ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๔๗๐๕

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.๑๐๒๐๐
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เรื่อง การจาหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการดาเนินการจาหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว
ตามที่กรมที่ดินได้มีคาสั่ง ที่ ๗๒๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ มอบอานาจ
ของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด้านการวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับการ
กาหนดเวลาให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวจาหน่ายที่ดิน การจาหน่ายที่ดินของคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างด้าว และการดาเนินการเกี่ยวข้องกับการจาหน่ายที่ดิน ตามความในหมวด ๓
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น
กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
โดยถูกต้องและในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทาคู่มือการดาเนินการในเรื่องดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

สานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร.๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓
โทร.(มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ต่อ ๒๓๗

ว่าที่ ร.ต.ขันธ์ชัย วิจักขณะ
(ขันธ์ชัย วิจักขณะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน

คู่มือการดาเนินการจาหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว
๑. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
๑.๑ มาตรา ๕๐-๕๕,๙๐-๙๒,๙๔-๙๖,๙๖ ตรี, ๙๙ และ ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๒ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๓ คาสั่งกรมที่ดิน ที่ ๗๒๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอานาจของ
อธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน
๒. หลักเกณฑ์ในการจาหน่ายที่ดิน
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่าง
ด้าว
หรือนิติบุคคลต่างด้าว ต้องจาหน่ายที่ดินในกรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าไม่ใช้ที่ดินนั้นต่อไปหรือได้
ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ ให้จาหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่ง
ไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจ
จาหน่าย
ที่ดินนั้น
๒.๒ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าได้รับอนุญาตใหม่ให้ใช้ที่ดิน
นั้น
เพื่อกิจการอื่น ซึ่งจานวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตนี้ลดลง ให้จาหน่ายที่ดินส่วนที่เกินภายในเวลาที่
อธิบดี
กาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
อธิบดี
มีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๒.๓ คนต่างด้าวผู้ใดได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนดให้จาหน่ายที่ดิน
ส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ได้มาเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนดซึ่งไม่น้อย
กว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดิน
นั้น
๒.๔ คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ให้จาหน่าย

ที่ดิน
นั้นภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนด
เวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น๒.๕ ผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่มีสัญชาติไทย ถ้า
ภายหลังผู้นั้นเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนต่างด้าวให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้ เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมีตาม
มาตรา ๘๗ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน นอกจากนั้นให้ทาการจาหน่ายภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๒.๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินแห่งใด ในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคล ตามความในมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้จาหน่าย
ที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๒.๗ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ถ้ากระทาการผิดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา
๙๖ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้จาหน่ายที่ดินนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด
ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้อธิบดีมี
อานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๒.๘ นิติบุคคลใดได้มาซึ่งที่ดินในขณะที่ไม่ต้องด้วยบัญญัติของมาตรา ๙๗ และ
มาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าภายหลังมีสภาพต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา
๙๗
หรือมาตรา ๙๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมี
ตามมาตรา ๘๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนั้นให้ทาการจาหน่ายภายในเวลาที่
อธิบดีกาหนด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๒.๙ คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๙๖ ทวิ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้ใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ภายในกาหนดเวลาสองปีนับแต่วันจด
ทะเบียนการได้มา ให้อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดินนั้น
๓. การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
คาสั่งกรมที่ดิน ที่ ๗๒๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๗ (ตามบัญชีการมอบอานาจ
จากอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๒.๓ และข้อ ๒.๕)
อธิบดีกรมที่ดินได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ กาหนดเวลาให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะ
เป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว จาหน่ายที่ดิน และ

๓.๒ จัดการจาหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดิน
ในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว ในกรณีที่ไม่จาหน่ายที่ดินภายใน
กาหนดเวลา ตาม ๓.๑
๓.๓ การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายที่ดินตามความในหมวด ๓ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน
๔. ขั้นตอนการพิจารณาดาเนินการ
เมื่อความปรากฏว่า คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือผู้ใดได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างด้าว และต้องจาหน่ายที่ดินตาม ๒.๑ – ๒.๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ดังนี้ (สาหรับการจาหน่ายที่ดิน ตาม ๒.๙ ต้องดาเนินการตามที่ระบุไว้ใน ๔.๔
)
๔.๑ สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนออธิบดีกรมที่ดิน (กรณีที่ดินอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดอื่น) แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้
๔.๑.๑ กาหนดเวลาให้คนต่างด้าว นิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินใน
ฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว จาหน่ายที่ดินภายในเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
๔.๑.๒ พิจารณาว่าคนต่างด้าว นิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินใน
ฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว ต้องถูกดาเนินคดีตามมาตรา ๑๑๑,๑๑๒
และ ๑๑๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือไม่ ประการใด คดีขาดอายุความแล้วหรือไม่ เพื่อแจ้ง
ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดาเนินคดีต่อไป
๔.๑.๓ พิจารณาว่าคนต่างด้าว นิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะ
เป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว ต้องถูกดาเนินคดีอาญาฐานแจ้งข้อความ
อันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทาการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จ
ลงในเอกสารราชการ ตามมาตรา ๑๓๗ หรือมาตรา ๒๖๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
หรือไม่ ประการใด คดีขาดอายุความแล้วหรือไม่เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ให้ดาเนินคดีต่อไป
๔.๒ กรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นควรให้คนต่างด้าวหรือ
นิติบุคคลต่างด้าว และผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล
ต่างด้าว จาหน่ายที่ดิน และได้กาหนดเวลาให้จาหน่ายที่ดินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ ดังนี้
๔.๒.๑ แจ้งให้คนต่างด้าว นิติบุคคลต่างด้าว และผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็น

