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เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ จึงเห็นสมควรรวบรวมหลักเกณฑดังกลาว
และจัดทําเปนคูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินหรือหองชุดของรัฐบาลตางประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต) แจงให
พนักงานเจาหนาที่ถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทางปฏิบัติ
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คูมือ
การขอไดมาซึ่งที่ดินหรือหองชุดของรัฐบาลตางประเทศ
(สถานเอกอัครราชทูต)
………………………………….
๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
กรณีรัฐบาลตางประเทศขอไดมาซึ่งที่ดินหรือหองชุดในประเทศไทยเพื่อใชเปนที่ทําการสถาน
เอกอัครราชทูต หรือบานพักของเจาหนาที่ ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวโดยเฉพาะ การไดมาจึงตองอยูบน
พื้นฐานขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ โดยจัดทําเปนหนังสือแลกเปลี่ยนอนุญาตให
แตละฝายมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หองชุด และสิ่งปลูกสรางในดินแดนของกันและกันได ทั้งนี้ เปนไปตาม
หลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน ซึ่งมิไดเปนการขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ
(ตามบันทึกกองทะเบียนที่ดนิ ที่ มท ๐๖๑๐.๔/๘๙๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๗) โดยคณะรัฐมนตรีไดเคย
มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวกําหนดเปนหลักการไว ดังนี้
๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๑ สรุปไดวา กรณีรฐั บาลตางประเทศซื้อ
ที่ดินไปทําเปนที่ทําการและที่พํานักของเจาหนาที่ทางการทูตเปนจํานวนเนื้อที่ไมเกิน ๑๕ ไร จะเปน
แปลงเดียวหรือมากกวาก็ตาม เมื่อรัฐบาลตางประเทศขอซื้อที่ดินเพือ่ ความประสงคดังกลาวใหกระทรวง
ที่เกี่ยวของอนุมัติใหไปได หากรัฐบาลตางประเทศประสงคจะซื้อเกินกวาหลักเกณฑที่ไดวางไว ก็ใหเสนอ
คณะรัฐมนตรีมาเปนราย ๆ ไป สวนในกรณีที่ไดซื้อเสร็จสิ้นไปแลวก็ใหเปนอันแลวกันไป นอกจากจะ
ขอซื้อเพิ่มเติมอีกก็ใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้ สวนการพิจารณาแหลงของที่ดิน ในแงการรักษาความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยตามเดิม
๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๓๔ สรุปไดวา การอนุญาตใหตางประเทศได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อตั้งสถานทูตและทีพ่ ํานัก เจาหนาที่ตองเสนอใหคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีฝายสังคมและกฎหมายพิจารณาทุกกรณี
๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ สรุปไดวา ในกรณีทสี่ ถานเอกอัครราชทูต
จะซื้อหองในอาคารชุด โดยไดมีความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนทีด่ นิ อยูกอนแลว ก็อนุมัติใหกระทรวง
การตางประเทศพิจารณาอนุมัติได โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง
๑.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ สรุปไดวา ใหคงถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ ที่เปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของคณะรัฐมนตรี
/๑.๕ คณะรัฐมนตรี

-๒๑.๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๐ สรุปไดวา คณะรัฐมนตรีเห็นวา
การเปดสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ซึ่งจะตองใชหลักการในการปฎิบัติตา งตอบแทนกัน นั้น
โดยที่กฎหมายของประเทศสังคมนิยม ไดกําหนดในเรื่องของที่ดินโดยไมอนุญาตใหสถานเอกอัคราชทูต
หรือสถานกงสุลตางประเทศมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได จึงไดใหประเทศตาง ๆ เชาที่ดนิ เพื่อเปนที่ทําการ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ดังนั้น การที่ประเทศสังคมนิยมจะมาตั้งสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถานกงสุลในประเทศไทย จึงตองถือหลักปฏิบัติตางตอบแทนในเรื่องที่ดินในลักษณะเดียวกับประเทศ
สังคมนิยมโดยใชวิธีการเชา แตการที่จะใหรัฐบาลของประเทศเหลานั้นใชวิธีการเชาจากภาคเอกชนยอมจะ
