ระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาว
และนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว
พ.ศ. ๒๕๔๗
___________________
โดยที่เห็นเปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์
ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ รวมทั้งเพื่อใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกันและดําเนินไปตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔)
มาตรา ๑๙ ตรี (๑) (๒) (๓) (๔) มาตรา ๑๙ เบญจ (๒) (๓) (๔) (๕) มาตรา ๑๙ ฉ มาตรา
๑๙ สัตต มาตรา ๑๙ อัฎฐ มาตรา ๑๙ ทศ มาตรา ๑๙ เอกาทศ มาตรา ๑๙ ทวาทศ มาตรา
๑๙ เตรส และมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ และมาตรา ๑๙ (๕) มาตรา ๑๙ ทวิ มาตรา
๑๙ ตรี (๕) มาตรา ๑๙ จัตวา มาตรา ๑๙ เบญจ (๑) และมาตรา ๑๙ นว แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔
และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมที่ดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ
คนตางดาวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๕๗๙๖ ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๓๔
๓.๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๑๖๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
-/๓.๓ หนังสือ…
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๓.๓ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๐๙๑๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔
๓.๔ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๐๓๓๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
๓.๕ หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๒๐๓๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๔๔
๓.๖ หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๓๘๒๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕๔๕
๓.๗ หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๖๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๔๕
๓.๘ หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๖๐๒ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การแสดงและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
________________
ขอ ๕ เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกคนตางดาวหรือ
นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการใหผูขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแจง
รายชื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ พรอมทั้งอัตราสวนเนื้อที่ของหองชุดที่
คนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวถือกรรมสิทธิ์อยูแลว และใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดแสดงหลักฐานดังตอไปนี้
๕.๑ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแสดง
๕.๑.๑ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และ
-/๕.๑.๒ ใบสําคัญ…
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๕.๑.๒ ใบสําคัญถิ่นที่อยู (แบบ ตม.๑๑ ตม.๑๕ ตม.๑๖ และ ตม.๑๗
แบบใดแบบหนึ่ง แลวแตกรณี ) ซึ่งออกใหโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือ
๕.๑.๓ ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวซึ่งออกใหโดยสถานีตํารวจทองที่
ที่คนตางดาวมีภูมิลําเนาอยู
อนึ่ง คนตางดาวซึ่งมีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตาม ๕.๑.๓ แลว
ไมตองแสดงหลักฐานตาม ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ อีก
๕.๒ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) ใหแสดง
๕.๒.๑ หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และ
๕.๒.๒ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่รับรองวาเปน
คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
๕.๓ นิติบุคคลตามที่กําหนดไวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยตามมาตรา ๑๙ (๓) ใหแสดงหลักฐาน
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เชน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือหางหุนสวน
สามัญที่จดทะเบียนแลว ใหแสดงหลักฐานหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนตน
๕.๔ นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
ตามมาตรา ๑๙ (๔) ใหแสดงหลักฐานหนังสือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่รับรองวา
เปนผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
๕.๕ คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) ใหแสดงหลักฐานการนําเงิน
ตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่น
ที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในจํานวนไมนอยกวาคาหองชุดที่
จะซื้อ แลวแตกรณี ดังนี้
-/๕.๕.๑ กรณี…
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๕.๕.๑ กรณีหลักฐานการนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร
ใหแสดงหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด คือ
(๑) หลักฐานแบบสําแดงเงินตราตางประเทศ ซึ่งออกใหโดย
เจาหนาที่ศุลกากร (Foreign Currency Declaration Form The Customs Department)
(๒) การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรกอน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ใหใชหลักฐานการเสนอขายเงินตราตางประเทศตามแบบ ล.ป.๗๑ ก. หรือ
ล.ป.๗๑ ข. ซึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคารในชองของตัวแทนรับอนุญาตของแบบดังกลาว
(๓) การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหใชหลักฐาน
(๓.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชสําเนาแบบ ธ.ต.๓ ที่ธนาคารพาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตาง
ประเทศยื่นประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ
(๓.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหนังสือที่ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
หรือนําเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
(๔) การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ ใหใชหลักฐาน
(๔.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ถาคนตางดาวผูโอนไดใหบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยซึ่งเปนผูรับ
โอนนําเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือคนตางดาวเปนผูนําเงินไปขาย ใหใชหลักฐาน
แบบ ธ.ต.๓ (ข) โดยในชองผูสงเงินตามแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือ ธ.ต.๓ (ข) ตองระบุวาสงเงินมาจาก
ตางประเทศ
(๔.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานใบรับซื้อเงินตราตางประเทศซึ่งออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซื้อเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต
หรือบุคคลรับอนุญาตที่ออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย หรือใหใชหนังสือที่
-/ ธนาคาร…
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ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซื้อเงินตราตางประเทศ หรือนําเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
( ๕) การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ใหใชหลักฐาน
(๕.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ถาคนตางดาวผูโอนไดใหบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยซึ่ง
เปนผูรับโอนนําเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือคนตางดาวเปนผูนําเงินไปขาย ใหใช
หลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ข) โดยในชองผูสงเงินตามแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือ ธ.ต.๓ (ข) ตองระบุวาสงเงิน
มาจากตางประเทศ
(๕.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานใบรับซื้อเงินตราตางประเทศซึ่งออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซื้อเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต
หรือบุคคลรับอนุญาตที่ออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย หรือใหใชหนังสือที่
ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซื้อเงินตราตางประเทศ หรือนําเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
(๖) การนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ใหใชหลักฐาน
(๖.๑) จํานวนเงินตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
(๖.๒) จํานวนเงินตํ่ากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานใบรับซื้อเงินตราตางประเทศซึ่งออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซื้อเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต
หรือบุคคลรับอนุญาตที่ออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย หรือใหใชหนังสือที่
ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซื้อเงินตราตางประเทศหรือนําเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
-/๕.๕.๒ กรณี…
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๕.๕.๒ กรณีหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู
นอกประเทศ ทั้งกรณีที่เปนบัญชีของคนตางดาวหรือไมใชบัญชีของคนตางดาว ใหแสดงหลักฐาน
หนังสือรับรองของธนาคารพาณิชยซึ่งรับรองการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่เปนเงินบาทของบุคคลที่
มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
๕.๕.๓ กรณีหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
ใหแสดงหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหใชหลักฐาน
(๑.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชแบบ ธ.ต. ๓ ที่ธนาคารพาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตางประเทศ
ยื่นประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ
(๑.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคา หรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
(๒) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ ใหใชหลักฐาน
(๒.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ถาคนตางดาวไดใหบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปนผูถอนและ
นําเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือคนตางดาวเปนผูถอนและนําเงินไปขาย ใหใช
หลักฐานแบบ ธ.ต. ๓ (ข)
(๒.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคา หรือหนังสือรับรอง
ของธนาคารในการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
(๓) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ใหใชหลักฐาน
(๓.๑) จํานวนเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ถาคนตางดาวไดใหบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปนผูถอนและนํา
-/ เงินไปขาย…

7

เงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือคนตางดาวเปนผูถอนและนําเงินไปขาย ใหใชหลัก
ฐานแบบ ธ.ต. ๓ (ข)
(๓.๒) จํานวนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคาหรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
(๔) การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ เปนตนไป ใหใชหลักฐาน
(๔.๑) จํานวนเงินตั้งแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศที่ธนาคาร
พาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตางประเทศยื่นประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ
(๔.๒) จํานวนเงินตํ่ากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานที่ธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคาหรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซื้อเงินตราตางประเทศ
กรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) ชําระคาหองชุดโดยการโอนเงิน
ทางโทรเลข หรือสงเงินผานเขามาในบัญชีเงินฝากของเจาของโครงการอาคารชุด หรือสงเงินเขามา
เปนตั๋วแลกเงิน (Bank Draft) ซึ่งระบุชื่อเจาของโครงการอาคารชุดเปนผูรับเงิน โดยผูซื้อที่เปนคนตาง
ดาวนั้นไมไดเดินทางเขามาในประเทศไทยหรือมิไดเปดบัญชีเงินฝากไวในประเทศไทย เมื่อเจาของ
โครงการอาคารชุดไดขายเงินตราตางประเทศใหกับธนาคารรับอนุญาตแลว ธนาคารรับอนุญาตจะระบุ
ชื่อเจาของโครงการอาคารชุดเปนผูขายเงินในแบบ ธ.ต.๓ หรือในหนังสือรับรองของธนาคารรับ
อนุญาต หากมีขอความระบุไวชัดเจนในแบบ ธ.ต.๓ หรือหนังสือรับรองของธนาคารวาเงินตราตาง
ประเทศที่ขายใหแกธนาคารรับอนุญาต เปนเงินที่คนตางดาวผูซื้อหองชุดรายใดสงเขามาใหเจาของ
โครงการอาคารชุดเพื่อชําระคาหองชุดใดในโครงการอาคารชุดนั้น แบบ ธ.ต.๓ หรือหนังสือรับรอง
ของธนาคารรับอนุญาตที่ระบุขอความดังกลาว ใหใชเปนหลักฐานได
-/ กรณี…
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กรณีตัวแทนในตางประเทศของเจาของโครงการอาคารชุด รับเงินคาหองชุดจาก
ลูกคาที่ซื้อหองชุดซึ่งเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) หลายราย แลวสงเงินตรา
ตางประเทศเขามาใหเจาของโครงการอาคารชุดรวมกันในคราวเดียวกัน เมื่อเจาของโครงการ
อาคารชุดไดนําเงินตราตางประเทศไปขายใหกับธนาคารรับอนุญาตแลว ธนาคารรับอนุญาตไดระบุใน
แบบ ธ.ต.๓ หรือแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศวาเปนเงินที่คนตางดาวรายใดบางสงเขามา
เพื่อชําระคาหองชุด แตมิไดระบุวงเงินแยกเปนของคนตางดาวแตละคน ประกอบกับบางรายสงเงินเขา
มาเกินราคาหองชุดที่ซื้อ เนื่องจากรวมคาตกแตงภายในคาเฟอรนิเจอรไวดวย ใหใชแบบ ธ.ต. ๓ หรือ
แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศนั้น ประกอบกับการบันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) ของเจาของ
โครงการวาเงินตราตางประเทศที่ขายใหธนาคารรับอนุญาตนั้น เปนของคนตางดาวรายใด เพื่อชําระ
คาหองชุดใด เปนเงินเทาใด เงินสวนที่เกินจากราคาหองชุดเปนของรายใด จํานวนเทาใด เปนเงินคา
อะไร ใหใชเปนหลักฐานได
อนึ่ง หลักฐานตาม ๕.๕.๑ หรือ ๕.๕.๒ หรือ ๕.๕.๓ อยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกัน ตองมีจํานวนเงินไมนอยกวาคาหองชุดที่จะซื้อ
ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๑๙ ตรี ที่กําหนดไว
ใน ๕.๑ - ๕.๕ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานที่ถูกตอง
ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ตรี และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติ
บุคคลตามมาตรา ๑๙ ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของ
เนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ ที่ระบุไวใน
มาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหนึ่ง หรืออยูในหลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและ
นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตามหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ และถือปฏิบัติ
ตามหมวด ๔ ของระเบียบกรมที่ดินวาดวยอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๓ ใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคล
ผูรับโอนนั้น
-/นับแต…
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นับแตวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ใหคนตางดาวและนิติบุคคลที่ไดหองชุดมาตาม
มาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสอง หรือคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ซึ่งรับโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดตอเนื่องจากคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาว ถือกรรมสิทธิ์หองชุดนั้นตอไปได แม
วาจะเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุดตามมาตรา ๖ ที่ระบุไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒
กรณีที่คนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตาง
ประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) ขอซื้อและจํานองหองชุดในวัน
เดียวกัน เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบหลักฐานตาม ๕.๕ และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดตามวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อ
และจํานองหองชุดดังกลาวภายในวันเดียวกันได
เมื่อคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) และนิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๔) ขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด และพนักงานเจาหนาที่ไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงไปยังสํานัก
งานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทราบ
เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตาง
ประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) นําสําเนาแบบ ธ.ต.๓ หรือ
สําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ ซึ่งมิไดระบุวาเปนการซื้อหองชุดใด ของอาคารชุดใด
ไวในแบบดังกลาวมายื่นคําขอซื้อหองชุด และพนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดใหตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงไปยังธนาคารรับอนุญาตที่ออกสําเนาแบบ
ธ.ต.๓ หรือสําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมาย
ถือวาเปนคนตางดาวตามมาตรา ๑๙ (๕) นั้น โดยขอความรวมมือใหธนาคารหมายเหตุไวในตนฉบับ
-/ แบบ ธ.ต. ๓ …

10

แบบ ธ.ต. ๓ หรือแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศดังกลาวฉบับของธนาคาร วา
“แบบ ธ.ต.๓ /แบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศฉบับนี้ นาย / นาง / นางสาว หรือ
ชื่อนิติบุคคล…………...…ไดใชเปนหลักฐานในการจดทะเบียนซื้อหองชุดเลขที่……..….
