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คูมือ 
การขอไดมาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว 
 
๑. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 

๑.๑ มาตรา ๗๔ วรรคสอง และมาตรา ๘๖ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๑๐/ 
ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมี
หรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว และบุตรผูเยาวของคนตางดาว  
ท่ีมีสัญชาติไทย ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน 

๑.๓ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๐๐๗๙๕ ลงวันท่ี 
๑๑ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน 
ตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซ่ึงท่ีดินหรือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุด  

๑.๔ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๐๓๕๔๓ ลงวันท่ี 
๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ เรื่อง สิทธิในการถือครองท่ีดิน หรือหองชุด
ของคนสัญชาติไทยท่ีสมรสกับคนตางดาว  

๑.๕ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๑๕๘ ลงวันท่ี  
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง คนตางดาว หรือนิติบุคคลตางดาว หรือ
บุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาว ขอซ้ือและจํานอง  
หองชุดหรือท่ีดิน  

๑.๖ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๖๐๕๑ ลงวันท่ี 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เรื่อง บุคคล สัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน
ตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุด  



๒ 

๑.๗ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๗๓ ลงวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่อง บุคคล สัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน
ตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือ 
หองชุด  

๑.๘ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง บุคคล สัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน
ตางดาวท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หรือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุด  

๑.๙ หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวันท่ี  
๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง การขอไดมาซ่ึงท่ีดินหรือหองชุดของคน
สัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาว  

๒. หลักเกณฑการขอไดมาซ่ึงท่ีดินของคนไทยท่ีมีคูสมรสเปนคน
ตางดาว  

คนไทยท่ีมีคูสมรสท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปนคน
ตางดาว มีสิทธิรับโอนท่ีดินในฐานะท่ีเปนสินสวนตัว (กรณีมีคูสมรส
ท่ีชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) และในฐานะท่ีเปนทรัพยสวนตัว 
(กรณีมีคูสมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว) ไดโดยไมจํากัด
จํานวนเนื้อท่ี โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

๒.๑ กรณีรับใหท่ีดิน  
เม่ือสอบสวนแลวปรากฏวา เปนการรับใหในฐานะท่ีเปน 

สินสวนตัวของคนไทย (กรณีมี คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเปนคน
ตางดาว) หรือเปนทรัพยสวนตัวของคนไทย (กรณีมีคูสมรสท่ี  
ไมชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว ) พนักงานเจาหนาท่ีจะ
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหกับผูขอตอไป (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๔๒)  



๓ 

๒.๒ กรณีซ้ือท่ีดิน  
๒.๒.๑ กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย  
     (๑) กรณีคนตางดาวเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกัน  
ในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง ๑”) ตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในวันจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมวา เงิน
ท้ังหมดท่ีนํามาซ้ือท่ีดินเปนสินสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว 
มิใชสินสมรส  

     (๒) กรณีคนตางดาวเปนคูสมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมาย
ใหคนไทยและคูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกัน  
ในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง ๑”) ตอ
พนักงานเจาหนาท่ีในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม วาเงิน
ท้ังหมดท่ีนํามาซ้ือท่ีดินเปนทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝาย
เดียว มิใชทรัพยท่ีทํามาหาไดรวมกัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒)  

๒.๒ .๒ กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย แตไม
สามารถดําเนินการตาม ๒.๒.๑ 

กรณีคูสมรสตางดาวอยูในประเทศไทย แตในวันจทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม คนตางดาวไมสามารถไปยืนยันเปนลายลักษณ
อักษรรวมกันกับคนไทยในหนังสือรับรองตอพนักงาน เจาหนาท่ี ณ 
สํานักงานท่ีดิน ท่ีทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหคนไทย
และคูสมรสตางดาว ไปยื่นคําขอบันทึกถอยคําในหนังสือรับรอง 
(ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง ท.ด. ๙”) เพ่ือยืนยันวาเงิน
ท้ังหมดท่ีคนไทยนํามาซ้ือท่ีดิน เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของ
คนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํามาหาได
รวมกัน  



๔ 

โดยใหยื่นคําขอกับพนักงานเจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดิน
จังหวัด หรือสํานักงานท่ีดินจังหวัดสาขาแหงใดแหงหนึ่ง และใหผูขอ
แสดงหลักฐานสําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน บัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบาน ใบสําคัญการสมรส (ถามี) ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว หนังสือเดินทาง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  
ชื่อสกุล (ถามี) แลวใหคนไทยนําหนังสือรับรองไป มอบใหพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอไป โดยการทํา
หนังสือรับรอง นี้ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมคําขอแปลงละ ๕ บาท 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๗ (พ .ศ .๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ขอ ๒ 
(๑๐) (ก) สําหรับเอกสารคําขอและหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
สอบสวนใหพนักงานเจาหนาท่ีตั้งแฟมเฉพาะเพ่ือ แยกเก็บ (หนังสือ
กรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)  

๒.๒.๓ กรณีคูสมรสตางดาวอยูตางประเทศ 
กรณีคูสมรสตางดาวอยูตางประเทศ และไมสามารถไป

บันทึกถอยคําในหนังสือรับรอง ตาม ๒.๒.๑ ใหคนตางดาวไปติดตอ
เพ่ือใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึก
ถอยคําคูสมรสตางดาวไวในหนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทาย
คูมือ “ตัวอยาง ๒”) วาเงินท้ังหมดท่ีคนไทยนําไปซ้ือท่ีดินนั้น เปน
สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทยมิใชสินสมรส หรือ ทรัพยท่ี
ทํามาหาไดรวมกัน แลวใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือ 
โนตารีพับลิค รับรองวาบุคคลท่ีทําหนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกิน
ฉันสามีภริยากับคนไทยจริง แลวใหผูจะซ้ือท่ีดินนํา ตนฉบับหนังสือ
รับรองมามอบใหพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงทําการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตอไป (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๒๓๒๔๕ ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖)  



๕ 

สําหรับการบันทึกถอยคําในหนังสือรับรอง ตาม ๒.๒.๑ ถึง 
๒.๒.๓ พนักงานเจาหนาท่ี ไมตองสอบสวนอาชีพ รายไดของผูขอ 
หรือท่ีมาของเงินแตอยางใด (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ 
ว ๑๖๐๕๑ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓)  

อนึ่ง ในกรณีท่ีคนไทยท่ีมีคูสมรสท้ังชอบและมิชอบดวย
กฎหมายเปนคนตางดาว สามารถแสดงหลักฐานไดวา เงินท้ังหมดท่ี
นํามาซ้ือท่ีดินเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของตน ตามมาตรา 
๑๔๗๑ และมาตรา ๑๔๗๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหกับคนไทยตอไปได โดยไมตองบันทึกถอยคําคนไทยและ คูสมรส
ตางดาว ตาม ๒.๒.๑ ถึง ๒.๒.๓ แตอยางใด (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี 
มท ๐๕๑๕/ว ๓๓๒๕๙ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗)  

๒.๒.๔ กรณีคนไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวซ้ือท่ีดินกอน
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยแจงหรือยื่นเอกสารเท็จวาเปนโสด 