ไมมีหลักประกันแนนอนเพราะความสัมพันธระหวางประเทศจะมีระยะเวลายั่งยืนนาน ประกอบกับพันธะ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ ประเทศไทยจะตองอํานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ตั้งใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ฉะนั้น การจัดหาสถานที่ดังกลาวจึงตองกําหนดในรูปของความตกลง โดยรัฐบาลไทย
เปนผูดําเนินการจัดซื้อและเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และรัฐบาลของประเทศสังคมนิยมเปนผูร ับภาระ
คาใชจายในคาที่ดินและอาคารดังกลาวในราคาพอเปนพิธี
๑.๖ คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ สรุปไดวา ใหกระทรวงการ
ตางประเทศรับไปพิจารณาทําความตกลงในเรื่องการซือ้ และการขายที่ดิน จํานวนไมเกิน ๑๕ ไร อาคาร
และอาคารชุด กับสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ โดยไดรบั ยกเวนภาษีอากร และคาธรรมเนียมการโอน
บนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติได และรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง
๒. ขั้นตอนการดําเนินการกรณีสถานเอกอัครราชทูตซื้อขายที่ดินหรือหองชุด
๒.๑ รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศ ตองทําความตกลงในรูปหนังสือแลกเปลี่ยน
อนุญาตใหแตละฝายมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หองชุด และสิ่งปลูกสรางในดินแดนของกันและกัน (โดยใน
หนังสือแลกเปลี่ยนอาจมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระคาธรรมเนียม ภาษี และอากร) เมื่อรัฐบาล
ตางประเทศตองการซื้อหรือขายที่ดินหรือหองชุดก็จะแจงกระทรวงการตางประเทศเพื่อพิจารณา
๒.๒ กระทรวงการตางประเทศจะมีหนังสือแจงกรมทีด่ ินเพื่อใหอํานวยความสะดวก
และพิจารณาการซื้อหรือขายที่ดินหรือหองชุดของสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะตองชําคาธรรมเนียม ภาษี
อากร หรือไม อยางไร
๒.๓ การขายที่ดินของสถานเอกอัครราชทูต จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง
การตางประเทศทุกครั้ง และในบางกรณีจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกอน เนื่องจากในการ
รับโอนที่ดิน ถาไดมีความตกลงในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนวารัฐบาลประเทศนั้นจะไมขาย ใหเชา หรือ
/กอภาระ

-๓กอภาระติดพันในที่ดนิ โดยมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยกอน อีกทั้งในบางกรณีถาเปนที่ดิน
ซึ่งไดรับพระราชทานใหเปนที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต กระทรวงการตางประเทศจะไมอนุมัตใิ ห
จําหนายที่ดินดังกลาว
๓. หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณา
๓.๑ หนังสือสั่งการของกรมที่ดินที่แจงสํานักงานที่ดนิ วา กระทรวงการตางประเทศ
อนุมัติใหสถานเอกอัครราชทูต..........ซื้อหรือขายที่ดินแปลงใด โดยใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม ภาษี อากร
หรือไม เพียงใด
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจของสถานเอกอัครราชทูต
๔. คาธรรมเนียม ภาษี และอากร
กรมที่ดินจะพิจารณาจากความตกลงที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศไดทําความ
ตกลงกันไววา มีขอตกลงใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม ภาษี อากร หรือไม เพียงใด โดยถามี
ความตกลงกันใหไดรับยกเวน จะมีหลักเกณฑ ดังนี้
๔.๑ กรณีสถานเอกอัครราชทูตซื้อที่ดินหรือหองชุด
(๑) คาธรรมเนียม
- ไดรับยกเวนครึง่ หนึ่ง ในสวนที่สถานเอกอัครราชทูตมีหนาที่ตองชําระ
ตามมาตรา ๔๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- สวนอีกครึ่งหนึ่งที่ฝายผูขายมีหนาที่ตองชําระ ถาไมมีกฎหมายยกเวนไว ผูขาย
ตองชําระตามปกติ
(๒) คาภาษี อากร
- ผูมีหนาที่ชําระ คือ ผูขาย ถาไมมีกฎหมายยกเวนไว ผูขายตองชําระตามปกติ
๔.๒ กรณีสถานเอกอัครราชทูตขายที่ดินหรือหองชุด
(๑) คาธรรมเนียม
- ไดรับยกเวนครึง่ หนึ่ง ในสวนที่สถานเอกอัครราชทูตมีหนาที่ตองชําระตามมาตรา
๔๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- สวนอีกครึ่งหนึง่ ที่ฝายผูซื้อมีหนาที่ตองชําระ ถาไมมีกฎหมายยกเวนไว ตองชําระ
ตามปกติ
/(๒) คาภาษี

-๔(๒) คาภาษี อากร
- สถานเอกอัครราชทูต ไดรับยกเวนตามมาตรา ๔ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐
๕. การลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์
(ชื่อประเทศ)
ในสารบัญจดทะเบียนใหลงชื่อผูถือกรรมสิทธิ์วา “รัฐบาล.........................................”