ของอาคารชุด………………แลวแตวันที่ .. เดือน …….…. พ.ศ. …. ” แลวแตกรณีทั้งนี้
เพื่อปองกันมิใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนั้นไปขอสําเนา
แบบ ธ.ต.๓ หรือสําเนาแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศดังกลาว แลวนําไปแสดงเพื่อ
ขอซื้อหองชุดอื่นอีก
หมวด ๒
การจําหนายหองชุด
___________________
ขอ ๗ เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ตองจําหนายหองชุด ไดแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่มีเหตุตองจําหนายหองชุด
ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา ๑๙ เบญจ หรือไม
ในแตละกรณี ดังนี้
๗.๑ คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙ ไดมาซึ่งหองชุดโดยไดรับมรดกใน
ฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น แลวแตกรณี เมื่อรวมกับหองชุด
ที่มีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดนั้น
เกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคาร
ชุด ตามมาตรา ๖ ที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหนึ่ง หรือไมอยูในหลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม คนตางดาวหรือนิติบุคคลนั้น
ตองจําหนายเฉพาะหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในหองชุด
-/ ๗.๒ คนตางดาว…
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๗.๒ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองตามมาตรา ๑๙ (๑) ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรหรือ
ใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมได คนตางดาวนั้นตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมด
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
หรือใบสําคัญถิ่นที่อยูใชไมได
๗.๓ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง และคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน และคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
ตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) และ (๕) ถูกสั่งเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักร และไมไดรับการผอนผัน
หรือถูกสงไปประกอบอาชีพ ณ ที่ใดแทนการเนรเทศ คนตางดาวนั้นตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์
อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเนรเทศ
๗.๔ คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหอยู
ในราชอาณาจักร คนตางดาวนั้นตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไม
เกินหนึ่งปนับแตวันที่ถูกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
๗.๕ นิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ตาม
มาตรา ๑๙ (๔) ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน นิติบุคคลนั้นตองจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยู
ทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน
ขอ ๘ ถาคนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งตองจําหนายหองชุด แตไมจําหนายหองชุดภายใน
กําหนดเวลาตาม ๗.๑ - ๗.๕ แลวแตกรณี ใหจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
หลักฐานและสอบสวนขอเท็จจริงพรอมทั้งพิจารณาวา คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา
๑๙ มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๙ ทวาทศ หรือมาตรา ๑๙ เตรส และหรือประมวลกฎหมาย
อาญา หรือไม อยางไร แลวสรุปขอเท็จจริงและใหความเห็นพรอมสงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของใหอธิบดี
กรมที่ดินเพื่อพิจารณาจําหนายหองชุด
-/เมื่ออธิบดี…
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เมื่ออธิบดีกรมที่ดินใชอํานาจจําหนายหองชุด ใหนําบทบัญญัติเรื่องการบังคับ
จําหนายที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ - ๕๕ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ มาใช
บังคับแกการจําหนายหองชุดดังกลาวดวยโดยอนุโลม พรอมทั้งพิจารณาวามีการกระทําความผิด
ตามวรรคหนึ่งหรือไม อยางไร และเมื่อจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครไดรับแจงผลการ
พิจารณาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(๑) แจงความดําเนินคดีตอพนักงานสอบสวน (ถามี)
(๒) เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมายึดไวกอนแลวจึงดําเนินการจําหนาย
(๓) เมื่อไดจัดการจําหนายเสร็จแลว ใหหักเงินคาธรรมเนียมไวรอยละหาของราคา
ที่จําหนายนอกเหนือจากคาธรรมเนียม คาภาษีเงินได และคาอากรแสตมปที่พนักงานเจาหนาที่จะ
ตองเรียกเก็บตามระเบียบกฎหมายที่ตองเสียตามปกติ
(๔) ใหดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุดตอไป
ขอ ๙ เมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกเจาพนักงานวาใบสําคัญถิ่นที่อยูของคนตางดาวใชไมได
สําหรับคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตาม
มาตรา ๑๙ (๑) หรือเมื่อเจาพนักงานผูมีอํานาจมีคําสั่งเนรเทศคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่
อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราช
อาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตางประเทศเขามา
ในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๕) ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมี
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) อยูในราชอาณาจักร หรือมีคําสั่งเพิกถอนบัตรสงเสริม
การลงทุนสําหรับนิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ตามมาตรา
๑๙ (๔) แลวแตกรณี ไดแจงใหอธิบดีกรมที่ดินทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งหรือวันที่ทราบ
