
                                            ระเบียบกรมที่ดิน
                       วาดวยการถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดของคนตางดาว
                         และนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว
                                               พ.ศ. ๒๕๔๗
                                        ___________________

                    โดยท่ีเห็นเปนการสมควรรวบรวมและปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการถือกรรมสิทธิ์
ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว  ท้ังน้ี  เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูประบบราชการ รวมท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันและดํ าเนินไปตามมาตรา  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   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี 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  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๓๔
และพระราชบัญญัติอาคารชุด  (ฉบับท่ี  ๓)   พ.ศ. ๒๕๔๒   และมาตรา   ๙   แหงพระราชบัญญัติ
อาคารชุด  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๒  กรมท่ีดินจึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี
                ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา �ระเบียบกรมท่ีดินวาดวยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ
คนตางดาวและนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว  พ.ศ.๒๕๔๗�
                  ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
                  ขอ ๓  ใหยกเลิก
    ๓.๑  หนังสือกรมท่ีดิน   ดวนท่ีสุด ท่ี  มท  ๐๗๑๐/ว ๒๕๗๙๖  ลงวันท่ี  ๑๓
                                         พฤศจิกายน ๒๕๓๔
     ๓.๒  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๑๖๗  ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
                                                                                                                    -/๓.๓ หนังสือ�
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               ๓.๓  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๒๘/ว ๐๙๑๗๗ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔
               ๓.๔  หนังสือกรมท่ีดิน ท่ี มท ๐๗๒๘/ว ๒๐๓๓๑ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
               ๓.๕  หนังสือกรมท่ีดิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๒๘/ว ๓๒๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม

         ๒๕๔๔
               ๓.๖  หนังสือกรมท่ีดิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๗๒๘/ว ๓๘๒๔  ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ

       ๒๕๔๕
               ๓.๗  หนังสือกรมท่ีดิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๗๒๘/ว ๒๖๕๕๐  ลงวันท่ี ๒ กันยายน

       ๒๕๔๕
               ๓.๘  หนังสือกรมท่ีดิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๖๐๒ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม

       ๒๕๔๗
                                บรรดาระเบียบ   ขอกํ าหนด   หรือคํ าสั่งอื่นใดท่ีกํ าหนดไวแลวในระเบียบน้ี  หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน
    ขอ ๔  ใหผูอํ านวยการสํ านักมาตรฐานการทะเบียนท่ีดินเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี

หมวด ๑
การแสดงและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

________________

     ขอ ๕  เมื่อมีผูแสดงความประสงคขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหแกคนตางดาวหรือ
นิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดการใหผูขอโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดแจง
รายช่ือคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  พรอมท้ังอัตราสวนเน้ือท่ีของหองชุดท่ี
คนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวถือกรรมสิทธิ์อยูแลว   และใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลผูขอรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดแสดงหลักฐานดังตอไปน้ี
               ๕.๑  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองตามมาตรา ๑๙ (๑) ใหแสดง
                       ๕.๑.๑  หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และ
                                                                                                         -/๕.๑.๒  ใบสํ าคัญ�
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                       ๕.๑.๒  ใบสํ าคัญถ่ินท่ีอยู (แบบ ตม.๑๑  ตม.๑๕  ตม.๑๖ และ ตม.๑๗
แบบใดแบบหน่ึง แลวแตกรณี ) ซ่ึงออกใหโดยสํ านักงานตรวจคนเขาเมือง  สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ
หรือ
                       ๕.๑.๓  ใบสํ าคัญประจํ าตัวคนตางดาวซ่ึงออกใหโดยสถานีตํ ารวจทองท่ี
ท่ีคนตางดาวมีภูมิลํ าเนาอยู                                                                                                               
                                         อน่ึง  คนตางดาวซ่ึงมีใบสํ าคัญประจํ าตัวคนตางดาวตาม ๕.๑.๓ แลว
ไมตองแสดงหลักฐานตาม ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ อีก
                        ๕.๒  คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) ใหแสดง
                                   ๕.๒.๑  หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติของคนตางดาว และ
                                   ๕.๒.๒  หนังสือสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีรับรองวาเปน
คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
                      ๕.๓ นิติบุคคลตามท่ีกํ าหนดไวในมาตรา  ๙๗  และมาตรา  ๙๘  แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน  ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยตามมาตรา ๑๙ (๓) ใหแสดงหลักฐาน
การจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  เชน บริษัทจํ ากัด หางหุนสวนจํ ากัด  หรือหางหุนสวน
สามัญท่ีจดทะเบียนแลว  ใหแสดงหลักฐานหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท  กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย เปนตน
                      ๕.๔ นิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว  พ.ศ.๒๕๔๒  และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
ตามมาตรา  ๑๙  (๔)  ใหแสดงหลักฐานหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีรับรองวา
เปนผูไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
                      ๕.๕ คนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา  ๑๙  (๕)  ใหแสดงหลักฐานการนํ าเงิน
ตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ิน
ท่ีอยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในจํ านวนไมนอยกวาคาหองชุดท่ี
จะซ้ือ  แลวแตกรณี  ดังน้ี
                                                                                                                          -/๕.๕.๑  กรณี�
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                                   ๕.๕.๑  กรณีหลักฐานการนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร
ใหแสดงหลักฐานอยางหน่ึงอยางใด  คือ

                (๑)  หลักฐานแบบสํ าแดงเงินตราตางประเทศ   ซ่ึงออกใหโดย
เจาหนาท่ีศุลกากร (Foreign Currency Declaration Form The Customs Department)

(๒)  การนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรกอน
วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๓๔ ใหใชหลักฐานการเสนอขายเงินตราตางประเทศตามแบบ ล.ป.๗๑ ก. หรือ
ล.ป.๗๑ ข.  ซ่ึงลงลายมือช่ือและประทับตราธนาคารในชองของตัวแทนรับอนุญาตของแบบดังกลาว
                                                 (๓)  การนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๓๔  ถึงวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓  ใหใชหลักฐาน