เชน
(ชื่อประเทศ)
”รัฐบาลแคนาดา” หรือ “สถานเอกอัครราชทูต ................................”
เชน “สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา”
๖. แนวทางพิจารณาของกรมที่ดิน
๖.๑ การถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของรัฐบาลตางประเทศไมอยูในเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ
อาคารชุด ฯลฯ
กระทรวงการตางประเทศขอใหกรมที่ดินพิจารณา กรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ขอซื้อหองชุดเพื่อใชเปนที่ทาํ การของสถานเอกอัครราชทูต
กรมที่ดนิ พิจารณาแลวเห็นวา กรณีสถานเอกอัครราชทูตขอซื้อหองชุดนั้น คณะรัฐมนตรี
ไดเคยอนุมัติเปนหลักการตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอวา ใหกระทรวงการตางประเทศรับไปพิจารณา
ทําความตกลงในเรื่องการซื้อและขายที่ดิน อาคาร และอาคารชุด กับสถานเอกอัครราชทูตตางๆ โดยไดรับยกเวน
ภาษี อากร และคาธรรมเนียมการโอนบนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติไวโดยรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ในภายหลัง ซึ่งในกรณีของรัฐบาลจีน ปรากฏวา รัฐบาลจีน และรัฐบาลไทย ไดทาํ ความตกลงในรูปหนังสือ
แลกเปลี่ยนอนุญาตใหแตละฝายมีกรรมสิทธิ์ในหองชุดเพื่อใชเปนที่พํานักและที่ทําการของสถานเอกอัครราชทูต
ดังนั้น จึงถือไดวาการขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดดังกลาว ของสถานเอกอัครราชทูตจีน
เปนไปตามความตกลงที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดทําไวตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน อีกทัง้ การขอถือ
กรรมสิทธิ์ในหองชุดของสถานเอกอัครราชทูต มิใชกรณีคนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือวาเปนคน
ตางดาวตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ที่จะตองถูกจํากัดสิทธิมิใหถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด
เกินกวารอยละ ๔๐ (ปจจุบนั ไดแกไขเปนรอยละ ๔๙) ของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นแตอยางใด
(บันทึกกองทะเบียนที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐.๔/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๑)
๖.๒ การขอไดมาซึ่งที่ดนิ ของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาไทเป ประจําประเทศไทย
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอใหกรมที่ดนิ พิจารณาเสนอขอคิดเห็นกรณีสํานักงาน
เศรษฐกิจและการคาไทเป ประจําประเทศไทย ประสงคจะซื้อที่ดิน และอาคารเพื่อใชเปนที่ทําการ
/กรมที่ดิน

-๕กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา การขอไดมาซึ่งที่ดนิ หรือหองชุดในประเทศไทยของรัฐบาล
ตางประเทศ จะตองอยูบนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติโดยจัดทําเปนความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลตางประเทศ ใหตางฝายตางถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางในดินแดนของกันและกันได แตใน
กรณีนี้รัฐบาลไทยไมไดใหการรับรองความเปนรัฐ และรัฐบาลไตหวันจึงไมสามารถทําความตกลงตามนัย
ดังกลาวได และคณะรัฐมนตรียังไมเคยมีมติวางแนวทางปฏิบัติไว
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นควรดําเนินการ
เพื่อผลประโยชนดานการเมือง การคา การลงทุน และความสัมพันธบนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยก็ไมมีขอขัดของในการซื้อที่ดินและอาคาร เพื่อใชเปนที่ทําการของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคาไทเปประจําประเทศไทย แตอยางใด
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ อนุมัติในหลักการใหกระทรวงตางประเทศ
ดําเนินการใหมีการจัดทําความตกลง ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจและการคาของไทยและไตหวัน เพื่ออนุญาต
ใหซื้อขายที่ดินและอาคารชุด สําหรับใชเปนที่ทําการและที่พักของสํานักงานเศรษฐกิจและการคาของทั้งสอง
ฝายตามหลักตางตอบแทนได
๖.๓ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมขออนุญาตขายทีด่ ินและสิ่งปลูกสราง
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเปนหลักการตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอวาใหกระทรวงการ
ตางประเทศรับไปพิจารณาทําความตกลง ในเรื่องการซือ้ และขายที่ดนิ อาคารและอาคารชุดกับสถานเอกอัคร
ราชทูตตาง ๆ โดยไดรับยกเวนภาษีอากรและคาธรรมเนียมการโอน บนพื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติได
โดยรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง (ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร
๐๒๐๕/๗๗๘๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐)
ดังนั้น กรณีสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมมีความประสงคที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสราง
โดยกระทรวงการตางประเทศไดจัดทําความตกลงในรูปของหนังสือแลกเปลี่ยนระหวางไทยกับเบลเยี่ยม ให
แตละฝายสามารถขายที่ดินและอาคารในดินแดนของอีกฝายหนึ่งได โดยไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการ
โอนและภาษีที่เกี่ยวของตามหลักตางตอบแทน และเมื่อกระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาแลวอนุมัติให
สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมขายที่ดินดังกลาวได กรณีจึงถือวาการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางดังกลาวของ
สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม เปนไปตามความตกลงทีร่ ัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลเบลเยี่ยม
ไดทําไวตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันแลว
สําหรับคาธรรมเนียมและภาษีอากรในการจดทะเบียนขายที่ดินพรอมอาคารของสถานเอกอัคร
ราชทูตเบลเยี่ยม ดังกลาว สรุปไดวา
/คาธรรมเนียม

-๖คาธรรมเนียม ไดรับยกเวนไมตองชําระคาธรรมเนียม ในสวนทีส่ ถานเอกอัครราชทูต
เบลเยี่ยม ผูข ายมีหนาที่ตอ งเสียตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
คาธรรมเนียมในสวนที่ผูซื้อตองเสียอีกครึ่งหนึ่ง ถาไมมกี ฎหมายบัญญัติยกเวนใหกไ็ มไดรับการยกเวน
ภาษีอากร ซึ่งตามกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมผูขายมีหนาที่ตองเสีย แตเนื่องจาก
มาตรา ๔ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ.๒๕๐๐ บัญญัติใหยกเวนบรรดารัษฎากรตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแกสถานเอกอัครราชทูต
ในการจดทะเบียนขายรายนี้ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมจึงไดรับยกเวนภาษีอากร ทั้งนี้เปนไปตามหลัก
ถอยทีถอยปฏิบัติ (บันทึกสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๗๒๘.๑/๗๖๙ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๔๕)
๖.๔ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหรานประจําประเทศไทย ขออนุญาตซื้อที่ดิน
กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือแจงวา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหราน
ประจําประเทศไทย มีความประสงคจะซื้อที่ดิน จํานวน ๓ แปลง ในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมสิ่งปลูกสราง
เพื่อใชเปนทีท่ ําการศูนยวัฒนธรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวไมมี
ขอขัดของ จึงขอใหกรมทีด่ ินพิจารณาอํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการซื้อ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยยกเวนคาธรรมเนียมการโอน และภาษีที่เกี่ยวของในสวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
พึงตองชําระ
กรมที่ดินพิจารณาแลวเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา รัฐบาลไทยและรัฐบาลอิหรานไดทําความตกลง
ใหตางฝายตางถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของกันและกันไดตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกัน และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติอนุมัติในหลักการวา กรณีรัฐบาลตางประเทศจะซื้อทีด่ ินในประเทศไทยเพื่อใชเปนที่ทําการและที่พํานักของ
เจาหนาที่ทางการทูตมีจํานวนเนื้อที่ไมเกิน ๑๕ ไร ซึ่งกรณีนกี้ ระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาแลวไมมี
ขอขัดของ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีสิทธิจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารดังกลาวได สวนเรื่องการ
ยกเวน คาธรรมเนียมและภาษี ตามหนังสือกระทรวงการตางประเทศแจงใหยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีใน
สวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พึงตองชําระนั้นการจดทะเบียนขายรายนี้จึงไดรับยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะ
ในสวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผูซื้อมีหนาที่ตองเสียตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเทานั้น คาธรรมเนียมในสวนที่ผูขายตองเสียอีกครึ่งหนึง่ ถาไมมีกฎหมายยกเวนใหก็ไมไดรบั
ยกเวนสวนคาอากรตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘ (ข) แหงบัญชีอัตราอากรแสตมปทายหมวด ๖ ลักษณะ ๒
แหงประมวลรัษฎากร ผูมีหนาที่เสียอากรคือผูออกใบรับเงิน แมตามมาตรา ๔ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกา
/ออกตาม