เพ่ือเปนการผอนปรนใหแกคนไทยท่ีมีคูสมรสท้ังชอบและมิ
ชอบดวยกฎหมายเปน คนตางดาว ท่ีซ้ือหรือถือครองท่ีดินหลังสมรส 
โดยแจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จตอเจาหนาท่ีวา เปนโสด มิไดมีคู
สมรสเปนคนตางดาว กอนท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด 
ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ใหคนไทยและ 
คูสมรสตางดาวยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันในหนังสือรับรอง
ตอพนักงานเจาหนาท่ีวา เงินท้ังหมดท่ีคนไทยนํามาซ้ือท่ีดินเปน  
สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใช
สินสมรสหรือทรัพยท่ีทํามาหาไดรวมกัน เสร็จแลวใหเก็บเรื่องเขา
สารบบ ถาคูสมรสท่ีเปนคนตางดาวอยูตางประเทศ และไมสามารถ
ไปยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับคูสมรสตอพนักงาน
เจาหนาท่ีได ใหคนตางดาว ไปติดตอเพ่ือใหสถานเอกอัครราชทูต 



๖ 

สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค บันทึกถอยคําคูสมรสตางดาว ไวใน
หนังสือรับรอง (ตามเอกสารแนบทายคูมือ “ตัวอยาง ๒”) วาเงิน
ท้ังหมดท่ีคนไทยนําไปซ้ือท่ีดินนั้น เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว
ของคนไทย มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํามาหาไดรวมกัน แลวให
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองวา
บุคคลท่ีทําหนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนไทย
จริง แลวใหผูซ้ือท่ีดินนําตนฉบับ หนังสือรับรองมามอบใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเพ่ือเก็บเรื่องเขาสารบบ (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/
ว ๐๓๕๔๓ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓)  

๒.๓ คนไทยท่ีมีคูสมรสท้ังชอบและมิชอบดวยกฎหมาย
เปนคนตางดาว ซ้ือท่ีดินแลวขอจดทะเบียนจํานองท่ีดิน  

คนไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยา
กับคนตางดาวขอซ้ือท่ีดิน เพ่ือเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว โดย
ผูขอและคูสมรสตางดาว ไดยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันวา
เงินท้ังหมดท่ีคนไทยนํามาซ้ือท่ีดิน เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว
ของคนไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํามาหาได
รวมกัน และพนักงานเจาหนาท่ีไดจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
เก่ียวกับการซ้ือท่ีดินดังกลาวแลว ท่ีดินยอมตกเปนสินสวนตัวหรือ
ทรัพยสวนตัวของคนไทย ตามความในมาตรา ๑๔๗๒ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น หากผูซ้ือท่ีดิน มีความประสงคจะ
จดทะเบียนจํานอง ไมวาจะกระทําในวันเดียวกันหรือภายหลัง  
ก็สามารถดําเนินการได โดยไมตองใหคูสมรสตางดาวมาใหถอยคํา
ยืนยันอีก (หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๑๓๑๕๘ ลงวันท่ี  
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓)  
 



๗ 

๓. แนวทางการพิจารณาของกรมท่ีดินเกี่ยวกับการขอไดมาซ่ึง
ท่ีดินของคนไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาว  

๓.๑ หญิงไทยถือท่ีดินแทนคูสมรสท่ีเปนคนตางดาว  
นางสาว ก. ซ้ือท่ีดินโดยแจงความเท็จวาเปนคนโสด (มิได

แจงวามีคูสมรสเปนคนตางดาว) ดังนั้น เม่ือนางสาว ก. ไมอาจ
พิสูจนไดวาเงินท่ีนํามาซ้ือท่ีดิน (ระหวางสมรสกับคนตางดาว) เปน 
สินสวนตัวของตน กรณีนี้จึงตองดวยขอสันนิษฐานของกฎหมายวา
เปนสินสมรส ตามมาตรา ๑๔๗๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เม่ือท่ีดินดังกลาวเปนสินสมรส คนตางดาวยอมมีสวนเปน 
เจาของรวมดวย จึงถือวา 

๓.๑.๑ คนตางดาวไดท่ีดินมาโดยฝาฝนมาตรา ๘๖ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๑๑ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

๓.๑.๒ นางสาว ก.ถือท่ีดินแทนคนตางดาวตามมาตรา ๙๖ 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๑๓ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ท้ังถือวากระทําความผิดฐานแจงขอความอัน 
เปนเท็จแกเจาพนักงาน และแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตาม
หนาท่ี จดขอความอันเปนเท็จลงในเอกสารราชการตามมาตรา 
๑๓๗ และ ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ตองจําหนายท่ีดิน
ภายในเวลาท่ีอธิบดีกรมท่ีดินกําหนด ตามมาตรา ๙๔ และ ๙๖ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน แตเม่ือปรากฏวา นางสาว ก. ไดจดทะเบียน
ใหท่ีดินแปลงดังกลาวแกมารดาของตน จึงถือวาเปนการจําหนาย
ท่ีดินไปแลว กรมท่ีดินจึงแจงใหจังหวัดสั่งพนักงานเจาหนาท่ีแจง
ความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เพ่ือดําเนินคดีกับนางสาว ก. ใน
ความผิดตามมาตรา ๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามมาตรา 



๘ 

๑๓๗ และ ๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และคนตางดาวใน
ความผิดตามมาตรา ๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป  

๓.๒ หญิงไทยมีคูสมรสเปนคนตางดาวซ้ือท่ีดินไดจากการ
ขายทอดตลาด  

นาง บ. มีคูสมรสไมชอบดวยกฎหมายเปนคนตางดาว ซ้ือ
ท่ีดินจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดี ศาลแพงแจง
ใหเจาพนักงานท่ีดินจดทะเบียนระงับจํานองและโอนกรรมสิทธิ์ให
นาง บ.  

สํานักงานท่ีดินจึงแจงใหศาลแพงทราบวาไมอาจดําเนินการ
จดทะเบียนได เพราะผูขอมีคูสมรสเปนคนตางดาว เงินท่ีนํามาซ้ือ
ท่ีดินเปนเงินท่ีทํามาหาไดรวมกัน เปนการซ้ือท่ีดินเพ่ือประโยชนแก
คนตางดาว  

ศาลแพงเห็นวา นาง บ. ไมไดจดทะเบียนสมรสกับคนตาง
ดาว เม่ือเปนผูซ้ือท่ีดินไดจากการขายทอดตลาดของศาลโดยชอบ
ดวยกฎหมายแลวเปนหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดินท่ีจะตองดําเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป  

นาง บ. ไดยื่นคํารองตอเจาพนักงานบังคับคดี (ศาลแพง) 
ขอเปลี่ยนชื่อผูซ้ือจากตนเปน นางสาว ล. บุตรของตน เจาพนักงาน
บังคับคดีไดแจงใหนาง บ. นําหลักฐานท่ีอางวา เจาพนักงานท่ีดิน  
ไมยอมจดทะเบียนโอนท่ีดินเพ่ือประกอบการพิจารณามีคําสั่งตอไป  

