ เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ภายใน
กําหนดเวลาสองปนับแตวันจดทะเบียนการไดมา
5.7 ถาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ตาม 5.1 ถึง 5.5 ดังกลา ว
อธิ บ ดีมี อํานาจสั่ ง ใหผูไ ดรับ อนุญาตจัดการจํา หนา ยที่ ดินในส วนที่ ผู ไ ดรั บ
อนุญาตมีสิทธิภายในเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป ถา

พนกําหนดเวลาดังกลาวอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น และถาไมปฏิบัติตาม
ขอ 5.6 อธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น
อนึ่ง ในการบันทึกถอยคําคนตางดาว ใหใชแบบ ท.ด.16 ตามตัวอยาง
ทายระเบียบกรมที่ดินวาดวยการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตาง
ดาว พ.ศ.2545 เนื่องจากจะมีขอความเปนภาษาอังกฤษกํากับอยู และเมื่อไดจด
ทะเบียนโอนที่ดินใหคนตางดาวแลว ใหมอบสําเนาบันทึกถอยคํา (ท.ด.16) ให
คนตางดาวเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อถือปฏิบัติตอไป

6. ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่
ใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515/ว 10817 ลงวันที่ 30
เมษายน 2546 และประกาศกรมที่ดินเรื่องการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ
งาน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2548 ดังนี้
6.1 กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
6.1.1 เมื่อมีการยื่นคํ าขอใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่ อใชเปนที่อยูอาศัยของ
คนตางดาวตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (ตามแบบ ต.4) ให
พนักงานเจา หนา ที่พิ จารณาดําเนิน การตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยการได มา
ซึ่งที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว พ.ศ.2545 (ตรวจสอบหลักฐานตาม
4 และสอบสวนตาม 5) และหากเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหไดก็
ใหสงเรื่องไปใหกรมที่ดินพิจารณา
6.1.2 เมื่ อ กรมที่ ดิน ไดรั บ เรื่ องแล ว ใหเ จา หนา ที่ พิ จารณาเสนอ
อธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี

6.1.3 เมื่ อ มี คํ า สั่ ง อนุ ญ าตแล ว ให ส ง เรื่ อ งคื น สํ า นั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร
6.1.4 ใหพนัก งานเจ าหนา ที่มีหนังสือแจง ผูขอเพื่อใหดําเนิ นการ
ตอไป
6.1.5 เมื่อพนัก งานเจาหน าที่ ไดจ ดทะเบี ยนสิทธิ และนิติ กรรมให
คนตางดาวรับโอนที่ดินแลวใหแจงกรมที่ดินทราบเพื่อลงขอมูล ทะเบียนที่ดิน
คนตางดาวทางสวนกลางใหเปนปจจุบัน
6.2 กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
6.2.1 เมื่อมีการยื่นคําขอใหไดมาซึ่งที่ ดินเพื่อใชเพื่อเปนที่ อยูอาศัย
ของคนตางดาวตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ ดิน (ตามแบบ ต.4)
ใหพนักงานเจ าหนาที่ พิจารณาดําเนินการตามระเบีย บกรมที่ ดินวา ดวยการ
ได ม าซึ่ ง ที่ ดิ นเพื่ อ ใช เป นที่ อยู อาศั ย ของคนต างดา ว พ.ศ.2545 (ตรวจสอบ
หลั กฐานตาม 4 และสอบสวนตาม 5) และหากเห็ นว าอยูในเกณฑห ลักที่จะ
ดําเนินการใหไดก็ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัด
ให สํา นัก งานที่ดินจังหวัดสอบถามข อมูลที่ ดินที่มี อยูเดิมไปยั งสํ านัก
มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ทางโทรสาร ตามบั ญชีตรวจสอบข อมูลที่ ดินที่มี
อยูเดิมของคนตางดาวตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สิ่งที่ส ง
มาดวย 2 ตามหนังสื อกรมที่ ดิน ที่ มท 0515/ว 10817 ลงวันที่ 30 เมษายน
2546)

(2) กรณี ที่ ดิ น อยู ใ นเขตสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขา ส ว นแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ
ใหสงเรื่ องใหสํานักงานที่ดินจัง หวัด เพื่อใหสํานักงานที่ดินจัง หวัด
ดําเนิ นการสอบถามข อมู ลที่ ดินที่ มีอยูเดิ มไปยัง สํา นัก มาตรฐานการทะเบีย น
ที่ดินทางโทรสาร ตาม 6.2.1 (1) ตอไป
6.2.2 สํา นัก มาตรฐานการทะเบียนที่ดินตรวจสอบขอมูล ที่ดินที่ มี
อยูเดิม และสงคืนสํานักงานที่ดินจังหวัดทางโทรสาร
6.2.3 เมื่อสํานักงานที่ดินจังหวัดไดรับบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่
มี อ ยู เ ดิ ม จากสํ า นั ก มาตรฐานการทะเบี ย นที่ ดิ น แล ว ให เ สนอเรื่ อ งต อ ผู ว า
ราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ
6.2.4 เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัด
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการสั่งอนุญาต ตามบัญชีรายงาน
ผลการสั่งอนุญาตของคนต างด าว ตามมาตรา 96 ทวิ แห งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (สิ่งที่สงมาดวย 3 ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท 0515/ว 10817 ลงวันที่ 30
เมษายน 2546) ใหกรมที่ดินทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาต แลวแจง
ผูขอเพื่อใหดําเนินการตอไป
(2) กรณีที่ดินอยูในเขตสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา สวนแยก
สํานักงานที่ดินอําเภอ
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการสั่งอนุญาตใหกรมที่ดินทราบ
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาต ตาม 6.2.4(1) แล วส งเรื่องคืน สํา นักงาน

ที่ ดิ น จั ง หวั ด สาขา ส ว นแยกสํ า นั ก งานที่ ดิ น อํ า เภอ เพื่ อ แจ ง ผู ข อให ม า
ดําเนินการตอไป
6.2.5 เมื่อพนัก งานเจาหน าที่ ไดจ ดทะเบี ยนสิทธิ และนิติ กรรมให
คนตางดาวรับโอนที่ดินแลว ใหแจงกรมที่ดินทราบเพื่อลงขอมูลทะเบียนที่ดิน
คนตางดาวทางสวนกลางใหเปนปจจุบัน

7. การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
นอกจากการเรีย กเก็บคา ธรรมเนียม ภาษีแ ละอากรแล ว จะตอ งเรีย ก
เก็บ คาธรรมเนี ย มการขอใหไดม าซึ่ งที่ ดินของคนตา งดาวตามกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ 47 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห ใ ช ป ระมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ขอ 2(8) ดังนี้
- คาธรรมเนี ย มการขอใหไดมาซึ่งที่ดินของคนตา งดาวรายละ 500
บาท
- คาอนุญาตไรละ 100 บาท เศษของไรใหคิดเปนหนึ่งไร

8. การทํา ทะเบียนที่ดินคนตา งด าว ตามมาตรา 96 ทวิ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ใหสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู สํานักงานที่ดินจัง หวัดและกรมที่ดิน
จัดทําทะเบียนที่ดินคนตางดาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยการ
ไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาว พ.ศ.2545 หมวด 4 การทํา
ทะเบียนและหมวด 5 การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