-๗ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๐๐ จะบัญญัติใหยกเวน
บรรดารัษฎากรตาง ๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร แกสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ตาม เห็นวาจะยกเวน
เมื่อสถานเอกอัครราชทูตตกอยูในฐานะเปนผูออกใบรับเงิน (ผูขาย) แตเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ เปนผูซื้อ
ไมมีหนาที่ออกใบรับเงิน จึงเปนหนาที่ของผูขายที่ตองชําระคาอากรแสตมป โดยหลักการเมื่อกฎหมายมิได
บัญญัติยกเวนใหแกผูขาย ในการจดทะเบียนขายรายนี้ จึงไมไดรับยกเวนอากรแตอยางใด (บันทึกสํานัก
มาตรฐานการทะเบียนที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๒/๒๙๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙)
๖.๕ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย ขอซื้อที่ดิน
ดวยกระทรวงการตางประเทศไดแจงวา สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
ประสงคจะขายที่ดินบางสวน ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตในปจจุบัน เพื่อนํารายไดสว นหนึ่งจากการ
ขายที่ดินดังกลาวมาใชในการกอสรางที่พักเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
โดยกระทรวงการตางประเทศไมมีขอขัดของในการขายที่ดินดังกลาวแตสถานเอกอัครราชทูตฯ ตองชําระคา
ธรรมเนียมการโอนและภาษีที่เกี่ยวของตาง ๆ ตอไปดวย
กรมที่ดนิ พิจารณาแลวเห็นวา เมื่อกระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวไมมขี อขัดของ
ในการขายทีด่ นิ ดังกลาว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีสิทธิขายที่ดินดังกลาวได โดยตองเสียคาธรรมเนียมและ
ภาษีที่กฎหมายกําหนดไว เนื่องจากรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงราชอาณาจักรอังกฤษ ไมได
ทําขอตกลงในเรื่องยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีอากรในการโอนที่ดินไวแตอยางใด (บันทึกสํานักมาตรฐาน
การทะเบียนทีด่ ิน ที่ มท ๐๕๑๕.๒/๓๓๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙)
๖.๖ สถานกงสุลมาเลเซียประจําประเทศไทย ขอซื้อที่ดินราชพัสดุ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงกรมที่ดินวา คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวง
การตางประเทศทําความตกลงในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลมาเลเซีย อนุญาตใหรัฐบาลมาเลเซียซื้อที่ดิน
ราชพัสดุ โฉนดที่ดินในเขตจังหวัดสงขลา จากกระทรวงการคลังเพื่อใชเปนที่ทําการและบานพักกงสุลมาเลเซีย
ที่จังหวัดสงขลาได ตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันโดยมีเงื่อนไขวารัฐบาลมาเลเซียจะไมขาย ใหเชา หรือกอ
ภาระติดพันโดยมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยกอน จึงขอใหกรมทีด่ ินอํานวยความสะดวกในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวใหแกรัฐบาลมาเลเซีย เสร็จแลวใหรายงานใหทราบ
กรมที่ดนิ ไดแจงใหจังหวัดสงขลาสั่งพนักงานเจาหนาที่ที่เกีย่ วของใหอํานวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาว ใหแกรัฐบาลมาเลเซียตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว (หนังสือ
กรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/๑๐๒๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๓)
/๖.๗ สถานเอกอัคร

-๘๖.๗ สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทย ขอทําความตกลงเกี่ยวกับการไดมาซึ่งที่ดิน
เพื่อสรางสถานทูต
กรมธนารักษแจงกรมที่ดนิ วา กระทรวงการตางประเทศไดมีหนังสือหารือกรณีสถานเอกอัคร
ราชทูตรัสเซีย ไดเสนอขอทําความตกลงในการไดมาซึ่งที่ดินเพื่อสรางที่ทําการสถานทูตและบานพักของ
เจาหนาที่ของแตละฝาย โดยรางความตกลงมีสาระสําคัญวา ตางฝายจะใหสิทธิแกอีกฝายไดมาซึ่งที่ดิน
เพื่อดําเนินการบนพื้นฐานของหลักตางตอบแทน โดยตางฝายจะออกเงินซื้อที่ดินใหแกกัน กระทรวงการ
ตางประเทศจึงขอหารือวา หากรัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ฝายรัสเซียซื้อในกรุงเทพฯ และใหเชาดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหรัฐบาลรัสเซียไดหรือไม กรมธนารักษจึงขอหารือ
กรมที่ดินวา หากกระทรวงการตางประเทศจะเพิ่มเติมขอบทในลักษณะดังกลาวใหถกู ตองสอดคลอง และเปน
ไปตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จะสามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไร
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา การที่รัฐบาลตางประเทศจะขอไดมาซึง่ ที่ดินในประเทศไทย
ไดหรือไมเพียงใดนั้น ตองเปนไปตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ ซึ่งตกลงโดย