กรมท่ีดินพิจารณาแลวเห็นวา การท่ีศาลมีคําสั่ งขาย
ทอดตลาดทรัพยในคดีแพงนั้น ผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาด ยอม
ไดสิทธิตามมาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
แตเปนคนละกรณีกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซ่ึงการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดมาซ่ึงท่ีดิน ของบุคคลบางประเภท 
ประมวลกฎหมายท่ีดินไดบัญญัติไวอีกสวนหนึ่ง การท่ีศาลสั่งขาย



๙ 

ทอดตลาดท่ีดิน ศาลมิไดพิจารณาวาผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาด 
จะมีสิทธิท่ีจะซ้ือท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม ดังนั้น  
เม่ือมีผู ซ้ือท่ีดินไดจากการขายทอดตลาด ศาลเพียงแตแจงให 
เจาพนักงานท่ีดินดําเนินการจดทะเบียนโอนใหถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น การท่ีศาลแจงผลการขายทอดตลาด เพ่ือใหเจาพนักงาน
ท่ีดินจดทะเบียนโอนขายใหแกผูซ้ือจากการขายทอดตลาด เปนเรื่อง
ในทางธุรการของศาลเทานั้น ไมใชคําสั่งใหโอนแตอยางใด  

สําหรับกรณีนี้ นาง บ. (ซ่ึงเปนผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาด
ของเจาพนักงานบังคับคดี) มีคูสมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมายเปนคน
ตางดาว เงินท่ีนํามาซ้ือท่ีดินไดมาจากการทํามาหาไดรวมกัน 
ระหวางอยูกินฉันสามีภริยา หากใหนาง บ. ซ้ือท่ีดิน ก็จะเปนผลให
คนตางดาวมีสิทธิในท่ีดินรวมดวย เพราะเปนทรัพยสินท่ีทํามาหาได
รวมกัน ท้ังเปนผลใหคนตางดาวไดมาซ่ึงท่ีดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และเปนกรณีท่ีฟงไดวา
ซ้ือท่ีดินเพ่ือประโยชนแกคนตางดาว กรมท่ีดินเสนอใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งไมอนุญาตใหนาง บ. ซ้ือท่ีดิน
แปลงดังกลาวตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
และรัฐมนตรีฯ ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหนาง บ. ซ้ือท่ีดินแปลงดังกลาว 

๓.๓ ศาลพิพากษาใหเพิกถอนช่ือคนไทยออกจากโฉนด
ท่ีดินเนื่องจากถือท่ีดินแทนคนตางดาว  

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา โจทกเปนคนตางดาวซ้ือท่ีดิน แตให 
นาง ก. (คูสมรส) ลงชื่อในโฉนดท่ีดิน ในฐานะเปนเจาของแทน  
จึงพิพากษาใหเพิกถอนชื่อนาง ก. ออกจากโฉนดท่ีดิน และใหคน
ตางดาว จําหนายท่ีดินภายในเวลาท่ีอธิบดีกรมท่ีดินกําหนด โดยให
นาง ก. ผูถือกรรมสิทธิ์แทนไปจดทะเบียนโอนจําหนายให หาก 
ไมไปใหถือเอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา  



๑๐ 

กรมท่ีดินพิจารณาแลวเห็นวา คนตางดาวไดมาซ่ึงท่ีดิน
ดังกลาวโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนการฝาฝนมาตรา ๘๖ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน (มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “คนตางดาวจะไดมา 
ซ่ึงท่ีดินก็โดยอาศัยบทสนธิสัญญาซ่ึงบัญญัติใหมีกรรมสิทธิ์ในสังหา-
ริมทรัพยได ฯลฯ” แตขณะนี้ ประเทศไทยไดบอกเลิกสนธิสัญญาใน
เรื่องดังกลาวกับทุก ๆ ประเทศแลว) ยอมมีความผิดตามมาตรา 
๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน สวนคนไทยนั้นปรากฏวาไดถือ
ท่ีดินในฐานะเปนเจาของ แทนคนตางดาวตามมาตรา ๙๖ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ตองจําหนายท่ีดินตามมาตรา ๙๔ แหง 
ประมวลกฎหมายท่ีดิน และยอมมีความผิดตามมาตรา ๑๑๓ แหง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ท้ังมีความผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จแก
เจาพนักงาน และแจงใหเจาพนักงานผูกระทําการตามหนาท่ีจด
ขอความ อันเปนเท็จลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา ๑๓๗ และ 
๒๖๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา กรมท่ีดินไดแจงใหพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการ ดังนี้  

๓.๓.๑ แจงความดําเนินคดีกับคนไทยและคนตางดาว  
๓.๓.๒ ใหคนตางดาวจําหนายท่ีดินภายในเวลาหนึ่งป นับ

แตวันท่ีรับทราบ และแจงใหทราบดวยวาถาไมจัดการจําหนายท่ีดิน
ในเวลาท่ีกําหนด อธิบดีมีอํานาจจําหนายท่ีดิน และสามารถ เรียก
เก็บคาธรรมเนียมรอยละหาของราคาท่ีจําหนาย นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียม ภาษี อากร ท่ีตองเรียกเก็บ  

๓.๓.๓ ใหพนักงานเจาหนาท่ีทําบันทึกถอยคําระหวางคน
ตางดาวกับคนไทยผูถือท่ีดินแทน ดังนี้  

- ผูท่ีจะรับโอนท่ีดินจากการจําหนายท่ีดินนอกจากเปนผูท่ีมี
ความสามารถและมีสิทธิถือท่ีดินไดตามกฎหมาย ตองเปนบุคคลท่ี
คนตางดาวยินยอมใหรับโอน 



๑๑ 

 - ราคาท่ีดินท่ีจะจําหนาย ใหคนตางดาวเปนผูกําหนด และ
ใหคนตางดาวเปนผูรับเงิน  

- คนไทยซ่ึงถือท่ีดินแทนคนตางดาว มีหนาท่ีเฉพาะจัดการ
จําหนายท่ีดินในฐานะ มีชื่อในโฉนดท่ีดิน ไมมีสวนเก่ียวของในการ
เลือกผูรับโอนท่ีดิน  

๓.๔ คนไทยขอจดทะเบียนจํานองท่ีดินกับสามีตางดาว  
คนตางดาวอยู กิน ฉันสามีภริยากับนาง ก .  โดยมิได 

จดทะเบียนสมรส และไดซ้ือท่ีดิน ลงชื่อนาง ก. ไว ตอมานาง ก. ขอ
จดทะเบียนจํานองท่ีดินแปลงดังกลาวกับคนตางดาว สํานักงานท่ีดิน 
ไมดําเนินการให นาง ก. จึงมอบโฉนดท่ีดินใหคนตางดาวยึดไว 
ตอมานาง ก. ไดยื่นคําขอออกใบแทนโฉนดท่ีดินดังกลาว คนตางดาว
จึงขอใหกรมท่ีดินแจงเจาพนักงานท่ีดินใหระงับการออกใบแทน
โฉนดท่ีดินใหนาง ก.  

