ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๐๐๗๙๖

กรมที่ดิน
ถนนพระพิพิธ กทม.๑๐๒๐๐
๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
สิ่งที่สงมาดวย คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ตามที่กรมที่ดินไดสงคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหมูลนิธิ
เกี่ยวกับคริสตจักร ไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหอธิบดีกรมที่ดิน
เปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับการขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรในเขต
กรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน สําหรับการขออนุญาตใหได
มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรในเขตจังหวัดนั้น และกรมที่ดินไดวางแนวทางใหเจาหนาที่
ถือปฏิบัติแลว นั้น
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่เปนไป
โดยถูกตองและในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบและถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ ) วาที่ ร.ต. ขันธชัย วิจักขณะ
(ขันธชัย วิจักขณะ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
โทร.๐ ๒๒๒๑ ๙๑๘๙,โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๐๖๒๓
โทร. (มท) ๕๐๘๐๑-๑๒ ตอ ๒๓๗

คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
๑.๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๔
๑.๒ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๒๒,๗๙๗,๗๙๘
๑.๓ พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘
๑.๔ กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๖๙๕๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๐๕
เรื่อง มูลนิธิคณะซาเลเซียนแหงประเทศไทย ขอไดมาซึ่งที่ดิน
๑.๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๓
เรื่อง มูลนิธคิ ณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ขอรับใหที่ดิน
๑.๗ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว ๑๔๖๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๘ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๑๑๔๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๑
เรื่อง มูลนิธิสิทธชนไทย ขออนุญาตไดมาซึ่งที่ดิน
๑.๙ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๒๒๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๑
เรื่อง มูลนิธิภคินีซาเลเซียนแหงประเทศไทย ขอรับโอนที่ดิน
๑.๑๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๑๑ หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกีย่ วกับคริสตจักร
๑.๑๒ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๓๕๔๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๕
เรื่อง การจดทะเบียนใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรตามมาตรา ๘๔
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๑๓ หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๒๓๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๒
เรื่อง การยกเวนภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองในที่ดินโดยไมมีคาตอบแทนใหแกวัด วัดบาดหลวงโรมันคาทอลิคหรือมัสยิด
/๑.๑๔ หนังสือ

-๒๑.๑๔ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๑๕ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๓๗๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕
เรื่อง การขอใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
๑.๑๖ หนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
เรื่อง การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
๑.๑๗ คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบ
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหอธิบดีกรมที่ดิน และผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน
๑.๑๘ เอกสารแนบทาย
๒. หลักเกณฑการขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
มูลนิธิที่จะขอไดมาซึ่งที่ดิน จะตองเปนมูลนิธิที่ดําเนินการหรือมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับศาสนาคริสต
ไมวาจะเปนนิกายใดในคริสตศาสนา และจะตองเปนมูลนิธิที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายแลว
๓. ความหมายของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร หมายถึง มูลนิธิที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยมูลนิธิดังกลาวมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับศาสนาคริสต ไมวานิกายใด หรือดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการเผยแพรศาสนาคริสตอยูดวย ทั้งนี้ แมจะไมระบุวัตถุประสงคใหปรากฏชัดแจงก็ตาม เชน
อาจเปน
เพียงใหการศึกษาทางศาสนา เปนตน
๔. ผูแทนของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
พิจารณาจากตราสารหรือขอบังคับของมูลนิธิวา มอบใหผใู ดเปนผูแทนของมูลนิธิในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิ ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
/๕.การขอ