-/ ขอเท็จจริง …
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ขอเท็จจริงดังกลาวตามมาตรา ๑๙ ฉ และเมื่อจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ไดรับแจง
เหตุที่ตองจําหนายหองชุดตามนัยดังกลาวแลว ใหถือปฏิบัติตามขอ ๗ และขอ ๘ แลวแตกรณี
ขอ ๑๐ เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนอกจากที่ระบุ
ไวในมาตรา ๑๙ ไดมาซึ่งหองชุดโดยไดรับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม
หรือโดยประการอื่นแลวแตกรณี ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในกําหนดเวลา
หกสิบวันนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามมาตรา ๑๙ สัตต ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
สอบวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนั้นไดจําหนายหองชุดนั้นภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดหรือไม ถาไมจําหนายภายในกําหนด
เวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตาม
ขอ ๘
ขอ ๑๑ เมื่อผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย และตอมาผูนั้น
เสียสัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ และมิใชเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนด
เวลาหกสิบวันนับแตวันเสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๙ อัฎฐ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวา
ผูนั้นไดจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันเสียสัญชาติ
ไทยหรือไม ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
ขอ ๑๒ เมื่อผูใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะที่มีสัญชาติไทย และตอมาผูนั้นเสีย
สัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ตอไป ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยโดยนําหลักฐานวาเปน
คนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่เสียสัญชาติไทยตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ นว วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวา
การมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวนั้นเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดใน
-/ อาคารชุด …
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อาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ วรรค
หนึ่ง หรือไมอยูในหลักเกณฑการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวตามที่ระบุไวในมาตรา
๑๙ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสองและวรรค
สาม หรือไม และตรวจสอบวาคนตางดาวนั้นไดจําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนด หรือไมอยูใน
หลักเกณฑภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทยหรือไม ถาไมจําหนายภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติ
ตามขอ ๘
กรณีที่คนตางดาวตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ไดแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่
เสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๙ นว วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาคนตางดาวนั้นได
จําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เสียสัญชาติไทย
หรือไม ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
ขอ ๑๓ เมื่อนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว และตอมา
สภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว และมิใชเปน
นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยน
สภาพและการที่ไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยน
สภาพตามมาตรา ๑๙ ทศ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวานิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคน
ตางดาวและมิใชเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ นั้นไดจําหนายหองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมด
ภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพหรือไม ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดัง
กลาวใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
ขอ ๑๔ เมื่อนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว และตอมาสภาพ
ของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว และอาจถือกรรมสิทธิ์
ในหองชุดไดเพราะเปนนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป
ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพ และนําหลักฐานวาเปนนิติบุคคลตาม
-/ ที่ระบุไว…
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ที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพ
ตามมาตรา ๑๙ เอกาทศ วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของนิติ
บุคคลนั้นเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียน
อาคารชุดตามมาตรา ๖ ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ หรือไม ถาเกินอัตราที่กําหนดดังกลาว ใหตรวจ
สอบวานิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ นั้น จําหนายหองชุดที่เกินอัตราที่กําหนดภายในกําหนด
เวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพหรือไม ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนํา
ความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
กรณีที่นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ไดแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่เปลี่ยน