กรมท่ีดินพิจารณาแลวเห็นวา  
๓.๔.๑ การขอจดทะเบียนจํานองระหวางนาง ก. กับคูสมรส

คนตางดาว มีวัตถุประสงค เพ่ือปองกันมิใหนาง ก. นําท่ีดินแปลง
ดังกลาวไปจําหนายจายโอนเทานั้น ไมมีการกูยืมเงิน หรือเพ่ือเปน
หลักประกันในการชําระหนี้แตอยางใด  

๓.๔.๒ กรณีเชนนี้ถือไดวา นาง ก. ไดมาซ่ึงท่ีดินในฐานะ
เปนเจาของแทนคนตางดาว ตามมาตรา ๙๖ แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน จึงมีความผิดตามมาตรา ๑๑๓ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน
และฐานแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน และแจงใหเจา
พนักงานผูกระทําการตามหนาท่ี จดขอความอันเปนเท็จลงใน
เอกสารราชการ ซ่ึงเปนความผิดตามมาตรา ๑๓๗ และ ๒๖๗ แหง
ประมวลกฎหมายอาญา สําหรับคนตางดาวไดมาซ่ึงท่ีดิน โดยฝาฝน
มาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงมีความผิดตามมาตรา 



๑๒ 

๑๑๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน กรมท่ีดินจึงได ใหจั งหวัด
ดําเนินการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีกับ
บุคคลท้ังสอง  

๓.๔.๓ ใหจังหวัดแจงใหคนตางดาวจัดการจําหนายท่ีดิน
ภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีรับทราบ การใหจําหนายท่ีดินจากเจาหนาท่ี 
และแจงใหทราบดวยวา ถาไมจําหนายในเวลาท่ีกําหนด อธิบดีมี
อํานาจจําหนายท่ีดิน และสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมรอยละหา
ของราคาท่ีจําหนาย นอกเหนือ จากคาธรรมเนียม ภาษี อากร ท่ี
ตองเรียกเก็บ โดยใหบันทึกถอยคําระหวางคนตางดาวกับคนไทย 
ผูถือท่ีดินแทน ดังนี้  

- ผูท่ีจะรับโอนท่ีดินจากการจําหนายท่ีดินนอกจากเปนผูมี
ความสามารถและมีสิทธิถือท่ีดินไดตามกฎหมาย ตองเปนบุคคลท่ี
คนตางดาวยินยอมใหรับโอน  

- ราคาท่ีดินท่ีจะจําหนาย ใหคนตางดาวเปนผูกําหนด และ
ใหคนตางดาวเปนผูรับเงิน  

- คนไทยซ่ึงถือท่ีดินแทนคนตางดาว มีหนาท่ีเฉพาะจัดการ
จําหนายท่ีดินในฐานะมีชื่อในโฉนดท่ีดิน ไมมีสวนเก่ียวของในการ
เลือกผูรับโอนท่ีดิน  

๓.๕ รัฐมนตรีไมอนุญาตใหหญิงไทยท่ีมีคูสมรสตางดาว
นําเงินท่ีเปนสินสมรสมาซ้ือท่ีดินตามคําพิพากษา  

ตามคําพิพากษาของศาล (ระหวางคนตางดาว โจทก กับ
นาย ก.จําเลย เรื่องซ้ือขาย) ศาลได พิพากษาใหจําเลยสงมอบการ
ครอบครอง พรอมจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อจากจําเลยเปนชื่อ 
นาง น. (ภริยาชอบดวยกฎหมายของคนตางดาว) มิฉะนั้น ใหถือ 
เอาคําพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจําเลย หาก 



๑๓ 

ไมสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อได ใหจําเลยคืนเงินจํานวน 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แกโจทก  

นาง น. เปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของคนตางดาวได
ยื่นคําขอจดทะเบียนไดมาซ่ึงท่ีดินตามคําพิพากษาของศาลโดยให
ถอยคําวา เงินท้ังหมดท่ีนํามาซ้ือท่ีดินเปนของคูสมรสซ่ึงเปนคน 
ตางดาว  

กรมท่ีดินพิจารณาแลวเห็นวา นาง น. ผูขอลงชื่อใน น.ส.๓ 
ตามคําสั่งศาล มีคูสมรสเปนคนตางดาว และนาง น. ไดใหถอยคํา
ยืนยันวาเงินท้ังหมดท่ีนําไปซ้ือท่ีดินเปนของคนตางดาวท้ังสิ้น ดังนั้น 
การท่ีนาง น. ขอจดทะเบียนลงชื่อใน น.ส.๓ ดังกลาว จึงเปนการ 
ถือครองท่ีดินแทนคูสมรส ซ่ึงเปนคนตางดาว พนักงานเจาหนาท่ี 
ไมสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามคําพิพากษาได  
แตอยางไรก็ดี ศาลไดมีคําพิพากษาเปนทางออกไวแลววา “หากไม
สามารถจดทะเบียนเปลี่ ยนชื่ อได  ใหจํ า เลยคืนเ งินจํ านวน 
๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท แกโจทก” ซ่ึงโจทกก็สามารถดําเนินการตามคํา
พิพากษา ดังกลาวตอไปได  

กรมท่ีดินไดเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมี
คําสั่งไมอนุญาตใหนาง น. ซ้ือท่ีดินแปลงดังกลาวตามมาตรา ๗๔ 
วรรคสอง แห งประมวลกฎหมายท่ีดิน  ซ่ึ งรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยไดสั่งไมอนุญาตใหนาง น. รับโอนท่ีดินแปลง
ดังกลาว  

๓.๖ ศาลพิพากษาใหเพิกถอนช่ือคนไทยซ่ึงถือท่ีดินไว
แทนคนตางดาว  

ศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด (คดีระหวางนาย ป . คน 
ตางดาว โจทกท่ี ๑ นาง จ. (คูสมรสของ นาย ป.) โจทกท่ี ๒ และ
นาง ท. จําเลย) โดยวินิจฉัยวาการท่ีโจทกท่ี ๑ ซ่ึงเปนคนตางดาว 



๑๔ 

ซ้ือท่ีดิน โดยใหนาง ท. ซ่ึงมีสัญชาติไทยเปนผูรับโอนท่ีดินไวแทน 
วัตถุประสงคของสัญญาซ้ือขาย จึงเปนการตองหามชัดแจงตาม
กฎหมาย เพราะขัดมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และเปน
โมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นาย ป.จะฟองบังคับ
ใหนาง ท. โอนท่ีดินเฉพาะสวนของตน ครึ่งหนึ่งใหแกตนไมได และ
นาง ท.ในฐานะผูรับโอนไวแทนนาย ป. ก็อางวาเปนเจาของมิได 

ผลตอไปตองเปนไปตามมาตรา ๙๖ แหงประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน โดยไมมีผลกระทบกระเทือนถึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของนาง จ. 
(โจทกท่ี ๒) อีกครึ่งหนึ่งแตอยางใด และศาลไดพิพากษา ใหเพิกถอน
ชื่อนาง ท. ออกจากโฉนดท่ีดิน และใหนาง ท. จัดการโอนท่ีดินเปน
ของนาง จ. ครึ่งหนึ่ง หากนาง ท. ไมดําเนินการใหถือเอาคําพิพากษา
แทนการแสดงเจตนาของจําเลย  

กรมท่ีดินพิจารณาแลวใหดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาลโดย  

๓.๖.๑ จดทะเบียนใหนาง ท. โอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแก 
นาง จ. ครึ่งหนึ่งตามคําพิพากษาของศาลในประเภท “กรรมสิทธิ์
รวม (โอนใหตัวการ) ตามคําพิพากษา …….” และเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในประเภทไมมีทุนทรัพย  

๓.๖.๒ สวนท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่งซ่ึงมีชื่อนาง ท. ก็ดําเนินการ
จําหนายไปตามมาตรา ๙๖ แหง ประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงเม่ือ
ดําเนินการดังกลาวแลว ก็จะไมปรากฏชื่อนาง ท. ในโฉนดท่ีดิน 
แตอยางใด การดําเนินการดังกลาวก็จะถือไดวาเปนการเพิกถอนชื่อ
นาง ท. ออกจากโฉนดท่ีดิน ตรงตามท่ีศาลมีคําพิพากษาแลว  

๓.๖.๓ แจงใหจังหวัดแจงคนตางดาว (โจทกท่ี ๑) จัดการ
จําหนายท่ีดินเฉพาะสวนท่ีเหลือ ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวัน
รับทราบการใหจําหนายจากพนักงานเจาหนาท่ีพรอมท้ังบันทึก 



๑๕ 

ถอยคํารับทราบไวเปนหลักฐาน ถานาย ป. คนตางดาวไมจัดการ
จําหนายท่ีดินภายในเวลาท่ีกําหนด อธิบดีกรมท่ีดินมีอํานาจ
จําหนายท่ีดินนั้นตามมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 



๑๗ 

 

 
 
 



๑๘ 

 

 
 



๑๙ 

การขอไดมาซ่ึงท่ีดินหรือหองชุดของคนตางดาว และบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของกับคนตางดาว 

 
๑. กรณีคนตางดาวขอไดมาซ่ึงท่ีดิน  ปจจุบันคนตางดาวสามารถท่ี
จะขอไดมาซ่ึงท่ีดินในประเทศไทยไดใน ๓ กรณี คือ 

๑.๑ โดยการขอรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ตาม
มาตรา ๙๓ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงเม่ือรวมกับท่ีดินท่ีมีอยู
แลว (หรือยังไมเคยมี) ตองไมเกินจํานวนท่ีจะพึงมีได ตามความใน
มาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน เชน ท่ีอยูอาศัยไมเกิน  
๑ ไร 

๑.๒ คนตางดาวท่ีไดนําเงินมาลงทุนตามจํานวนท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงตองไมต่ํากวาสี่สิบลานบาท อาจขอใหไดมาซ่ึงท่ีดิน
เพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยไดไมเกินหนึ่งไร และตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยในการขอไดมาซ่ึงท่ีดินดังกลาวจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ตามนัย
มาตรา ๙๖ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

๑.๓ คนตางดาวอาจขอไดมาซ่ึงท่ีดินตามกฎหมายอ่ืน เชน 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ ซ่ึงสามารถติดตอ 
ขอรายละเอียดไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โทร. 
๐-๒๕๓๗-๘๑๑๑ หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ โดยสามารถติดตอขอรายละเอียดไดท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โทร. ๐-๒๒๕๓-๐๕๖๑ หรือ 
ตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ 

๒. กรณีคนตางดาวขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด 
คนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว

จะถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในประเทศไทยไดตองประกอบดวย



๒๐ 

หลักเกณฑ ๒ ประการ หากขาดหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
ก็ไมอาจท่ีจะถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดได กลาวคือ 

๒.๑ ตองเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวา
เปนคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ 
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

     (๑) เปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยแสดงหลักฐาน
หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และใบสําคัญถ่ิน 
ท่ีอยู (แบบ ตม.๑๑, ตม.๑๕ หรือ ตม.๑๗ อยางใดอยางหนึ่งแลวแต
กรณี ) ซ่ึงออกใหโดยกองตรวจคนเขาเมืองสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ หรือ สําหรับคนตางดาวท่ีมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
ซ่ึงออกใหโดยสถานีตํารวจ ทองท่ีท่ีคนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู ก็
สามารถใชเปนหลักฐานขอไดมาซ่ึง กรรมสิทธิ์ในหองชุดในกรณีนี้ได 
โดยไมตองนําหนังสือเดินทางมาแสดงอีก 

     (๒ ) เปนคนตางดาว ซ่ึงไดรับอนุญาตให เขามาใน
ราชอาณาจักร ตามกฎหมายวา ดวยการสงเสริมการลงทุนโดย 
แสดงหลักฐานหนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และ
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีรับรองวาเปน
คนตางดาว ท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุน 

     (๓) เปนนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวท่ี
กําหนดไวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยแสดงหลักฐาน
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริ ษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวน
สามัญท่ีจดทะเบียนแลว ตองแสดงหลักฐานหนังสือรับรองของ 



๒๑ 

นายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
เปนตน 

     (๔ )  เ ป น นิ ติ บุ ค ค ล ซ่ึ ง เ ป น ค น ต า ง ด า ว ต า ม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน โดยแสดงหลักฐานหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ท่ีรับรองวาเปนผูไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน 

     (๕) คนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปน 
คนตางดาวซ่ึงนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร หรือ
ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ หรือ
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตองแสดงหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

๒.๒  การถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและนิติ
บุคคลดังกลาวในขอ ๒.๑ เม่ือรวมกันแลวจะตองไมเกินอัตรารอยละ
สี่สิบเกาของเนื้อท่ีหองชุดท้ัง หมดในอาคารชุดนั้นในขณะท่ีขอจด
ทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ โดยมีขอยกเวนดังนี้ 

     ก. สําหรับอาคารชุดใดท่ีจะมีคนตางดาวและหรือ 
นิติบุคคลตามท่ีระบุ ไว ในขอ ๒ .๑ ถือกรรมสิทธิ์ ในหองชุด 
เกินกวาอัตรารอยละสี่สิบเกา อาคารชุดนั้นจะตองตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล หรือเขตเมืองพัทยา มีท่ีดินท่ีตั้ง
อาคารชุดรวมกับท่ีดินท่ีมีไวเพ่ือใช หรือเพ่ือประโยชนรวมกันสําหรับ
เจาของรวมท้ังหมดไมเกินหาไร มีหองชุดไมนอยกวาสี่สิบหองชุด  
ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันท่ีจะ
ขอใหคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดเกินรอยละสี่สิบเกา และ
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อาคารชุดนั้นตองไมตั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหาร
ตามกฎหมายวา ดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 

     ข. เม่ือครบกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ (วันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๔๒) กฎหมายบัญญัติใหยกเลิกความในขอ ก. และใหคนตางดาว
และนิติบุคคลท่ีไดหองชุดมาตามขอ ก.หรือคนตางดาวและนิติบุคคล
ท่ีระบุไวใน ๒.๑ ซ่ึงรับโอนกรรมสิทธิ์หองชุดตอเนื่องจากคนตางดาว
หรือนิติบุคคลดังกลาว ถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นตอไปได แมวาจะ
เกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุด
นั้น 

๓. กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีหรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว
และบุคคลสัญชาติไทยท่ีเปนบุตรผูเยาวของคนตางดาว ขอไดมา
ซ่ึงท่ีดิน 