      (๓.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหใชสํ าเนาแบบ  ธ.ต.๓  ท่ีธนาคารพาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตาง
ประเทศย่ืนประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ

     (๓.๒)  จํ านวนเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหนังสือท่ีธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ
หรือนํ าเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
                                           (๔)  การนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ถึงวันท่ี ๑  กันยายน  ๒๕๔๕ ใหใชหลักฐาน
                                                 (๔.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ถาคนตางดาวผูโอนไดใหบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยซ่ึงเปนผูรับ
โอนนํ าเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ  ธ.ต.๓ (ก)  หรือคนตางดาวเปนผูนํ าเงินไปขาย  ใหใชหลักฐาน
แบบ ธ.ต.๓ (ข) โดยในชองผูสงเงินตามแบบ  ธ.ต.๓ (ก)   หรือ  ธ.ต.๓  (ข)   ตองระบุวาสงเงินมาจาก
ตางประเทศ                                             
                                                         (๔.๒)  จํ านวนเงินไมเกิน   ๕,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ใหใชหลักฐานใบรับซ้ือเงินตราตางประเทศซ่ึงออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซ้ือเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต   
หรือบุคคลรับอนุญาตท่ีออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย หรือใหใชหนังสือท่ี
                                                                                                                            -/ ธนาคาร�
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ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ หรือนํ าเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
                                         ( ๕)  การนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๔๕  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗  ใหใชหลักฐาน
                                                         (๕.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ถาคนตางดาวผูโอนไดใหบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยซ่ึง
เปนผูรับโอนนํ าเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ  ธ.ต.๓ (ก)   หรือคนตางดาวเปนผูนํ าเงินไปขาย ใหใช
หลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ข) โดยในชองผูสงเงินตามแบบ  ธ.ต.๓ (ก)   หรือ  ธ.ต.๓ (ข) ตองระบุวาสงเงิน
มาจากตางประเทศ
                                               (๕.๒)  จํ านวนเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ใหใชหลักฐานใบรับซ้ือเงินตราตางประเทศซ่ึงออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซ้ือเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต
หรือบุคคลรับอนุญาตท่ีออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย    หรือใหใชหนังสือท่ี
ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ หรือนํ าเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
      (๖)   การนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแต
วันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  เปนตนไป ใหใชหลักฐาน
                                               (๖.๑)  จํ านวนเงินต้ังแต  ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศ
                                               (๖.๒)  จํ านวนเงินต่ํ ากวา  ๒๐,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ใหใชหลักฐานใบรับซ้ือเงินตราตางประเทศซ่ึงออกใหโดยบริษัทรับ
อนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาตเปนผูรับซ้ือเงินตราตางประเทศ โดยมีหลักฐานของบริษัทรับอนุญาต
หรือบุคคลรับอนุญาตท่ีออกใหโดยธนาคารแหงประเทศไทยแนบประกอบดวย   หรือใหใชหนังสือท่ี
ธนาคารรับอนุญาตไดรับรองการรับซ้ือเงินตราตางประเทศหรือนํ าเงินตราตางประเทศเขาฝากในบัญชี
เงินฝากเงินตราตางประเทศ
                                                                                                                          -/๕.๕.๒  กรณี�
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                             ๕.๕.๒  กรณีหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู
นอกประเทศ ท้ังกรณีท่ีเปนบัญชีของคนตางดาวหรือไมใชบัญชีของคนตางดาว ใหแสดงหลักฐาน
หนังสือรับรองของธนาคารพาณิชยซ่ึงรับรองการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากท่ีเปนเงินบาทของบุคคลท่ี
มีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
                              ๕.๕.๓  กรณีหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
ใหแสดงหลักฐานอยางหน่ึงอยางใด ดังน้ี
                                              (๑)  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันท่ี ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๒  ถึงวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓  ใหใชหลักฐาน

         (๑.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชแบบ ธ.ต. ๓  ท่ีธนาคารพาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตางประเทศ
ย่ืนประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ
                                                    (๑.๒)  จํ านวนเงินไมเกิน   ๕,๐๐๐   ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานท่ีธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคา หรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ
                                        (๒)  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๓  ถึงวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๔๕  ใหใชหลักฐาน
                                                    (๒.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา  ๕,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ถาคนตางดาวไดใหบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเปนผูถอนและ
นํ าเงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ ธ.ต.๓ (ก) หรือคนตางดาวเปนผูถอนและนํ าเงินไปขาย ใหใช
หลักฐานแบบ ธ.ต. ๓ (ข)                                
                                                    (๒.๒) จํ านวนเงินไมเกิน  ๕,๐๐๐  ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานท่ีธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคา หรือหนังสือรับรอง
ของธนาคารในการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ
                                             (๓)  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๔๕  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗  ใหใชหลักฐาน

        (๓.๑)  จํ านวนเงินเกินกวา ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด  ถาคนตางดาวไดใหบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเปนผูถอนและนํ า
                                                                                                                             -/ เงินไปขาย�
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เงินไปขาย ใหใชหลักฐานแบบ  ธ.ต.๓  (ก)  หรือคนตางดาวเปนผูถอนและนํ าเงินไปขาย   ใหใชหลัก
ฐานแบบ  ธ.ต. ๓ (ข)

         (๓.๒) จํ านวนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานท่ีธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคาหรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ
                                             (๔)  การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ตั้งแต
วันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๔๗ เปนตนไป ใหใชหลักฐาน