-๓๕. การขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดิน
รัฐมนตรีไดมอบอํานาจการสั่งอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตาม
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนี้
กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรมที่ดินเปนผูปฏิบัติราชการแทน
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน
กรณีที่เห็นวาไมควรอนุญาต
ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. หลักเกณฑการพิจารณาของเจาหนาที่
เมื่อมีผูมายื่นคําขอใหไดมาซึ่งที่ดินในนามมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรใหเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
๑. มูลนิธิดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับคริสตศาสนา เชน การเผยแพรศาสนาคริสต
๒. แมวาวัตถุประสงคไมไดระบุไวอยางชัดเจนวาเผยแพรศาสนาคริสต แตการดําเนินการอาจมี
สวนเกี่ยวของกัน เชน มีคณะกรรมการเปนนักบวช แมชี (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๑๑๕๐
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๑๓ เรื่อง มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ขอรับใหที่ดิน และ
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๐๘/ว ๒๒๒๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ เรื่อง มูลนิธิภคินีซาเลเซียน
แหงประเทศไทย ขอรับโอนที่ดิน)
๓. ไดรับเงินอุดหนุนจากองคกรทางดานศาสนาคริสตจากตางประเทศหรือไม
๔. มีการใหทุนการศึกษาเฉพาะนักเรียนผูนบั ถือศาสนาคริสตเทานั้น หรือเปนสวนใหญ
แตนักเรียนผูนับถือศาสนาอื่นจะไมไดรับทุน หรือไดรับเปนเพียงบางรายเทานั้น
๕. ดูจากตราสารของมูลนิธิในเรื่องการเลิกกิจการของมูลนิธวิ า ถาเลิกแลวทรัพยสินตาง ๆ
ตลอดจนการดําเนินการตอไปใหตกแกมูลนิธิใด และมูลนิธิดังกลาวเปนมูลนิธิที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
คริสตจักรหรือไม
๗. หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณากรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน
๗.๑ หลักฐานการจดทะเบียนเปนมูลนิธิ (แบบ ม.น.๒) ฉบับแรก หากมีการเปลี่ยนแปลง
หลายครั้ง ใหนําครั้งสุดทายประกอบเรื่องดวย และตองระบุรายชื่อคณะกรรมการชุดปจจุบัน
ดานหลัง หากไมระบุมูลนิธิตองจัดทําบัญชีรายชื่อดังกลาวประกอบการพิจารณา
/๗.๒ ตราสาร

-๔๗.๒ ตราสารหรือขอบังคับ
๗.๓ รายงานการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ เกี่ยวกับที่ดินที่ขอไดมาโดยคณะกรรมการ
ของมูลนิธิที่เขาประชุมตองลงนามใหครบถวน หากใชรายงานการประชุมแทนหนังสือมอบอํานาจ
ใหเจาพนักงานที่ดินสั่งการ พรอมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการมอบอํานาจตามระเบียบดวย
๗.๔ กรณีขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่สุสาน ตองมีใบอนุญาตใหจัดตั้งสุสานประกอบการพิจารณา
๗.๕ บัญชีรายรับ-รายจาย การดําเนินการในรอบปท่ผี านมา
๗.๖ บัญชีที่ดินเดิมที่มูลนิธิไดรับอนุญาตแลว พรอมแจงการใชประโยชนในที่ดินดังกลาว
๗.๗ สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงที่ขออนุญาตและแปลงที่มูลนิธิถือครองอยู หากได
มากอนประมวลกฎหมายทีด่ ินใชบังคับ ก็ใหสงสําเนาใบไตสวน สําเนา น.ส.๑ หรือ น.ส.๑ ก. ประกอบ
การพิจารณา
๗.๘ กรณีเปนการขยายพื้นที่เดิมหรือเปนทางเขาออกใหแสดงแผนผังการตอรูปแผนที่ที่ดินเดิมกับ
ที่ดินแปลงที่ขอใหมใหชดั เจน
๗.๙ หลักฐานของผูโอน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหยา
ใบมรณบัตร
๗.๑๐ หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส ทั้งชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ถาเปนสิน
สวนตัวใหแนบหลักฐานประกอบ และกรณีเปนโสดใหบันทึกโสด
๗.๑๑ หนังสือมอบอํานาจใหทํานิติกรรม (ถามี)
๗.๑๒ หลักฐานการปดประกาศ (ถามี)
๗.๑๓ คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล และหลักฐานแสดงวาคดีถึงที่สุด ในกรณีโอนตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งศาล
๘. ขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่
ใหดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๘.๑.๑ เมื่อมีการยื่นคําขอใหไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตามมาตรา ๘๔
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เชน รับให ซื้อ รับมรดก ไดมาโดยการครอบครอบครอง ออกหนังสือ
/แสดงสิทธิ