สภาพตามมาตรา ๑๙ เอกาทศ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวานิติบุคคลนั้นไดจําหนาย
หองชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยูทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่เปลี่ยนสภาพหรือไม ถาไม
จําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
ขอ ๑๕ เมื่อบุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาวหรือแทน
นิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไมก็ตาม ตามมาตรา ๑๙
เตรส วรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฎิบัติตาม
ขอ ๘
เมื่อกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดอันเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สอบสวนและเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาพิจารณาได
ตามความจําเปนตามมาตรา ๑๙ เตรส วรรคสอง
-/ หมวด ๓…
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หมวด ๓
การจําหนายที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด
_______________
ขอ ๑๖ เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ มีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในโฉนดที่ดิน อันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ที่ระบุไว
ในมาตรา ๕๕ วรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลนั้นไดจําหนาย
ที่ดินนั้นเฉพาะสวนของตนภายในกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดหรือไม
ถาไมจําหนายภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหนําความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘

หมวด ๔
การจัดทําและยกเลิกทะเบียนควบคุม
_______________
ขอ ๑๗ การจัดทําทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและ
นิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยทะเบียนควบคุมการถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดในสวนของบุคคลตางดาว พ.ศ.๒๕๓๘ โดยในการจัดทําบัญชีแสดงการบวกลบ
เนื้อที่ของหองชุดของบุคคลตางดาว ตามแบบที่ ๓ ใหระบุราคาทรัพยที่ขอทํานิติกรรมไวในชองที่ ๒
และใหระบุวาผูถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ใน อนุมาตรา
ใดไวในชองที่ ๓ เชน นาย เอ มาตรา ๑๙ (๕)
ขอ ๑๘ เมื่อไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยอาคารชุด
พ.ศ.๒๕๒๓ ใหพนักงานเจาหนาที่หมายเหตุการยกเลิกทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ในสวนของบุคคลตางดาว ตามแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ และบัญชีแสดงการบวกลบเนื้อที่ของหองชุด
ของบุคคลตางดาว ตามแบบที่ ๓ โดยวิธีขีดครอมดวยหมึกสีแดงเปนเสนคูขนานตามแนวเฉียงจาก
ดานลางซายขึ้นไปยังดานบนขวา โดยใหเสนคูขนานมีระยะหางกันประมาณ ๕ เซนติเมตร แลวเขียน
-/ ดวยหมึก …
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ดวยหมึกสีแดงระหวางเสนคูขนานวา “แบบที่ ๑ / แบบที่ ๒ / ทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุดในสวนของบุคคลตางดาว / แบบที่ ๓ บัญชีแสดงการบวกลบเนื้อที่ของหองชุดของบุคคลตางดาว
นี้ยกเลิก เพราะไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดเมื่อวันที่ .. เดือน………......พ.ศ. …. ” แลวแตกรณี และ
ใหพนักงานเจาหนาที่ลงลายมือชื่อ พรอมดวย วัน เดือน ป กํากับไว
หมวด ๕
การถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนสัญชาติไทยที่เกี่ยวของกับคนตางดาว
________________
ขอ ๑๙ กรณีคนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว ขอไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด ใหถือปฎิบัติดังนี้
๑๙.๑ ขอซื้อหองชุดโดยนําเงินที่เปนสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
ไมวาจะใชชื่อคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว หรือใชชื่อรวมกับคนตางดาว ใหพิจารณาตัวคนตาง
ดาวเปนสําคัญ โดยคนตางดาวนั้นตองเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือคนตางดาวซึ่งนําเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณา
จักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๕) คนสัญชาติไทยจึงมีสิทธิขอซื้อหองชุดไดตาม
สิทธิของคนตางดาว และถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นเปนของคนตางดาวทั้งหมด เนื่องจากกรรมสิทธิ์
ในหองชุดจะแบงแยกมิได โดยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่
สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ และหลักฐานของคนตางดาวที่ตองนํามาแสดงในการขอซื้อหองชุด
ใหถือปฏิบัติตาม ๕.๑ , ๕. ๒ หรือ ๕.๕ แลวแตกรณี
๑๙.๒ ขอรับใหหองชุดเพื่อเปนสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
คนตางดาวนั้นตองเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
-/วาดวย…
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วาดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๑) หรือ (๒) และถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้นเปน
ของคนตางดาวทั้งหมด เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในหองชุดจะแบงแยกมิได โดยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
นั้นเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นใน
ขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖ ตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ และหลักฐานของ
คนตางดาวที่ตองนํามาแสดงในการขอรับใหหองชุด ใหถือปฏิบัติตาม ๕.๑ หรือ ๕.๒ แลวแตกรณี
สวนคนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาวซึ่งนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) ไมอาจรับใหหองชุดเพื่อเปน
สินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน เนื่องจากกรณีตามมาตรา ๑๙ (๕) เปนการขอไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวในลักษณะของการซื้อขายซึ่งตองมีการชําระคาหองชุดตาม
มาตรา ๑๙ ตรี (๕)
๑๙.๓ ขอรับใหหองชุดในระหวางสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากัน หากสอบสวน
แลวเปนการรับใหเพื่อเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิไดทํา
ใหคนตางดาวมีสวนเปนเจาของในหองชุดรวมดวย ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหกับผูขอตอไปได
ขอ ๒๐ กรณีคนสัญชาติไทยขอซื้อหองชุดหรือขอรับโอนหองชุดในกรณีอื่นที่คลายคลึงกัน
ในระหวางสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาว เพื่อเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหกับผูขอไดโดยบันทึกถอยคําตามแตกรณี
ไวในหนังสือรับรองตามตัวอยาง ๑ ทายระเบียบนี้ ดังนี้
๒๐.๑ คนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว หากสอบสวนแลว ผูขอและ
คูสมรสที่เปนคนตางดาวไดยืนยันรวมกันวาเงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนํามาซื้อหองชุด เปนสิน
สวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส
๒๐.๒ คนสัญชาติไทยอยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาว หากสอบสวนแลว
ผูขอและสามีหรือภริยาที่เปนคนตางดาวไดยืนยันรวมกันวาเงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนํามาซื้อ
หองชุด เปนทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
ขอ ๒๑ กรณีคนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว ขอซื้อหองชุดเพื่อเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว โดยผูขอและสามีหรือภริยาที่เปน
-/ คนตางดาว …
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คนตางดาวไดยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันวา เงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนํามาซื้อหองชุดเปน
สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาได
รวมกัน และพนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อหองชุดดังกลาวแลว
หองชุดยอมตกเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยตามความในมาตรา ๑๔๗๒
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หากผูซื้อหองชุดมีความประสงคจะจดทะเบียนจํานองไมวา
จะกระทําในวันเดียวกันหรือภายหลัง ใหดําเนินการไดโดยไมตองใหคนตางดาวมาใหถอยคํายืนยันอีก
ขอ ๒๒ กรณีคนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว ขอซื้อหองชุดหรือขอรับโอนหองชุดในกรณีอื่นที่คลายคลึงกันเพื่อเปนสินสวนตัวหรือ
ทรัพยสวนตัว หากคนตางดาวอยูตางประเทศ ไมสามารถมายืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับ
คนสัญชาติไทยตอพนักงานเจาหนาที่ได ใหคนตางดาวไปติดตอเพื่อใหสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุล หรือโนตารีพับลิค (Notary Public) บันทึกถอยคําไวัในหนังสือรับรองตามตัวอยาง ๒ ทาย
ระเบียบนี้ วาเงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนําไปซื้อหองชุดนั้นเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคน
สัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชเปนสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน แลวรับรองวาบุคคล
ที่ทําหนังสือนั้นเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนสัญชาติไทยจริง แลวใหผูที่ประสงคจะซื้อหอง
ชุดถือตนฉบับหนังสือรับรองนั้นมามอบใหพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตอไป
ขอ ๒๓ กรณีคนสัญชาติไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาวที่ซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดหลังสมรส โดยแจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนที่กรมที่ดินมีหนังสือ ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๑๖๗ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ เมื่อ
คนสัญชาติไทยและคนตางดาวมายืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันตอพนักงานเจาหนาที่วา
เงินทั้งหมดที่คนสัญชาติไทยนํามาซื้อหองชุดเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทย
แตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคํา
ตามนัยดังกลาว แลวเก็บเขาสารบบไว ถาคนตางดาวอยูตางประเทศและไมสามารถไปยืนยันเปน
ลายลักษณอักษรรวมกันกับคนสัญชาติไทยตอพนักงานเจาหนาที่ได ใหดําเนินการตาม ขอ ๒๒
เมื่อคนสัญชาติไทยนําตนฉบับหนังสือรับรองนั้นมามอบใหพนักงานเจาหนาที่หรือสงตนฉบับ
หนังสือรับรองนั้นทางไปรษณียถึงเจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือ
เจาพนักงานที่ดินหัวหนาสวนแยก ณ สํานักงานที่ดินที่หองชุดตั้งอยูแลวเก็บเขาสารบบไว
-/ ขอ ๒๔ …
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ขอ ๒๔ เมื่อคนสัญชาติไทยที่เคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
กับคนตางดาว แตไดหยาขาดจากกันหรือเลิกรางกันแลว หรือผูเยาวที่มีสัญชาติไทยและเปนบุตรของ
คนตางดาว ขอใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด หากสอบสวนแลวไมปรากฏพฤติการณหลีกเลี่ยง
กฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหกับผูขอตอไปได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ)

บัญญัติ จันทนเสนะ
(นายบัญญัติ จันทนเสนะ)
อธิบดีกรมที่ดิน

ตัวอยาง 1
หนังสือรับรอง
Letter of Confirmation
เขียนที่.....................................………………
At
วันที่........…….เดือน.........................................ป……..........….....