          (๔.๑) จํ านวนเงินต้ังแต ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด   ใหใชหลักฐานแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศท่ีธนาคาร
พาณิชยจัดใหผูขายเงินตราตางประเทศย่ืนประกอบการขอขายเงินตราตางประเทศ
                (๔.๒) จํ านวนเงินต่ํ ากวา ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเทาตามอัตราตลาด ใหใชหลักฐานท่ีธนาคารพาณิชยออกใหแกลูกคาหรือหนังสือรับรองของ
ธนาคารในการรับซ้ือเงินตราตางประเทศ
               กรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๕) ชํ าระคาหองชุดโดยการโอนเงิน
ทางโทรเลข   หรือสงเงินผานเขามาในบัญชีเงินฝากของเจาของโครงการอาคารชุด หรือสงเงินเขามา
เปนตั๋วแลกเงิน (Bank Draft) ซ่ึงระบุช่ือเจาของโครงการอาคารชุดเปนผูรับเงิน  โดยผูซ้ือท่ีเปนคนตาง
ดาวน้ันไมไดเดินทางเขามาในประเทศไทยหรือมิไดเปดบัญชีเงินฝากไวในประเทศไทย   เมื่อเจาของ
โครงการอาคารชุดไดขายเงินตราตางประเทศใหกับธนาคารรับอนุญาตแลว ธนาคารรับอนุญาตจะระบุ
ช่ือเจาของโครงการอาคารชุดเปนผูขายเงินในแบบ  ธ.ต.๓ หรือในหนังสือรับรองของธนาคารรับ
อนุญาต หากมีขอความระบุไวชัดเจนในแบบ ธ.ต.๓ หรือหนังสือรับรองของธนาคารวาเงินตราตาง
ประเทศท่ีขายใหแกธนาคารรับอนุญาต   เปนเงินท่ีคนตางดาวผูซ้ือหองชุดรายใดสงเขามาใหเจาของ
โครงการอาคารชุดเพ่ือชํ าระคาหองชุดใดในโครงการอาคารชุดน้ัน  แบบ  ธ.ต.๓ หรือหนังสือรับรอง
ของธนาคารรับอนุญาตท่ีระบุขอความดังกลาว ใหใชเปนหลักฐานได
                                                                                                                                   -/ กรณี�
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               กรณีตัวแทนในตางประเทศของเจาของโครงการอาคารชุด รับเงินคาหองชุดจาก
ลูกคาท่ีซ้ือหองชุดซ่ึงเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙  (๕)  หลายราย แลวสงเงินตรา
ตางประเทศเขามาใหเจาของโครงการอาคารชุดรวมกันในคราวเดียวกัน     เมื่อเจาของโครงการ
อาคารชุดไดนํ าเงินตราตางประเทศไปขายใหกับธนาคารรับอนุญาตแลว ธนาคารรับอนุญาตไดระบุใน
แบบ ธ.ต.๓ หรือแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศวาเปนเงินท่ีคนตางดาวรายใดบางสงเขามา
เพ่ือชํ าระคาหองชุด แตมิไดระบุวงเงินแยกเปนของคนตางดาวแตละคน ประกอบกับบางรายสงเงินเขา
มาเกินราคาหองชุดท่ีซ้ือ เน่ืองจากรวมคาตกแตงภายในคาเฟอรนิเจอรไวดวย ใหใชแบบ  ธ.ต. ๓  หรือ
แบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศน้ัน ประกอบกับการบันทึกถอยคํ า  (ท.ด.๑๖)  ของเจาของ
โครงการวาเงินตราตางประเทศท่ีขายใหธนาคารรับอนุญาตน้ัน  เปนของคนตางดาวรายใด เพ่ือชํ าระ
คาหองชุดใด เปนเงินเทาใด  เงินสวนท่ีเกินจากราคาหองชุดเปนของรายใด  จํ านวนเทาใด  เปนเงินคา
อะไร ใหใชเปนหลักฐานได
                      อน่ึง   หลักฐานตาม ๕.๕.๑ หรือ  ๕.๕.๒  หรือ  ๕.๕.๓ อยางหน่ึงอยางใดหรือ
หลายอยางรวมกัน  ตองมีจํ านวนเงินไมนอยกวาคาหองชุดท่ีจะซ้ือ
              ขอ ๖  เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดรับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๑๙ ตรี ท่ีกํ าหนดไว
ใน ๕.๑ - ๕.๕ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวแลวเห็นวาเปนเอกสารและหลักฐานท่ีถูกตอง
ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙  ตรี และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวหรือนิติ
บุคคลตามมาตรา ๑๙  ท้ังผูท่ีถือกรรมสิทธิ์อยูแลวและผูท่ีขอรับโอนไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของ
เน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา  ๖ ท่ีระบุไวใน
มาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหน่ึง หรืออยูในหลักเกณฑการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและ
นิติบุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๙  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกํ าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒
ตามมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเก่ียวกับหองชุดตามหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.๒๕๒๒  และถือปฏิบัติ
ตามหมวด  ๔ ของระเบียบกรมท่ีดินวาดวยอาคารชุด  พ.ศ.๒๕๒๓  ใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคล
ผูรับโอนน้ัน
                                                                                                                           -/นับแต�
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                           นับแตวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ใหคนตางดาวและนิติบุคคลท่ีไดหองชุดมาตาม
มาตรา ๑๙ ทวิ  วรรคสอง  หรือคนตางดาวและนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  ซ่ึงรับโอน
กรรมสิทธิ์หองชุดตอเน่ืองจากคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาว  ถือกรรมสิทธิ์หองชุดน้ันตอไปได แม
วาจะเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียน
อาคารชุดตามมาตรา ๖ ท่ีระบุไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๒
                           กรณีท่ีคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตราตาง
ประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙  (๕) ขอซ้ือและจํ านองหองชุดในวัน
เดียวกัน  เมื่อพนักงานเจาหนาท่ีไดตรวจสอบหลักฐานตาม ๕.๕ และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ใน
หองชุดตามวรรคหนึ่งถูกตองแลว  ใหพนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการซ้ือ
และจํ านองหองชุดดังกลาวภายในวันเดียวกันได
                           เมื่อคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒) และนิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๔) ขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด  และพนักงานเจาหนาท่ีไดจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีหนังสือแจงไปยังสํ านัก
งานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทราบ
            เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตราตาง
ประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา  ๑๙  (๕)  นํ าสํ าเนาแบบ  ธ.ต.๓  หรือ
สํ าเนาแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศ  ซ่ึงมิไดระบุวาเปนการซ้ือหองชุดใด  ของอาคารชุดใด
ไวในแบบดังกลาวมาย่ืนคํ าขอซ้ือหองชุด   และพนักงานเจาหนาท่ีไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดใหตามวรรคหนึ่งแลว  ใหมีหนังสือแจงไปยังธนาคารรับอนุญาตท่ีออกสํ าเนาแบบ
ธ.ต.๓  หรือสํ าเนาแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศใหแกคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมาย
ถือวาเปนคนตางดาวตามมาตรา ๑๙  (๕)  น้ัน  โดยขอความรวมมือใหธนาคารหมายเหตุไวในตนฉบับ
                                                                                                                 -/ แบบ  ธ.ต. ๓ �
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แบบ  ธ.ต. ๓  หรือแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศดังกลาวฉบับของธนาคาร  วา   
�แบบ ธ.ต.๓ /แบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศฉบับน้ี นาย / นาง / นางสาว  หรือ
ช่ือนิติบุคคล����...�ไดใชเปนหลักฐานในการจดทะเบียนซ้ือหองชุดเลขท่ี��..�.
ของอาคารชุด������แลวแตวันท่ี  .. เดือน ��.�. พ.ศ. �. �  แลวแตกรณีท้ังน้ี
เพ่ือปองกันมิใหคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวน้ันไปขอสํ าเนา
แบบ ธ.ต.๓ หรือสํ าเนาแบบการทํ าธุรกรรมเงินตราตางประเทศดังกลาว แลวนํ าไปแสดงเพ่ือ
ขอซ้ือหองชุดอื่นอีก                                                                      