๓.๑ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสโดยชอบหรือมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาว ขอซ้ือท่ีดินหรือขอรับโอนท่ีดินในกรณี
อ่ืนท่ีคลายคลึงกันในระหวางสมรส หรือในระหวางอยูกินฉันสามี
ภรรยากับคนตางดาว แลวแตกรณี หากสอบสวนแลว ผูขอและ 
คูสมรสท่ีเปนคนตางดาวไดยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันวา 
เงินท่ีบุคคลสัญชาติไทยนํามาซ้ือท่ีดินท้ังหมด เปนสินสวนตัวหรือ
ทรัพยสวนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส
หรือทรัพยท่ีทํามาหาไดรวมกัน พนักงานเจาหนาท่ีก็จะดําเนินการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหตอไปได  

สําหรับ กรณีท่ีคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทย ท่ีประสงคจะ
ซ้ือท่ีดินหรือหองชุดนั้นอยูตางประเทศและไมสามารถไปยืนยัน เปน
ลายลักษณอักษรรวมกันกับคูสมรสตอพนักงานเจาหนาท่ี ก็ให 
คูสมรสท่ีเปนคนตางดาวไปดําเนินการบันทึกถอยคําไว เปน 



๒๓ 

ลายลักษณอักษรท่ีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลหรือโนตารี- 
ปปลิค ใหไดใจความวา เงินท้ังหมดท่ีคูสมรสท่ีเปนบุคคลสัญชาติไทย
นําไปซ้ือท่ีดิน หรือหองชุดนั้นเปนสินสวนตัว หรือทรัพยสวนตัวของ
คูสมรสท่ีเปนบุคคลสัญชาติไทยท้ังหมด ไมมีสวนใดสวนหนึ่งเปน
สินสมรส หรือเปนทรัพยสินท่ีคูสมรสตางดาวมีสวนเปนเจาของรวม
ดวยแตอยางใด และใหพนักงานเจาหนาท่ีรับรองวาบุคคลท่ีทํา
หนังสือนั้นเปนคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทยจริง เสร็จแลว ถือมา
มอบใหเจาพนักงานท่ีดินท่ีจะทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให 
ก็จะดําเนินการใหได 

อนึ่ง สําหรับกรณีคนไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวท่ีซ้ือ 
หรือถือครองท่ีดินหลังสมรส โดยแจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จวา 
เปนโสดหรือไม ไดสมรสกับคนตางด าวตอเจ าหนา ท่ีกอน ท่ี
กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๗๙๒ 
ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๒ หรือซ้ือหรือถือครองกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุดหลังสมรสโดยแจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จวาเปนโสด หรือไมได
สมรสกับคนตางดาวกอน กรมท่ีดินมีหนังสือ ท่ี มท ๐๗๑๐/ 
ว ๓๔๑๖๗ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ ใหคูสมรสท่ีเปนคนตางดาว
ท้ังท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมายมายืนยันเปนลายลักษณอักษร
รวมกันกับคูสมรสตอพนักงานเจาหนาท่ีวา เงินท่ีบุคคลสัญชาติไทย
นํามาซ้ือท่ีดินหรือหองชุดท้ังหมดเปนสินสวนตัวหรือ ทรัพยสวนตัว
ของบุคคลสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว  มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ี
ทํามาหาไดรวมกัน เสร็จแลวใหเจาพนักงานท่ีดินเก็บเขาสารบบไว 
และหากคูสมรสท่ีเปนคนตางดาวอยูตางประเทศ และไมสามารถไป
ยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับคูสมรสตอพนักงานเจาหนาท่ี
ได ก็ใหดําเนินการเชนเดียวกับกรณีคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทย  
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ท่ีประสงคจะซ้ือท่ีดินหรือหองชุดอยูตางประเทศ เสร็จแลวนํามา
มอบใหเจาพนักงานท่ีดินเก็บเขาสารบบไว 

๓.๒ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสท้ังท่ีชอบและมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาวขอรับใหท่ีดินในระหวางสมรส หรือ
ระหวางอยูกินฉันสามีภรรยากัน หากสอบสวนแลวเปนการรับใหใน
ฐานะท่ีเปนสินสวนตัว หรือทรัพยสวนตัวของตนแตเพียงฝายเดียว 
มิไดทําใหคนตางดาวมีสวนเปนเจาของในท่ีดินรวมดวย พนักงาน
เจาหนาท่ีก็จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหตอไป 

๓.๓ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว
แตไดหยาขาดจากกัน หรือเลิกรางกันแลว หรือบุตรผูเยาวของ 
คนตางดาวท่ีมีสัญชาติไทยขอทํานิติกรรมใหไดมาซ่ึงท่ีดิน หาก
สอบสวนแลวไมปรากฏพฤติการณหลีกเลี่ยงกฎหมาย พนักงาน
เจาหนาท่ีก็จะดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหตอไป 

๔. กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีหรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว
และบุคคลสัญชาติไทยท่ีเปนบุตรผูเยาวของคนตางดาวขอถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุด 

๔.๑ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสท้ังท่ีชอบและมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาวขอซ้ือหรือขอรับใหกรรมสิทธิ์ในหองชุด 
ในฐานะท่ีเปนสินสวนตัว หรือทรัพยสวนตัวของตนแตเพียงฝาย
เดียว (ยอมถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดเปนของบุคคลสัญชาติไทย) 
หรือกรณีบุคคลสัญชาติไทย ท่ีเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวแตไดหยา
ขาดจากกันหรือเลิกรางกันแลว หรือกรณีบุตรผูเยาวของคนตางดาว
ท่ี มีสัญชาติ ไทยขอไดมา ซ่ึงกรรมสิทธิ์ ในหองชุดให พิจารณา
เชนเดียวกับกรณี ตาม ๓.๑ ถึง ๓.๓ โดยอนุโลม 

๔.๒ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสท้ังท่ีชอบและมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาวนําเงินท่ีเปนสินสมรส หรือทรัพยท่ีทํา
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มาหาไดรวมกัน แลวแตกรณี มาขอซ้ือหองชุดไมวาจะใชชื่อบุคคล
สัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว หรือใชชื่อรวมกับคูสมรสท่ีเปนคนตาง
ดาว ตองพิจารณาตัวบุคคลตางดาวเปนสําคัญ โดยคูสมรสท่ีเปนคน
ตางดาวนั้นตองเปนคนตางดาวตามนัยมาตรา ๑๙ (๑) หรือ (๒) 
หรือ (๕) แลวแตกรณี คูสมรสท่ีเปนคนไทยจึงมีสิทธิขอซ้ือหองชุดได
ตามสิทธิของคูสมรสท่ีเปนคนตางดาวและตองถือวาหองชุดนั้น  
คนตางดาวเปนผูถือกรรมสิทธิ์ท้ังหมด เพราะกรรมสิทธิ์ในหองชุด 
ไมอาจแบงแยกได และการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นตองอยูภายใต
บังคับบทบัญญัติตามมาตรา ๑๙ ทว ิ

