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ประกาศกรมที่ดิน 
เรื่อง ตั้งบริษัทจํากัดขึ้นรับโอนที่ดินไวเพื่อประโยชนแกคนตางดาว 

------------ 
  กรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยไดวางหลักเกณฑการปฏิบัติกรณีนิติบุคคล 
ท่ีมีคนตางดาวมีสวนไดเสียรวมอยูดวย ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดมาซ่ึงท่ีดินเพ่ือให
พนักงาน 
เจาหนาที่ถือปฏิบัต ิดังน้ี 
  ๑. ในการขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลใหสอบสวนวานิติบุคคลนั้นเปนนิติบุคคล 
ท่ีตองดวยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไมโดยใหนิติบุคคลน้ัน
แสดง 
หลักฐานที่เกี่ยวของแลวแตกรณ ีดังตอไปน้ีคือ บัญชีรายชื่อผูถือหุน หนงัสือบริคณหสนธิ วัตถ ุ
ประสงค ขอบังคับ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม หนังสือรับรองจากตลาดหลักทรัพยวาจะ
ควบ 
คุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวไมใหเกินกวารอยละ ๔๙ ของทุนจดทะเบียน แบบรับรอง
ราย 
การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน หลักฐานการจดทะเบียนเปนสมาคม สหกรณ หรือมูลนิธิ 
ทะเบียน  
สมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ และเอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
  กรณีบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูขอไดมาซ่ึงท่ีดิน มีนิติบุคคลอ่ืนมา
ถือหุน 
และนิติบุคคลนั้นมีผูถือหุนโดยนิติบุคคลอื่นอีก ก็ใหพิจารณาวานิติบุคคลอื่นที่มาถือหุนเปนนิติ
บุคคล 
ท่ีตองดวยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม จนกวาจะขาดตอน และ 
ในกรณีนิติบุคคลอื่นนั้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดในการตรวจสอบวาจะเปนนิติบุคคลที่ตองดวย
มาตรา  
๙๘ แหงประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม ใหนิติบุคคลนั้นแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากตลาด 
หลักทรัพยวาจะควบคุมอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวไมใหเกินกวารอยละ ๔๙ ของทุน 
จดทะเบียนและการขอไดมาซ่ึงท่ีดินของนิติบุคคลตองอยูภายในขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล
นั้น 
  ๒. กรณีนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหถือที่ดินตามกฎหมายอื่นขอไดมาซึ่งที่ดิน
หรอื 
กรณีธนาคารพาณิชย หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไวโดยเฉพาะหรือบริษัท
เงินทุน  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยขอไดมาซึ่งที่ดินตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจัดต้ังข้ึนน้ัน ก็ไมตองสอบสวนตามขอ ๑ และไมตองดําเนินการตามขอ 
๔  
ของประกาศนี้ เพราะการไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลดังกลาวเปนไปตามนัยแหงกฎหมายที่บัญญัติ
ไว 
โดยเฉพาะ ซ่ึงยกเวนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 
  ๓. กรณีนิติบุคคลท่ีมีคนตางดาวรวมถือหุนอยูดวยต้ังแต ๔๐ % ขึ้นไป ซ่ึงไดรับ
การ 
สงเสรมิจากคณะกรรมการการสงเสรมิการลงทุน ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน เปนกรณีที่ไดผานการพิจารณา 
ตรวจสอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว จึงไมตองดําเนินการตามขอ ๔ ของประกาศนี้
เชน 
กัน แตทั้งนี้จะตองมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแจงใหทราบไวเปนหลัก 
ฐานดวย 
  ๔. กรณีนิติบุคคลท่ีไมตองดวยมาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ แหงประมวล
กฎหมายท่ี 
ดิน ขอไดมาซ่ึงท่ีดิน หากนิติบุคคลนั้นมีผูถือหุนหรือทุนของคนตางดาวตั้งแต ๔๐ % ขึ้นไป กอน 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผูขอ ในกรณีที่ดินนั้นอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหสงเรื่องไป
ให 
กรมที่ดินพิจารณาสั่งการกอนทุกราย สําหรับที่ดินที่อยูจังหวัดอื่นใหเสนอเรื่องใหผูวาราชการ
จังหวัด 
พิจารณาสั่งการกอนทุกรายและหากนิติบุคคลาตามนัยดังกลาวขอไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุด ก็
ให 
ดําเนินการตามนัยเดียวกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ได
บัญญัติ 
ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดินมาใชบังคับแกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยว
กับ 
หองชุดโดยอนุโลม 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
             ประวิทย  สีหโสภณ 
      ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รักษาราชการ
แทน 
                  อธิบดีกรมที่ดิน 
 
[รก.๒๕๔๔/พ๔๔ง/๑/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔] 
         อัมพิกา/แกไข 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         ๑/๑๐/๔๔ 
 
 