                                                      หมวด ๒
การจํ าหนายหองชุด

___________________

         ขอ  ๗  เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  ตองจํ าหนายหองชุด ไดแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในกํ าหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุตองจํ าหนายหองชุด
ใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา ๑๙ เบญจ หรือไม
ในแตละกรณี ดังน้ี
                         ๗.๑ คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามมาตรา ๑๙  ไดมาซ่ึงหองชุดโดยไดรับมรดกใน
ฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่น  แลวแตกรณี เมื่อรวมกับหองชุด
ท่ีมีคนตางดาวและหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙   ถือกรรมสิทธิ์อยูแลวในอาคารชุดน้ัน
เกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียนอาคาร
ชุด ตามมาตรา ๖ ท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ วรรคหน่ึง  หรือไมอยูในหลักเกณฑการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์
ในหองชุดของคนตางดาวและนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๙  (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาคารชุด  พ.ศ.๒๕๒๒   ตามมาตรา ๑๙ ทวิ  วรรคสองและวรรคสาม คนตางดาวหรือนิติบุคคลน้ัน
ตองจํ าหนายเฉพาะหองชุดท่ีเกินอัตราท่ีกํ าหนดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์ในหองชุด
                                                                                                                   -/ ๗.๒ คนตางดาว�
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                        ๗.๒ คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองตามมาตรา ๑๙ (๑) ถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรหรือ
ใบสํ าคัญถ่ินท่ีอยูของคนตางดาวใชไมได คนตางดาวน้ันตองจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมด
ภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนการอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร
หรือใบสํ าคัญถ่ินท่ีอยูใชไมได
                            ๗.๓ คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง และคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุน และคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
ตามมาตรา ๑๙ (๑)  (๒) และ (๕) ถูกสั่งเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักร และไมไดรับการผอนผัน
หรือถูกสงไปประกอบอาชีพ  ณ  ท่ีใดแทนการเนรเทศ คนตางดาวน้ันตองจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์
อยูท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีถูกสั่งเนรเทศ
                            ๗.๔ คนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒)  ไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหอยู
ในราชอาณาจักร  คนตางดาวน้ันตองจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไม
เกินหน่ึงปนับแตวันท่ีถูกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพิกถอนการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
                            ๗.๕ นิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน  ตาม
มาตรา  ๑๙ (๔)  ถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน นิติบุคคลน้ันตองจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยู
ท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนบัตรสงเสริมการลงทุน                                                     
               ขอ  ๘   ถาคนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงตองจํ าหนายหองชุด แตไมจํ าหนายหองชุดภายใน
กํ าหนดเวลาตาม ๗.๑ - ๗.๕ แลวแตกรณี ใหจังหวัดหรือสํ านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครตรวจสอบ
หลักฐานและสอบสวนขอเท็จจริงพรอมท้ังพิจารณาวา  คนตางดาวหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา
๑๙  มีการกระทํ าความผิดตามมาตรา  ๑๙  ทวาทศ หรือมาตรา  ๑๙  เตรส  และหรือประมวลกฎหมาย
อาญา หรือไม อยางไร แลวสรุปขอเท็จจริงและใหความเห็นพรอมสงสํ าเนาเอกสารท่ีเก่ียวของใหอธิบดี
กรมท่ีดินเพ่ือพิจารณาจํ าหนายหองชุด                     
                                                                                                                             -/เมื่ออธิบดี�



12

                          เมื่ออธิบดีกรมท่ีดินใชอํ านาจจํ าหนายหองชุด  ใหนํ าบทบัญญัติเร่ืองการบังคับ
จํ าหนายท่ีดินตามความในมาตรา ๕๐ - ๕๕  แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน และกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๔
(พ.ศ.๒๔๙๗)   ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายท่ีดิน  พ.ศ.๒๔๙๗  มาใช
บังคับแกการจํ าหนายหองชุดดังกลาวดวยโดยอนุโลม พรอมท้ังพิจารณาวามีการกระทํ าความผิด
ตามวรรคหน่ึงหรือไม อยางไร และเมื่อจังหวัดหรือสํ านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครไดรับแจงผลการ
พิจารณาแลว  ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํ าเนินการ ดังน้ี

        (๑)  แจงความดํ าเนินคดีตอพนักงานสอบสวน (ถามี)
                           (๒)  เรียกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดมายึดไวกอนแลวจึงดํ าเนินการจํ าหนาย