เจ้าของแทนคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าว จัดการจาหน่ายที่ดินในเวลาที่กาหนดให้ โดยนับ
แต่วันที่รับทราบ และแจ้งให้ทราบด้วยว่าถ้าไม่จัดการจาหน่ายที่ดินในเวลาที่กาหนด อธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจจาหน่ายที่ดิน และสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละห้าของราคา
ที่จาหน่าย (ตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ภาษี และ
อากร ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกเก็บ
๔.๒.๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาบันทึกถ้อยคาระหว่างคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล
ต่างด้าว และผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวไว้เป็น
หลักฐาน โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ผู้ที่จะรับโอนจากการจาหน่ายที่ดิน นอกจากเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และมีสิทธิถือที่ดินได้ตามกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลที่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวยินยอมให้
รับโอน
(๒) ราคาที่ดินที่จะจาหน่าย ให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว เป็นผู้กาหนด
หรือให้ความยินยอม และให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้รับเงิน (ในกรณีศาลมีคา
พิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ต้องดาเนินการตามนั้น)
(๓) ผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล
ต่างด้าว มีหน้าที่เฉพาะจัดการจาหน่ายที่ดินในฐานะเป็นผู้มีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกบุคคลผู้รับโอนที่ดิน เว้นแต่จะได้รับคายินยอมจากคน
ต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าว
๔.๓ กรณีมีผู้ที่จะรับโอนจากการจาหน่ายที่ดินแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้มีชื่อใน
โฉนดที่ดินไม่มาดาเนินการจาหน่ายที่ดิน ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
๔.๓.๑ กรณีศาลมีคาพิพากษาให้จาหน่ายที่ดิน โดยให้คนไทยที่มีชื่อ
ถือกรรมสิทธิ์แทนไปจดทะเบียนโอนจาหน่ายให้ หากไม่ไปให้ถือคาพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนา ก็ให้ดาเนินการไปตามคาพิพากษา
๔.๓.๒ กรณีศาลไม่มีคาพิพากษา ตาม ๔.๓.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หมายเหตุให้ปรากฏในคาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และในสัญญาช่องผู้โอนว่า “(จาหน่าย
ตามคาสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ……….)”
๔.๔ กรณีคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลต่างด้าว หรือผู้ถือที่ดินแทนคนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างด้าวไม่จาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนดไว้ตาม ๔.๑.๑ ให้เจ้าหน้าที่สรุป
ข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาดาเนินการใช้อานาจ
จาหน่ายที่ดิน ตามมาตรา ๙๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป โดยการจาหน่ายที่ดินมีขั้นตอน
การดาเนินการตามมาตรา ๕๐ – มาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กล่าวโดยสรุปคือ ให้
อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจจาหน่ายที่ดินโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และมีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินร้อยละห้า
ของราคาที่จาหน่ายนั้น โดยถ้าจาหน่ายไม่ได้ภายในสองปีให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
อนุมัติรัฐมนตรีมีอานาจจัดการขายที่ดินด้วยวิธีผ่อนส่งภายในสิบปี)
๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อานาจ
จาหน่ายที่ดิน ตามมาตรา ๕๐ - มาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
๔.๕.๑ ให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน (คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว) ตกลงกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินแปลงใด หรือส่วนของที่ดินตอนใดจะพึงจาหน่าย ถ้าไม่สามารถตกลง
กันได้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติชี้ขาดต่อไป
๔.๕.๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไปให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตกลงกับคนต่างด้าวหรือ
นิติบุคคลต่างด้าว เกี่ยวกับราคาที่ดิน โดยราคาที่ดินที่จะพึงตกลงนั้น ให้ถือราคาตลาดตามที่
เป็นอยู่ในวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
จะใช้อานาจจาหน่าย
๔.๕.๓ นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบตามความใน ๔.๕.๒ ให้อธิบดี
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจครอบครองที่ดินนั้นทันที และให้ผู้มีสิทธิในที่ดิน บริวาร ผู้เช่า
ผู้อาศัย และบุคคลอื่นใดที่อยู่ในที่ดินนั้น ออกจากที่ดินภายในกาหนดเวลาหนึ่งปี
ในกรณีที่มีสัญญาเช่าที่ดินแปลงนั้นอยู่ ก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันระงับไปใน
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิในที่ดินทราบว่าอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อานาจ
จาหน่าย
๔.๕.๔ เมื่อมีการจาหน่ายที่ดิน โดยวิธีเช่าซื้อ หรือผ่อนชาระราคา ให้อธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ชาระราคาที่ดินให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
สิบปี
สาหรับการผ่อนชาระราคาที่ดินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีของ
ราคาที่ดินที่ค้างชาระจากผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ ให้แก่ผู้มีสิทธิในที่ดินเดิม
๔.๕.๕ ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อที่ดินตามความในมาตรา ๕๐ ถ้าผู้ซื้อหรือผู้
เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอานาจเรียกที่ดินคืน ในการเรียกที่ดินคืนให้สิทธิในที่ดินตกเป็นของ
กรมที่ดินในวันที่ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการเรียกที่ดินคืน
๔.๕.๖ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ให้เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมร้อยละห้าของราคาที่ดินที่จาหน่าย (ตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร ที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเรียกเก็บตามระเบียบ

