ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๒๐๑๓

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม. ๑๐๒๐๐
๒๖ เมษายน ๒๕๔๙

เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่มีคนตางดาวถือหุน
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีทะเบียนที่ดินของนิติบคุ คล
๒. ตัวอยางหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ หรือหัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัด
๓. หลักเกณฑการตรวจบัญชีรายชื่อผูถือหุน
โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดนิ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ บัญญัติใหนิติบุคคลซึ่งมีทุนของ
คนตางดาวเกินกวารอยละสีส่ ิบเกา หรือมีผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวน ไมอาจ
ถือครองที่ดิน จึงมีนิติบุคคลบางรายหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยรับโอนทีด่ ินไปในขณะที่ไมเปนนิติบคุ คลตาม
มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แตตอมาใหคนตางดาวเพิ่มทุนจนเกินกวารอยละสี่สิบเกา หรือมีคนตางดาว
เขาถือหุนจนกลายเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ซึ่งเปนเหตุใหนิติบคุ คลนั้นคงมีสิทธิถือ
ที่ดินไดเทาที่คนตางดาวจะพึงมีตามมาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทีด่ ินสวนที่เกินตองทําการ
จําหนายตอไปภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดให ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน แตไมเกินหนึ่งป และถา
ไมจําหนายที่ดนิ ภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีมีอํานาจจําหนายที่ดินนั้น แตเนื่องจากกรมที่ดินไมมีขอมูล
วาหลังจากนิตบิ ุคคลไดรับโอนที่ดินไปแลว ตอมาไดกลายสภาพเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา
๙๘ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ินหรือไม จึงไมอาจดําเนินการกับนิติบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว
กรมที่ดินพิจารณาแลว เพือ่ ใหทางราชการสามารถตรวจสอบไดวา หลังจากนิติบคุ คล
รับโอนที่ดินไปแลว ไดมกี ารเพิ่มทุนของคนตางดาวหรือเพิ่มจํานวนผูถอื หุนที่เปนคนตางดาวจนกลายเปน
นิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือไม จึงขอใหจังหวัดดําเนินการ
ดังนี้
๑. สํารวจรายชื่อบริษัทจํากัด หางหุน สวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนแลว
ซึ่งมีคนตางดาวถือหุนอยู หรือเปนกรรมการ ที่ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ตามแบบบัญชี
/ทะเบียน

-๒ทะเบียนทีด่ ินของนิติบุคคล (สิ่งที่สงมาดวย ๑.) (ยกเวนนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดนิ ตามกฎหมายอื่น
เชน ตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.๒๕๒๐ หรือตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธนาคารพาณิชย
ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไวโดยเฉพาะ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย)
๒. ภายในเดือนมิถุนายนของทุกป ใหสาํ นักงานที่ดนิ กรุงเทพมหานคร และสํานักงานที่ดิน
จังหวัดสงรายชื่อนิติบุคคลตาม ๑. ใหสํานักบริการขอมูลธุรกิจ หรือสํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด (สิ่งที่สง
มาดวย ๒) เพื่อขอใหตรวจสอบวานิติบคุ คลดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๙๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๙๘
แหงประมวลกฎหมายทีด่ ินหรือไม (หลักเกณฑการตรวจบัญชีรายชื่อผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๓.)
๓. เมื่อสํานักงานที่ดินไดรับผลการตรวจสอบแลว ถานิติบุคคลตาม ๑. ไดกลายเปนนิติบุคคล
ตามมาตรา ๙๗ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นคงมีสิทธิ
ถือที่ดินไดเทาที่คนตางดาวจะพึงมีตามมาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ทีด่ ินสวนที่เกินจึงตองทําการ
จําหนายไป โดยใหพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๗,๙๔,๙๕,๑๐๐ และ ๑๑๒ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ
ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทางปฏิบตั ิตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.ขันธชัย วิจักขณะ
(ขันธชัย วิจักขณะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓
โทร.(มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ตอ ๒๓๗

ตัวอยางหนังสือถึงผูอ ํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ/หัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

ที่……….

……………………...
.……………………...
วันที…
่ .เดือน…………….พ.ศ. ….

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูถือหุนของนิติบุคคล
เรียน ผูอํานวยการสํานักบริการขอมูลธุรกิจ/หัวหนาสํานักพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย ๑. รายชื่อนิติบุคคล รวม……….ราย
๒. หลักเกณฑการตรวจบัญชีรายชื่อผูถือหุน
โดยที่ประมวลกฎหมายทีด่ ิน มาตรา ๙๗ และมาตรา ๙๘ บัญญัติใหนิติบุคคลซึ่งมีทุนของ
คนตางดาวเกินกวารอยละสีส่ ิบเกา หรือมีผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวเกินกวากึ่งจํานวน ไมอาจ
ถือครองที่ดิน จึงมีนิติบุคคลบางรายหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยรับโอนทีด่ ินไปในขณะที่ไมเปนนิติบคุ คลตาม
มาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แตตอมาใหคนตางดาวเพิ่มทุนจนเกินกวารอยละสี่สิบเกา หรือมีคนตางดาวเขา
ถือหุนจนกลายเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ ซึ่งเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นคงมีสิทธิถือที่ดิน
ไดเทาที่คนตางดาวจะพึงมีตามมาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ิน ที่ดินสวนทีเ่ กินตองทําการจําหนาย
ตอไปภายในเวลาที่อธิบดีกําหนดให แตเนื่องจากกรมทีด่ ินไมมีขอมูลวาหลังจากนิตบิ ุคคลไดรับโอนที่ดิน
ไปแลว ตอมาไดกลายสภาพเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายทีด่ ินหรือไม
จึงไมอาจดําเนินการกับนิติบคุ คลดังกลาวใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ดังนั้น เพื่อใหทางราชการสามารถตรวจสอบไดวา หลังจากนิติบุคคลรับโอนที่ดินไปแลว
ไดมีการเพิ่มทุนของคนตางดาวหรือเพิ่มจํานวนผูถือหุนทีเ่ ปนคนตางดาว จนกลายเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙๗
หรือมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือไม จึงขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่ตรวจสอบวา นิติบุคคล
ตามรายชื่อที่สงมาพรอมนี้ ปจจุบันมีรายใดที่มีลักษณะตามมาตรา ๙๗ หรือมาตรา ๙๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดนิ
หรือไม โดยขอใหตรวจตามหลักเกณฑการตรวจบัญชีรายชื่อผูถือหุน (สิ่งที่สงมาดวย ๒.)
/จึงเรียน

-๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดแจงผลการตรวจสอบพรอมเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของใหสาํ นักงานที่ดนิ ………..…….ทราบ เพื่อจะไดพจิ ารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป
ซึ่งสํานักงานที่ดิน………………………หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

……………………

…………………….
โทร. ………..
โทรสาร. ………