(๓)  เมื่อไดจัดการจํ าหนายเสร็จแลว ใหหักเงินคาธรรมเนียมไวรอยละหาของราคา
ท่ีจํ าหนายนอกเหนือจากคาธรรมเนียม   คาภาษีเงินได   และคาอากรแสตมปท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะ
ตองเรียกเก็บตามระเบียบกฎหมายท่ีตองเสียตามปกติ

(๔)  ใหดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับหองชุดตอไป
               ขอ  ๙  เมื่อเจาพนักงานผูมีอํ านาจมีคํ าสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวมีถ่ินท่ีอยูใน
ราชอาณาจักร หรือเมื่อขอเท็จจริงปรากฏแกเจาพนักงานวาใบสํ าคัญถ่ินท่ีอยูของคนตางดาวใชไมได
สํ าหรับคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองตาม
มาตรา  ๑๙ (๑)  หรือเมื่อเจาพนักงานผูมีอํ านาจมีคํ าสั่งเนรเทศคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ี
อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราช
อาณาจักรตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตราตางประเทศเขามา
ในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศหรือถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒) หรือ (๕)  ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือมี
คํ าสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา ๑๙ (๒)  อยูในราชอาณาจักร หรือมีคํ าสั่งเพิกถอนบัตรสงเสริม
การลงทุนสํ าหรับนิติบุคคลซ่ึงเปนคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน ตามมาตรา
๑๙ (๔) แลวแตกรณี ไดแจงใหอธิบดีกรมท่ีดินทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีมีคํ าสั่งหรือวันท่ีทราบ
                                                                                                                         -/ ขอเท็จจริง �
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ขอเท็จจริงดังกลาวตามมาตรา ๑๙  ฉ และเมื่อจังหวัดหรือสํ านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ไดรับแจง
เหตุท่ีตองจํ าหนายหองชุดตามนัยดังกลาวแลว ใหถือปฏิบัติตามขอ  ๗  และขอ ๘  แลวแตกรณี
                  ขอ ๑๐  เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวนอกจากท่ีระบุ
ไวในมาตรา  ๑๙  ไดมาซ่ึงหองชุดโดยไดรับมรดกในฐานะเปนทายาทโดยธรรม หรือผูรับพินัยกรรม
หรือโดยประการอื่นแลวแตกรณี  ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายในกํ าหนดเวลา
หกสิบวันนับแตวันท่ีไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดตามมาตรา  ๑๙  สัตต ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจ
สอบวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวน้ันไดจํ าหนายหองชุดน้ันภายใน
กํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดหรือไม ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนด
เวลาดังกลาว ใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตาม
ขอ  ๘
                 ขอ ๑๑  เมื่อผูใดไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะท่ีมีสัญชาติไทย และตอมาผูน้ัน
เสียสัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ หรือถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ และมิใชเปนคนตางดาวตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙   ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงาน
เจาหนาท่ีทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและการท่ีไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกํ าหนด
เวลาหกสิบวันนับแตวันเสียสัญชาติไทยตามมาตรา  ๑๙  อัฎฐ  ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวา
ผูน้ันไดจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันเสียสัญชาติ
ไทยหรือไม  ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่  มาใช
บังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ  ๘    
            ขอ  ๑๒  เมื่อผูใดไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดในขณะท่ีมีสัญชาติไทย และตอมาผูน้ันเสีย
สัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติ  หรือถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมายวา
ดวยสัญชาติ และเปนคนตางดาวตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙   ประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ตอไป  ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการเสียสัญชาติไทยโดยนํ าหลักฐานวาเปน
คนตางดาวตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ มาแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแต
วันท่ีเสียสัญชาติไทยตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  นว วรรคหน่ึง  ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวา
การมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวน้ันเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดใน
                                                                                                                          -/ อาคารชุด �
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อาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖   ตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙ ทวิ วรรค
หน่ึง  หรือไมอยูในหลักเกณฑการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในมาตรา
๑๙  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ. ๒๕๒๒  ตามมาตรา ๑๙  ทวิ วรรคสองและวรรค
สาม หรือไม และตรวจสอบวาคนตางดาวน้ันไดจํ าหนายหองชุดท่ีเกินอัตราท่ีกํ าหนด หรือไมอยูใน
หลักเกณฑภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีเสียสัญชาติไทยหรือไม ถาไมจํ าหนายภายใน
กํ าหนดเวลาดังกลาว ใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่   มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติ
ตามขอ ๘                                                                                                              
                            กรณีท่ีคนตางดาวตามวรรคหน่ึงไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ไดแจง
เปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกํ าหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ี
เสียสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๙ นว วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวาคนตางดาวน้ันได
จํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีเสียสัญชาติไทย
หรือไม ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดังกลาวใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ  ๘
         ขอ ๑๓  เมื่อนิติบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว  และตอมา
สภาพของนิติบุคคลน้ันเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว  และมิใชเปน
นิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการเปลี่ยน
สภาพและการท่ีไมอาจถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไปไดภายในกํ าหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ีเปลี่ยน
สภาพตามมาตรา ๑๙ ทศ   ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวานิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคน
ตางดาวและมิใชเปนนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ น้ันไดจํ าหนายหองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมด
ภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีเปลี่ยนสภาพหรือไม ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดัง
กลาวใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
           ขอ ๑๔  เมื่อนิติบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดอยูแลว และตอมาสภาพ
ของนิติบุคคลน้ันเปลี่ยนแปลงไปเปนนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว และอาจถือกรรมสิทธิ์
ในหองชุดไดเพราะเปนนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  ประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป
ไดแจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการเปลี่ยนสภาพ และนํ าหลักฐานวาเปนนิติบุคคลตาม
                                                                                                                      -/ ท่ีระบุไว�
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ท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  มาแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีเปลี่ยนสภาพ
ตามมาตรา ๑๙ เอกาทศ วรรคหน่ึง ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวาการมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดของนิติ
บุคคลน้ันเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียน
อาคารชุดตามมาตรา ๖ ตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ หรือไม ถาเกินอัตราท่ีกํ าหนดดังกลาว ใหตรวจ
สอบวานิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ น้ัน จํ าหนายหองชุดท่ีเกินอัตราท่ีกํ าหนดภายในกํ าหนด
เวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีเปลี่ยนสภาพหรือไม  ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหนํ า
ความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ  ๘
                           กรณีท่ีนิติบุคคลตามวรรคหน่ึงไมประสงคจะมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดตอไป ไดแจงเปน
หนังสือใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกํ าหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันท่ีเปลี่ยน
สภาพตามมาตรา ๑๙ เอกาทศ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวานิติบุคคลน้ันไดจํ าหนาย
หองชุดท่ีมีกรรมสิทธิ์อยูท้ังหมดภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีเปลี่ยนสภาพหรือไม  ถาไม
จํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหนํ าความในมาตรา ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘
         ขอ ๑๕  เมื่อบุคคลใดถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดในฐานะเปนเจาของแทนคนตางดาวหรือแทน
นิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวาเปนคนตางดาว  ไมวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด  (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไมก็ตาม ตามมาตรา ๑๙
เตรส วรรคหน่ึง ใหนํ าความในมาตรา ๑๙  เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยถือปฎิบัติตาม
ขอ  ๘
                            เมื่อกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุดอันเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.๒๕๒๒  พระราชบัญญัติอาคารชุด  (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติอาคารชุด  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจ
สอบสวนและเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคํ า หรือใหสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของมาพิจารณาได
ตามความจํ าเปนตามมาตรา ๑๙ เตรส วรรคสอง
                                                                                                                              -/ หมวด ๓�
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หมวด ๓
การจํ าหนายที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด

_______________

            ขอ ๑๖   เมื่อคนตางดาวหรือนิติบุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  มีช่ือเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ในโฉนดท่ีดิน  อันสืบเน่ืองมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา   ๕๕  วรรคหน่ึง ท่ีระบุไว
ในมาตรา ๕๕ วรรคสาม ใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบวาคนตางดาวหรือนิติบุคคลน้ันไดจํ าหนาย
ท่ีดินน้ันเฉพาะสวนของตนภายในกํ าหนดเวลาไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีจดทะเบียนเลิกอาคารชุดหรือไม
ถาไมจํ าหนายภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว ใหนํ าความในมาตรา  ๑๙ เบญจ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยถือปฏิบัติตามขอ ๘

หมวด ๔
การจัดทํ าและยกเลิกทะเบียนควบคุม

                                                _______________

               ขอ  ๑๗   การจัดทํ าทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวและ
นิติบุคคลท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙   ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวยทะเบียนควบคุมการถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดในสวนของบุคคลตางดาว  พ.ศ.๒๕๓๘  โดยในการจัดทํ าบัญชีแสดงการบวกลบ
เน้ือท่ีของหองชุดของบุคคลตางดาว  ตามแบบท่ี  ๓ ใหระบุราคาทรัพยท่ีขอทํ านิติกรรมไวในชองท่ี  ๒
และใหระบุวาผูถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดเปนคนตางดาวหรือนิติบุคคลท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ ใน อนุมาตรา
ใดไวในชองท่ี ๓  เชน นาย เอ  มาตรา ๑๙ (๕)
                  ขอ  ๑๘   เมื่อไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามระเบียบกรมท่ีดินวาดวยอาคารชุด
พ.ศ.๒๕๒๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีหมายเหตุการยกเลิกทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
ในสวนของบุคคลตางดาว ตามแบบท่ี ๑  และแบบท่ี  ๒ และบัญชีแสดงการบวกลบเน้ือท่ีของหองชุด
ของบุคคลตางดาว  ตามแบบท่ี   ๓  โดยวิธีขีดครอมดวยหมึกสีแดงเปนเสนคูขนานตามแนวเฉียงจาก
ดานลางซายข้ึนไปยังดานบนขวา โดยใหเสนคูขนานมีระยะหางกันประมาณ  ๕ เซนติเมตร แลวเขียน
                                                                                                                             -/ ดวยหมึก �
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ดวยหมึกสีแดงระหวางเสนคูขนานวา �แบบท่ี ๑ / แบบท่ี ๒ / ทะเบียนควบคุมการถือกรรมสิทธิ์ในหอง
ชุดในสวนของบุคคลตางดาว / แบบท่ี ๓ บัญชีแสดงการบวกลบเน้ือท่ีของหองชุดของบุคคลตางดาว
น้ียกเลิก เพราะไดจดทะเบียนเลิกอาคารชุดเมื่อวันท่ี .. เดือน���......พ.ศ. �. � แลวแตกรณี และ
ใหพนักงานเจาหนาท่ีลงลายมือช่ือ พรอมดวย วัน เดือน ป กํ ากับไว

หมวด  ๕
การถือกรรมสิทธ์ิในหองชุดของคนสัญชาติไทยที่เกี่ยวของกับคนตางดาว

________________

                  ขอ  ๑๙   กรณีคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว ขอไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุด ใหถือปฎิบัติดังน้ี