ปรากฏสาระสําคัญระหวางกันใหตางฝายตางถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางในดินแดนของกันและ
กันได ทั้งนี้เปนไปตามหลักถอยทีถอยอาศัยและถอยปฏิบัติตอกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีมิใชเปนการ
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๘๖ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ ดังนั้น การทีก่ ระทรวงการตางประเทศ
จะเพิ่มเติมขอบทวา ในกรณีที่รัฐบาลรัสเซียออกกฎหมายอนุญาตใหตา งประเทศมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินประเทศ
ตนไดแลว ทั้งสองฝายจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกกันนัน้ สามารถที่จะดําเนินการไดเพราะเปนการทําความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ เปนกรณีนอกเหนือไปจากการขอถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายที่ดนิ (บันทึกกองทะเบียนที่ดนิ ที่ มท ๐๖๑๐.๔/๘๙๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม
๒๕๓๗)
๖.๘ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดาลุสซาลามประจําประเทศไทย ขออนุญาตซื้อที่ดิน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงวา สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดาลุสซาลามประจํา
ประเทศไทย มีความประสงคจะซื้อที่ดินโฉนดที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมสิ่งปลูกสรางเพื่อใชเปน
ที่ทําการของสถานเอกอัครราชทูตและบานพักเจาหนาที่ ซึ่งรัฐบาลบรูไนดาลุสซาลาม และรัฐบาลไทยไดทําความ
ตกลงในรูปของหนังสือแลกเปลี่ยน ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแตละฝายสามารถซื้อและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
เพื่อใชเปนที่ทาํ การของสถานเอกอัครราชทูต และบานพัก
/เจาหนาที่

- ๙เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตในดินแดนของแตละฝาย โดยไมตองยกเวนคาธรรมเนียมการโอน และ
ภาษีที่เกี่ยวของ จึงขอใหกรมที่ดินตรวจสอบขอมูล และขอกฎหมายที่เกี่ยวของและอํานวยความสะดวก
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพยดังกลาว
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา กรณีสถานเอกอัครราชทูตขอซื้อที่ดินนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ คณะรัฐมนตรีไดอนุมตั ิเปนหลักการตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอวา
ใหกระทรวงการตางประเทศรับไปพิจารณาทําความตกลงในเรื่องการซือ้ และขายที่ดนิ จํานวนไมเกิน ๑๕ ไร
อาคาร และอาคารชุด กับสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ โดยไดรับยกเวนภาษีอากร และคาธรรมเนียมการโอนบน
พื้นฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติได โดยรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ซึ่งขอเท็จจริงตามทีก่ ระทรวง
การตางประเทศแจงมาวา สถานเอกอัครราชทูตบรูไนดาลุสซาลาม มีความประสงคจะซือ้ ที่ดินโฉนดทีด่ ิน พรอม
สิ่งปลูกสรางดังกลาว ซึ่งรัฐบาลบรูไนดาลุสซาลาม และรัฐบาลไทยไดทําความตกลงในรูปหนังสือแลกเปลีย่ น
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ใหแตละฝายสามารถซื้อและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใชเปนที่ทําการของสถาน
เอกอัครราชทูต และบานพักเจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูตในดินแดนของแตละฝายได โดยไมตองยกเวน
คาธรรมเนียมการโอนและภาษีที่เกีย่ วของ และกระทรวงการตางประเทศไดพิจารณาแลวไมขัดของที่สถาน
เอกอัครราชทูตบรูไนดาลุสซาลาม ซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว จึงถือไดวาการซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สราง ดังกลาวเปนไปตามความตกลงที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศไดทําไวตอกันแลว
สําหรับคาภาษีอากรและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวตาม
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ ระบุวา การจะไดรับยกเวนภาษีอากร และคาธรรมเนียมการโอน
ใหอยูบนพืน้ ฐานของหลักถอยทีถอยปฏิบัติ ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการตางประเทศ ดวนที่สดุ ที่ กต ๐๘๐๕/
๖๙๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ระบุวา ไมตองยกเวนคาธรรมเนียมการโอน และภาษีที่เกี่ยวของ ดังนั้น
ในการจดทะเบียนโอนที่ดนิ พรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว จึงไมไดยกเวนคาธรรมเนียมการโอนและภาษีที่เกีย่ วของ
แตอยางใด (บันทึกกรมที่ดนิ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕/๒๔๐๙๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘)
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