กฎหมาย โดยให้หักจากเงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับชาระราคาที่ดินจากผู้ซื้อ และเงินที่ได้จาก
การจาหน่ายที่ดินหลังหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว คงเหลือสุทธิเท่าใด ให้มอบให้คนต่างด้าว
หรือนิติบุคคลต่างด้าว (ในกรณีศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเป็นอย่างอื่นให้ดาเนินการตามนั้น)
๔.๖ วิธีการจาหน่ายที่ดินโดยการขายหรือให้เช่าซื้อ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๖.๑ ในการใช้อานาจจาหน่ายที่ดินโดยการขาย หรือให้เช่าซื้อให้ปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) กรณีขายให้ขายโดยวิธีซื้อขายธรรมดา โดยการประกวดราคา หรือ
โดยการทอดตลาด
(๒) กรณีให้เช่าซื้อ ให้ปฏิบัติตามความใน (๑) โดยอนุโลม
๔.๖.๒ ผู้มีสิทธิในที่ดินจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าในการขายหรือการให้เช่าซื้อนั้น ควรจะใช้วิธีซื้อขายธรรมดา การประกวดราคา หรือการ
ทอดตลาดก็ได้
๔.๖.๓ การขายหรือการให้เช่าซื้อ ให้ดาเนินการในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ ก่อนที่
จะทาการขาย หรือให้เช่าซื้อที่ดินแปลงใดต้องประกาศให้ประชาชนทราบมีกาหนด ๓๐ วัน
ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัด หรือสานักงานที่ดินสาขา ๑ ฉบับ
ณ ที่ว่าการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอท้องที่ ๑ ฉบับ ที่บ้านกานัน ๑ ฉบับ และในบริเวณที่ดินที่
จะขาย ๑ ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาล ๑ ฉบับ และจะประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันด้วยก็ได้
๔.๖.๔ เมื่อหมดกาหนดระยะเวลาประกาศให้ขายหรือให้เช่าซื้อที่ดิน ตาม
๔.๖.๓ ถ้ามีผู้เสนอขอตกลงซื้อ หรือขอเช่าซื้อเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒
เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินยินยอม ก็ให้ขายหรือให้เช่าซื้อไปได้
๔.๖.๕ เมื่อมีการตกลงซื้อขายหรือให้เช่าซื้อกันแล้ว ให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อชาระ
ราคาที่ดินไว้ร้อยละยี่สิบก่อน ส่วนราคาที่ดินที่เหลือนั้นสาหรับกรณีซื้อขายเด็ดขาดให้ชาระ
ให้เสร็จในเมื่อจดทะเบียนโอนที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สาหรับกรณีเช่าซื้อหรือซื้อโดยผ่อน
ชาระราคา ให้คานวณราคาที่จะพึงผ่อนชาระเป็นงวด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้
ในมาตรา ๕๔
๔.๗ กรณีไม่ได้โฉนดที่ดินมาหรือโฉนดที่ดินชารุดหรือสูญหาย
ในกรณีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด จะใช้อานาจจาหน่ายที่ดิน แต่ไม่ได้โฉนด
ที่ดินมา หรือโฉนดที่ดินเดิมเป็นอันตราย ชารุด หรือสูญหายด้วยประการใด ให้ดาเนินการ
ออกใบแทนให้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๑๗ (๕)