          ๑๙.๑  ขอซ้ือหองชุดโดยนํ าเงินท่ีเปนสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน     
ไมวาจะใชช่ือคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว  หรือใชช่ือรวมกับคนตางดาว ใหพิจารณาตัวคนตาง
ดาวเปนสํ าคัญ  โดยคนตางดาวน้ันตองเปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน หรือคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตราตางประเทศเขามาในราชอาณา
จักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
เงินตราตางประเทศตามมาตรา ๑๙ (๑) (๒)  หรือ  (๕)  คนสัญชาติไทยจึงมีสิทธิขอซ้ือหองชุดไดตาม
สิทธิของคนตางดาว และถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดน้ันเปนของคนตางดาวท้ังหมด เน่ืองจากกรรมสิทธิ์
ในหองชุดจะแบงแยกมิได  โดยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดน้ันเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่
สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันในขณะท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา  ๖
ตามท่ีระบุไวในมาตรา  ๑๙  ทวิ และหลักฐานของคนตางดาวท่ีตองนํ ามาแสดงในการขอซ้ือหองชุด
ใหถือปฏิบัติตาม  ๕.๑ , ๕. ๒ หรือ ๕.๕ แลวแตกรณี
                              ๑๙.๒  ขอรับใหหองชุดเพ่ือเปนสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน
คนตางดาวน้ันตองเปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง หรือคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาตใหเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
                                                                                                                 -/วาดวย�
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วาดวยการสงเสริมการลงทุนตามมาตรา  ๑๙  (๑) หรือ  (๒)  และถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดน้ันเปน
ของคนตางดาวท้ังหมด เน่ืองจากกรรมสิทธิ์ในหองชุดจะแบงแยกมิได โดยการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
น้ันเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินอัตรารอยละสี่สิบเกาของเน้ือท่ีของหองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ันใน
ขณะท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา ๖  ตามท่ีระบุไวในมาตรา ๑๙ ทวิ  และหลักฐานของ
คนตางดาวท่ีตองนํ ามาแสดงในการขอรับใหหองชุด ใหถือปฏิบัติตาม  ๕.๑ หรือ ๕.๒   แลวแตกรณี
สวนคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาวซ่ึงนํ าเงินตรา
ตางประเทศเขามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูนอกประเทศ
หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศตามมาตรา  ๑๙ (๕) ไมอาจรับใหหองชุดเพ่ือเปน
สินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน  เน่ืองจากกรณีตามมาตรา  ๑๙  (๕)  เปนการขอไดมาซ่ึง
กรรมสิทธิ์ในหองชุดของคนตางดาวในลักษณะของการซ้ือขายซ่ึงตองมีการชํ าระคาหองชุดตาม
มาตรา ๑๙ ตรี (๕)
                          ๑๙.๓   ขอรับใหหองชุดในระหวางสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากัน หากสอบสวน
แลวเปนการรับใหเพ่ือเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว  มิไดทํ า
ใหคนตางดาวมีสวนเปนเจาของในหองชุดรวมดวย ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหกับผูขอตอไปได
                 ขอ ๒๐  กรณีคนสัญชาติไทยขอซ้ือหองชุดหรือขอรับโอนหองชุดในกรณีอื่นท่ีคลายคลึงกัน
ในระหวางสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาว   เพ่ือเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว ให
พนักงานเจาหนาท่ีดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหกับผูขอไดโดยบันทึกถอยคํ าตามแตกรณี
ไวในหนังสือรับรองตามตัวอยาง ๑ ทายระเบียบน้ี ดังน้ี

      ๒๐.๑ คนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาว หากสอบสวนแลว ผูขอและ
คูสมรสท่ีเปนคนตางดาวไดยืนยันรวมกันวาเงินท้ังหมดท่ีคนสัญชาติไทยนํ ามาซ้ือหองชุด  เปนสิน
สวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรส
                              ๒๐.๒ คนสัญชาติไทยอยูกินฉันสามีภริยากับคนตางดาว หากสอบสวนแลว
ผูขอและสามีหรือภริยาท่ีเปนคนตางดาวไดยืนยันรวมกันวาเงินท้ังหมดท่ีคนสัญชาติไทยนํ ามาซ้ือ
หองชุด เปนทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน

  ขอ  ๒๑  กรณีคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว  ขอซ้ือหองชุดเพ่ือเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัว โดยผูขอและสามีหรือภริยาท่ีเปน
                                                                                                                -/ คนตางดาว �
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คนตางดาวไดยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันวา เงินท้ังหมดท่ีคนสัญชาติไทยนํ ามาซ้ือหองชุดเปน
สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาได
รวมกัน และพนักงานเจาหนาท่ีไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับการซ้ือหองชุดดังกลาวแลว   
หองชุดยอมตกเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทยตามความในมาตรา  ๑๔๗๒   
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หากผูซ้ือหองชุดมีความประสงคจะจดทะเบียนจํ านองไมวา
จะกระทํ าในวันเดียวกันหรือภายหลัง   ใหดํ าเนินการไดโดยไมตองใหคนตางดาวมาใหถอยคํ ายืนยันอีก
                ขอ  ๒๒  กรณีคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาว ขอซ้ือหองชุดหรือขอรับโอนหองชุดในกรณีอื่นท่ีคลายคลึงกันเพ่ือเปนสินสวนตัวหรือ
ทรัพยสวนตัว หากคนตางดาวอยูตางประเทศ ไมสามารถมายืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับ
คนสัญชาติไทยตอพนักงานเจาหนาท่ีได  ใหคนตางดาวไปติดตอเพ่ือใหสถานเอกอัครราชทูต  สถาน
กงสุล  หรือโนตารีพับลิค (Notary Public)  บันทึกถอยคํ าไวัในหนังสือรับรองตามตัวอยาง  ๒ ทาย
ระเบียบน้ี  วาเงินท้ังหมดท่ีคนสัญชาติไทยนํ าไปซื้อหองชุดน้ันเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคน
สัญชาติไทยแตเพียงฝายเดียว  มิใชเปนสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน แลวรับรองวาบุคคล
ท่ีทํ าหนังสือน้ันเปนคูสมรสหรืออยูกินฉันสามีภริยากับคนสัญชาติไทยจริง แลวใหผูท่ีประสงคจะซ้ือหอง
ชุดถือตนฉบับหนังสือรับรองน้ันมามอบใหพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตอไป

   ขอ  ๒๓   กรณีคนสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรืออยูกินฉันสามีภริยากับ
คนตางดาวท่ีซ้ือหรือถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดหลังสมรส  โดยแจงหรือย่ืนเอกสารเปนเท็จตอพนักงาน
เจาหนาท่ีกอนท่ีกรมท่ีดินมีหนังสือ ท่ี มท ๐๗๑๐/ว ๓๔๑๖๗  ลงวันท่ี  ๖ ตุลาคม  ๒๕๔๒ เมื่อ
คนสัญชาติไทยและคนตางดาวมายืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันตอพนักงานเจาหนาท่ีวา   
เงินท้ังหมดท่ีคนสัญชาติไทยนํ ามาซ้ือหองชุดเปนสินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของคนสัญชาติไทย
แตเพียงฝายเดียว มิใชสินสมรสหรือทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน ใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกถอยคํ า
ตามนัยดังกลาว แลวเก็บเขาสารบบไว   ถาคนตางดาวอยูตางประเทศและไมสามารถไปยืนยันเปน
ลายลักษณอักษรรวมกันกับคนสัญชาติไทยตอพนักงานเจาหนาท่ีได ใหดํ าเนินการตาม ขอ ๒๒
เมื่อคนสัญชาติไทยนํ าตนฉบับหนังสือรับรองน้ันมามอบใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือสงตนฉบับ
หนังสือรับรองน้ันทางไปรษณียถึงเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดหรือเจาพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา หรือ
เจาพนักงานท่ีดินหัวหนาสวนแยก  ณ สํ านักงานท่ีดินท่ีหองชุดต้ังอยูแลวเก็บเขาสารบบไว
                                                                                                                   -/ ขอ   ๒๔  �
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      ขอ   ๒๔  เมื่อคนสัญชาติไทยท่ีเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา
กับคนตางดาว แตไดหยาขาดจากกันหรือเลิกรางกันแลว หรือผูเยาวท่ีมีสัญชาติไทยและเปนบุตรของ
คนตางดาว ขอใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในหองชุด หากสอบสวนแลวไมปรากฏพฤติการณหลีกเลี่ยง
กฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาท่ีดํ าเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหกับผูขอตอไปได

  
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

                                     (ลงช่ือ)                        บัญญัติ  จันทนเสนะ
                                                                   (นายบัญญัติ  จันทนเสนะ)
                                                                           อธิบดีกรมท่ีดิน



ตวัอยาง 1
หนังสือรับรอง

Letter of Confirmation

เขียนท่ี.....................................������
At

วันท่ี........��.เดือน.........................................ป��..........�.....
Date                 Month                                      Year

ขาพเจานาย/นาง.............................................��..และนาย/นาง������............................
I, Mr./Mrs                                                                and Mr./Mrs

เปนคูสมรสโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย                          ขอใหถอยคํ ายืนยันรวมกันวาเงิน
are  registered/unregistered both spouses.                                 We  together confirm that the money
ท่ี  นาย/นาง ...........................................................................................นํ ามาซ้ือท่ีดิน
which Mr./Mrs                                                                                       shall expend on the purchase of
ตามโฉนดท่ีดิน/น.ส.3 ก./น.ส. 3 เลขท่ี�.................�................ตํ าบล...........�...............................................
land title deed/N.S. 3 K/N.S. 3 no                                               Sub-district
อํ าเภอ..............................................................................จงัหวัด�........................................��.....................
District                                                                            Province
พรอมส่ิงปลูกสราง���.....................................................................ตํ าบล....................................�.............
with the construction                                                                             Sub-district
อํ าเภอ.............................................................................จงัหวัด.............................�...............��...................
District                                                                          Province
หรือหองชุดเลขท่ี��..........................................ช้ันท่ี��................ช่ืออาคารชุด.��.........�.............�.....
or Condominium unit no                                      Floor                        Name of the Condominium
ตํ าบล�.................................................................................อํ าเภอ................................��..........................�
Sub-district                                                                           District
จงัหวัด..................................................................................��......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
ทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน
matrimonial property between husband and wife.

                       (ลงช่ือ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
                                                    (Signature)                                                   Certified spouse

         (ลงช่ือ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
         (Signature)                                                    Certified spouse

         (ลงช่ือ)...........................................................พยาน
                           (Signature)                                                      Witness

                                                                (ลงช่ือ)...........................................................พยาน
                                                                     (Signature)                                                     Witness

หนังสือฉบับนี้ไดทํ าตอหนา                         (ลงช่ือ)..........................................................เจาพนักงานท่ีดิน
This record is made in the presence of         (Signature)                          (Competent Official)



ตวัอยาง 2
หนังสือรับรอง

Letter of Confirmation
เขียนท่ี.....................................������
At

วันท่ี........��.เดือน.........................................ป��..........�.....
Date                 Month                                      Year

ขาพเจานาย/นาง.............................................��..และนาย/นาง������............................
I, Mr./Mrs                                                                and Mr./Mrs

เปนคูสมรสโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย                          ขอใหถอยคํ ายืนยันรวมกันวาเงิน
are  registered/unregistered both spouses.                                 We  together confirm that the money
ท่ี  นาย/นาง ...........................................................................................นํ ามาซ้ือท่ีดิน
which Mr./Mrs                                                                                       shall expend on the purchase of
ตามโฉนดท่ีดิน/น.ส.3 ก./น.ส. 3 เลขท่ี�.................�................ตํ าบล...........�...............................................
land title deed/N.S. 3 K/N.S. 3 no                                               Sub-district
อํ าเภอ..............................................................................จงัหวัด�........................................��.....................
District                                                                            Province
พรอมส่ิงปลูกสราง���.....................................................................ตํ าบล....................................�.............
with the construction                                                                             Sub-district
อํ าเภอ.............................................................................จงัหวัด.............................�...............��...................
District                                                                          Province
หรือหองชุดเลขท่ี��..........................................ช้ันท่ี��................ช่ืออาคารชุด.��.........�.............�.....
or Condominium unit no                                      Floor                        Name of the Condominium
ตํ าบล�.................................................................................อํ าเภอ................................��..........................�
Sub-district                                                                           District
จงัหวัด..................................................................................��......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
ทรัพยท่ีทํ ามาหาไดรวมกัน
matrimonial property between husband and wife.

    การรับรอง        (ลงช่ือ)...........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
               Confirmation                      (Signature)                                                    Certified spouse

       (ลงช่ือ)..........................................................สามี/ภริยา ผูรับรอง
       (Signature)                                                    Certified spouse

(ลงช่ือ)...........................................................พยาน
(Signature)                                                      Witness

      
(ลงช่ือ)...........................................................พยาน
(Signature)                                                     Witness
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