๔.๓ กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสท้ังท่ีชอบและมิชอบ
ดวยกฎหมายเปนคนตางดาวขอรับใหกรรมสิทธิ์ในหองชุด ในฐานะ
เปนสินสมรส  หรือทําใหคนตางดาวมีสวนเปนเจาของรวมดวยคน
ตางดาวซ่ึงเปนคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทยนั้น ตองเปนคนตาง
ดาวตามนัยมาตรา ๑๙ (๑) หรือ (๒) และตองถือวากรรมสิทธิ์ใน
หองชุดนั้นเปนของคนตางดาวท้ังหมด และอยูภายใตบังคับ
บทบัญญัติมาตรา  ๑๙ ทวิ ดวย สวนบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรส
เปนคนตางดาว ตามมาตรา ๑๙ (๕)ไมอาจรับใหกรรมสิทธิ์ในฐานะ
เปนสินสมรสได เนื่องจากกรณีตามมาตรา ๑๙ (๕) เปนการขอไดมา
ซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวในลักษณะของการซ้ือขายซ่ึง
ตองมีการชําระคาหองชุด 
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APPLICATION FOR ACQUISITION OF LAND OR 
CONDOMINIUM UNITS BY ALIENS AND PERSONS 

CONNECTED WITH ALIENS 
            
1. Application by Aliens for Acquisition of Land 

Nowadays, an alien may apply for acquisition of 
land in Thailand in three cases as follows: 

1.1 Receiving inheritance as a statutory heir under 
section 93 of the Land Code, in this instance, the total 
area including the land which has already been acquired 
(or has not yet been acquired) shall not exceed that 
specified in section 87 of the Land Code, i.e. not more 
than 1 rai   for a residential purpose; 

1.2  Bringing the money into the Kingdom for 
investment to the amount as prescribed in the 
Ministerial Regulation, which shall be not less than Baht 
forty million.  In this instance, the land to be acquired 
must be for a residential purpose and must be of not 
more than 1 rai  in area, provided also that permission 
must be obtained from the Minister.  Under section 96 
bis of the Land Code, the application for such acquisition 
of land shall be in accordance with rules, procedures 
and conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 

1.3  Applying for acquisition of land under other 
laws such as the Promotion of Investment Act, B.E. 2520 
(1977), the Industrial Estate Authority of Thailand Act, 
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B.E. 2522 (1979), the Petroleum Act, B.E. 2514 
(1971).  Detailed Information regarding the Promotion of 
Investment Act and the Industrial Estate Authority of 
Thailand Act can be obtained from the Board of 
Investment (BOI) at tel. + 66-2537-8111 and from the 
Industrial Estate Authority of Thailand at tel. +66-2253-
0561 respectively. 

2. Application by Aliens for Ownership in a 
Condominium Unit 

An alien or a juristic person deemed by law as an 
alien may have ownership in a condominium unit in 
Thailand when 2 following conditions are satisfied.  In 
the absence of either condition, the alien is not 
permitted to have ownership in a condominium unit. 

2.1  Being an alien or juristic person deemed by 
law to be an alien under section 19 of the Condominium 
Act in any of the following prescribed categories viz: 

     (1)  Being an alien permitted to have a 
residence in the Kingdom under the law on immigration, 
in this instance, the evidence required to be produced 
shall be a passport indicating the nationality of the alien, 
and the certificate of residence (either TM. 11, TM. 15 or 
TM. 17 Form, as the case may be) issued by the 
Immigration Division, National Bureau of the Royal Thai 
Police Force.  In the case of an alien who possesses an 
alien identification card issued by the Police Station in 
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whose jurisdiction the alien is domiciled, such card can 
be used as evidence for the purpose of applying for 
acquisition of ownership in a condominium unit in this 
case without production of a passport; 

     (2)  Being an alien granted permission to enter 
into the Kingdom under the law on promotion of 
investment, in this instance, the evidence required to be 
produced shall be a passport indicating the nationality of 
the alien, and a letter of the Office of the Board of 
Investment certifying that the person is an alien granted 
permission to stay in Thailand under the law on 
promotion of investment; 

     (3)  Being a juristic person deemed by law to 
be an alien under section  97 and 98 of the Land Code 
and has been registered as a juristic person under the 
laws of Thailand, in this instance, the evidence required 
to be produced shall be the evidence indicating the 
registration as a juristic person under the laws of 
Thailand, i.e. a certificate issued by the corporate 
Registrar of Department of Commercial Registration, 
Ministry of Commerce must be produced in the case of 
a limited company, a public limited company, a limited 
partnership or a registered ordinary partnership; 

     (4)  Being a juristic person that is an alien 
under the Alien Business  Operation Act B.E. 2542 (1999) 
and that is granted a certificate of promotion of 
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investment under the law on promotion of investment, 
in this instance, the evidence required to be produced 
shall be a letter of the Office of the Board of Investment 
certifying that the person is granted promotion of 
investment under the law on promotion of investment; 

     (5)  Being an alien or a juristic person deemed 
by law to be an alien, who brings a foreign currency into 
the Kingdom or withdraws the money from a non-
resident Baht account or from a foreign currency 
account, the following evidence must be produced; 

2.2  The ownership in condominium units by the 
alien and juristic person in 2.1 shall not be in a higher 
proportion than forty nine percent of the total space of 
all units in that condominium at the time of the 
application for condominium registration under section 6 
with the exceptions that:     

     a. A condominium in which the condominium 
units are to be owned by the alien and/or the juristic 
person specified in 2.1 in a higher proportion than forty 
nine percent must be located in the area of Bangkok 
Metropolis, municipality or the City of Pattaya and the 
land on which the condominium is situated shall not, 
when combined with the land provided for common use 
or benefit of all co-owners, be more than five rai in 
area.  Also, the condominium units in such condominium 
shall not be less than forty units and the condominium 
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shall already be registered not less than one year prior 
to the date of application for the alien to own the 
condominium units in the proportion higher than forty 
nine percent, and such condominium shall not be 
situated in the area of military safety zone under the law 
on military safety zone. 

     b. It is provided in section 9 of  the 
Condominium Act (No. 3), B.E.2542 that at the expiration 
of five years as from the date of the entry into force of 
the Condominium Act (No. 3), B.E. 2542 (28th April 1999) 
the provisions as set forth in a. shall be repealed and 
the alien or juristic person having obtained the 
condominium units under a. or the alien or juristic 
person specified in 2.1 to whom the condominium units 
are transferred from the aforesaid alien or juristic person 
may continue to have ownership in such condominium 
units although in the higher proportion than forty nine 
percent of the total space of all units in that 
condominium. 

3.  Application for ownership in land by a Thai 
national who has an alien spouse or ex- spouse or by 
a Thai national who is a minor child of an alien 

3.1  In the case where a Thai national who has an 
alien legitimate spouse applies for permission to 
purchase land or accept a transfer of land in a similar 
case during marriage or cohabitation as husband and 
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wife with an alien, as the case may be, if after the 
inquiry the applicant and the alien spouse have given a 
joint written confirmation that the money which that 
Thai national will expend on the purchase of the land is 
wholly the separate property of that Thai national and 
not the community property or the jointly acquired 
property, the competent official will proceed with the 
registration of rights and juristic act. 

In the case where a Thai national whose spouse 
is an alien intends to purchase land or condominium 
unit but fail to give a joint written confirmation to the 
competent official as the alien spouse is being abroad, in 
this instance, an alien spouse shall make the statement 
declaring in written at the Royal Thai Embassy, Royal 
Thai Consulate or Notary Public that the money which 
that Thai national will expend on the purchase of the 
land or condominium unit is wholly the separate 
property of that Thai national and not the community 
property or property which an alien spouse has co-
ownership in it.  The competent official shall declare 
that the alien is an actual spouse of the Thai national 
and then submit to the competent land official who will 
proceed with the registration of rights and juristic act. 