Date
Month
Year
ขาพเจานาย/นาง.............................................……..และนาย/นาง………………............................
I, Mr./Mrs
and Mr./Mrs
เปนคูส มรสโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหถอยคํายืนยันรวมกันวาเงิน
are registered/unregistered both spouses.
We together confirm that the money
ที่ นาย/นาง ...........................................................................................นํามาซื้อที่ดิน
which Mr./Mrs
shall expend on the purchase of
ตามโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก./น.ส. 3 เลขที่….................…................ตําบล...........…...............................................
land title deed/N.S. 3 K/N.S. 3 no
Sub-district
อําเภอ..............................................................................จังหวัด…........................................…….....................
District
Province
พรอมสิ่งปลูกสราง……….....................................................................ตําบล....................................….............
with the construction
Sub-district
อําเภอ.............................................................................จังหวัด.............................…...............……...................
District
Province
หรือหองชุดเลขที่……..........................................ชั้นที่……................ชื่ออาคารชุด.…….........….............….....
or Condominium unit no
Floor
Name of the Condominium
ตําบล….................................................................................อําเภอ................................……..........................…
Sub-district
District
จังหวัด..................................................................................……......เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว
Province
is wholly Sin Suan Tua or the personal
ของ นาย/นาง...................................................................……...........แตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส หรือ
property of Mr./Mrs
alone, not Sin Som Ros or the
ทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
matrimonial property between husband and wife.
(ลงชื่อ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
(Signature)
Certified spouse
(ลงชื่อ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
(Signature)
Certified spouse
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(Signature)
Witness
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(Signature)
Witness
หนังสือฉบับนี้ไดทําตอหนา
This record is made in the presence of

(ลงชื่อ)..........................................................เจาพนักงานที่ดิน
(Signature)
(Competent Official)

ตัวอยาง 2
หนังสือรับรอง
Letter of Confirmation
เขียนที่.....................................………………
At
วันที่........…….เดือน.........................................ป……..........….....
Date
Month
Year
ขาพเจานาย/นาง.............................................……..และนาย/นาง………………............................
I, Mr./Mrs
and Mr./Mrs
เปนคูส มรสโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย
ขอใหถอยคํายืนยันรวมกันวาเงิน
are registered/unregistered both spouses.
We together confirm that the money
ที่ นาย/นาง ...........................................................................................นํามาซื้อที่ดิน
which Mr./Mrs
shall expend on the purchase of
ตามโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก./น.ส. 3 เลขที่….................…................ตําบล...........…...............................................
land title deed/N.S. 3 K/N.S. 3 no
Sub-district
อําเภอ..............................................................................จังหวัด…........................................…….....................
District
Province
พรอมสิ่งปลูกสราง……….....................................................................ตําบล....................................….............
with the construction
Sub-district
อําเภอ.............................................................................จังหวัด.............................…...............……...................
District
Province
หรือหองชุดเลขที่……..........................................ชั้นที่……................ชื่ออาคารชุด.…….........….............….....
or Condominium unit no
Floor
Name of the Condominium
ตําบล….................................................................................อําเภอ................................……..........................…
Sub-district
District
จังหวัด..................................................................................……......เปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว
Province
is wholly Sin Suan Tua or the personal
ของ นาย/นาง...................................................................……...........แตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส หรือ
property of Mr./Mrs
alone, not Sin Som Ros or the
ทรัพยที่ทํามาหาไดรวมกัน
matrimonial property between husband and wife.
การรับรอง
Confirmation

(ลงชื่อ)...........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
(Signature)
Certified spouse
(ลงชื่อ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
(Signature)
Certified spouse
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(Signature)
Witness
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(Signature)
Witness