In the case where a Thai national whose spouse 
is an alien, after marriage, has already purchased or 
possessed the land and informed or submitted a false 
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document declaring the married status of a Thai national 
as single or had not been married to an alien to the 
official prior to the date the letter of Ministry of Interior, 
most urgent no. MOI 0710/wor 792 dated 23 March 1999 
was issued, or has already purchased or possessed the 
condominium unit after marriage and informed or 
submitted a false document declaring the married status 
of a Thai national as single or had not been married to 
an alien prior to the date the letter of the Department 
of Lands no.  MOI 0710/wor 34167 dated 6 October 2000 
was issued, such alien spouse, whether legitimate or 
illegitimate, and a Thai national shall together give a 
joint written confirmation, which later to be filed in the 
case-list (or dealing package), to the competent official 
that the money which that Thai national will expend on 
the purchase of the land or the condominium unit is 
wholly the separate property of that Thai national and 
not the community property or jointly acquired 
property.  If an alien spouse is being abroad and not be 
able to come to give a joint written confirmation to the 
competent official, in this instance, the application shall 
be considered in accordance with the case that a spouse 
of a Thai national who intends to purchase land or a 
condominium unit is being aboard, then an applicant 
shall consign the statement, after completion, to the 
competent land official for filing in the case-list. 
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3.2  In the case where a Thai national who has an 
alien spouse, whether  legitimate or illegitimate, applies 
for permission to accept a gift of land during marriage or 
cohabitation as husband and wife.  If the inquiry reveals 
that the acceptance of the gift is made with the 
intention that the land will become the separate 
property or personal property of the donee without 
resulting in the alien having co-ownership in the land, 
the competent official will proceed with the registration 
of rights and juristic act. 

3.3  In the case where a Thai national with an 
alien ex-spouse who is divorced or has ceased to 
cohabit or a Thai national who is a minor child of an 
alien applies for entering into a juristic act for the 
purpose of acquiring land, if an inquiry reveals no 
circumvention of law, the competent official will 
proceed with the registration of rights and juristic act. 

4.  Application for ownership in a condominium unit 
by a Thai national whose spouse or ex-spouse is an 
alien or by a Thai national who is a minor child of an 
alien 

4.1  In the case where a Thai national who has an 
alien spouse, whether legitimate or illegitimate, applies 
for permission to purchase or accept a transfer of 
ownership in a condominium unit with the intention that 
the property will become the separate property or 
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personal property of the former, (for this purpose, it is 
deemed that a condominium unit is owned by a Thai 
national) or in the case where a Thai national with an 
alien ex-spouse who is divorced or has ceased to 
cohabit or where a Thai national who is a minor child of 
an  alien applies for the acquisition of ownership in a 
condominium unit, the application shall be considered 
in accordance with 3.1 to 3.3 mutatis mutandis. 

4.2  In the case where a Thai national who has an 
alien spouse, whether legitimate or illegitimate, expends 
money which forms the community property or the 
jointly acquired property, as the case may be, for the 
purpose of purchasing a condominium unit, whether the 
purchase is made in the name of that Thai national 
alone or jointly in the name of the alien spouse as well, 
consideration shall principally be made of the alien. In 
this instance, the alien must be an alien within the 
meaning of section 19 (1), (2) or ( 5), as the case may 
be.  The Thai national spouse is therefore entitled to 
purchase a condominium unit in accordance with the 
entitlement of the alien spouse and it shall be deemed 
that such condominium unit is wholly owned by that 
alien because the ownership in a condominium unit is 
indivisible and governed by section 19 bis. 

4.3  In the case where a Thai national who has an 
alien spouse, whether legitimate or illegitimate, applies 
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for permission to accept a gift of a condominium unit, 
such gift being made with the intention that the property 
will become the community property or such gift 
resulting in the alien having co-ownership therein, the 
alien spouse of that Thai national must be an alien 
within the meaning of section 19 (1) or (2) and it shall be 
deemed that the condominium unit is wholly owned by 
the alien and governed by section 19 bis. In contrast, a 
Thai national who has an alien spouse under section  
19 (5) is not allowed to accept a transfer of a gift which 
is made with the intention that the property will 
become the community property because the case 
under section 19 (5) is one involving the application by 
an alien for permission to acquire ownership in a 
condominium unit in a manner of sale, in respect of 
which payment therefor must be made. 
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คําแนะนําจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) ในการใช
หนังสือเดินทางสําหรับบุคคลสัญชาติไทย ท่ีถือหนังสือเดินทาง  
๒ เลม 
 

๑. กรณีเดินทางเขาประเทศไทย โดยหนังสือเดินทางไทย ให
ใชหนังสือเดินทางไทย สําหรับเดินทางออก ไมใหใชหนังสือ
เดินทางตางประเทศเดินทาง เพราะในเลมจะไมปรากฏตรา
ประทับขาเขา และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง จะปฏิเสธ
ไมใหผูถือหนังสือเดินทางนั้นเดินทางออก 

๒. กรณีเดินทางเข าประเทศไทย โดยหนั งสือ เดินทาง
ตางประเทศ ใหใชหนังสือเดินทางตางประเทศ สําหรับเดิน
ทางออก ไมใหใชหนังสือเดินทางไทยเดินทางออก เพราะ
จะทําใหฐานขอมูลการเดินทางเขาเมืองไทยโดย หนังสือ
เดินทางตางประเทศ ไมมีการบันทึกการเดินทางออก และ
เจาหนาท่ีอาจบันทึกชื่อผูถือหนังสือเดินทาง ไวในฐานะ
พํานักเกินกําหนดอนุญาต ซ่ึงจะเปนปญหาได 

๓. กรณีเดินทางเขาประเทศไทย โดย ผ.๓๐ หรือไดรับการ
ตรวจลงตราประเภทนักทองเท่ียวและกําหนดอนุญาตการ
พํานักสิ้นสุดลง คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
สามารถขอขยายเวลาการพํานักตอในประเทศไทยได โดย
ใหนําหลักฐานแสดงความเปนคนไทยชนิดใดก็ได ไปแสดง
ประกอบการยื่นคํารอง ซ่ึง สตม. จะพิจารณาตรวจลงตรา 
ประเภทคนอยูชั่วคราว รหัส “O” และอนุญาตใหอยูได
คราวละไมเกิน ๑ ป ซ่ึงเรื่องขางตนนี้ อยูในดุลยพินิจของ 
สตม. เปนสําคัญ ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได 
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(ในกรณีท่ีชื่อและนามสกุลในหนังสือเดินทาง ๒ เลมไม
ตรงกัน จะตองนําหลักฐานแสดงตนวาเปนบุคคลเดียวกัน 
ท้ังนี้การพิจารณาจะอยูในดุลยพินิจของ สตม. เปนสําคัญ) 

 
หากมีขอสงสัยหรือตองการคํายืนยันเก่ียวกับการขออยูตอ สามารถ
ศึกษาขอมูลไดท่ี WWW.IMMIGRATION.GO.TH 
โดยเขาสูหนา “Criteria and Condition of Temporary Stay” 
ภายใตหัวขอ “Extension of Temporary Stay” 
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