-๕แสดงสิทธิในที่ดิน ฯลฯ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอ
ตามแบบที่กําหนดในหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
(ปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลว
เกินกวา ๕๐ ไร ใหดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เจาหนาที่จะตองพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดถึงเหตุผลความจําเปนเกี่ยวกับการใช
ประโยชนในที่ดินที่มูลนิธิขอไดมานั้นวา มีเหตุผลและความจําเปนมากนอยเพียงใด การใชประโยชน
เหมาะสมกับสภาพที่ดิน และจํานวนเนื้อที่ดินที่ขอใหไดมานั้นหรือไม อยางไร โดยบันทึกขอพิจารณา
กลั่นกรองดังกลาวไวในบันทึกถอยคําการสอบสวนมูลนิธิใหแจงชัด
(๒) ใหมูลนิธิแสดงโครงการเพื่อใหเห็นวา มูลนิธินั้นมีความสามารถทําประโยชนในที่ดิน
ที่ขอไดมาใหมไดอยางจริงจังตรงตามที่ขออนุญาต เชน เสนอโครงการความเปนไปไดในการใช
ประโยชนในที่ดิน พรอมทั้งแบบหรือแผนผังประกอบรวมเรื่อง
(๓) ถามูลนิธิใดมีที่ดินอยูแลว และขอใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม ตองใหมูลนิธิชี้แจงวาได
ทําประโยชนในที่ดินที่มีอยูแลวตรงตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไม อยางไร ใหทําบัญชี
รายละเอียดของที่ดินแตละแปลงที่มูลนิธิมีอยู หากมูลนิธิใชประโยชนในที่ดินที่มีอยูแลวไมตรงตาม
ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ก็ใหเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดถึงสาเหตุที่ไมใชประโยชนตามที่ไดรับ
อนุญาตไวใหแจงชัดแลวรวมเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาการขอไดมาซึ่งที่ดินของ
มูลนิธิแปลงใหมในคราวเดียวกัน
(๔) มูลนิธิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใดแลวหากยังไมไดจดทะเบียน
รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเปนของมูลนิธิ ใหเจาหนาที่ผูทําการสอบสวน แจงใหมูลนิธิไปดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิท์ ี่ดินใหเสร็จเรียบรอยกอนแลวจึงมาดําเนินการขอใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม
กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวมีจํานวน
เนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร นอกจากจะตองดําเนินการตามนัยขอ ๑ และขอ ๒ ของหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก
ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ แลว เจาหนาที่ตองแจงใหมลู นิธิทราบวา การขอได
มาซึ่งที่ดินแปลงใหมจะตองใชประโยชนเฉพาะกิจการทางดานศาสนา หรือใชเพื่อประโยชนตอสวนรวม
เชน เปนที่สรางโรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไป เปนตน เทานั้น หากมูลนิธิใช
/ประโยชน

-๖ประโยชนในที่ดินเปนอยางอื่นแลวก็อาจจะไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม
โดย
ใหบันทึกการชี้แจงดังกลาวไวในบันทึกการสอบสวนของมูลนิธิรวมเรื่องเพื่อใชประกอบการพิจารณา
กรณีเปนการซื้อที่ดินใหสอบสวนวาไดเงินมาอยางไร หรือดวยวิธีใด มีผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้นหรือไม มากนอยเพียงใด หากเงินที่ซื้อไดมาจากการบริจาค ใหระบุ
ผูบริจาค หากเปนองคการตางประเทศ เปนผูบริจาค มีความสัมพันธอยางไรกับมูลนิธิ และมูลนิธิไดรับ
ผลตอบแทนจากองคการฯ หรือไม อยางไร
๘.๑.๒ เมื่อเห็นวาอยูใ นหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ใหสํานักงานที่ดินที่รับคําขอประสานงาน
กับผูอํานวยการเขตที่ที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาวมีสภาพเหมาะสม
กับการประกอบศาสนกิจหรือไม เพียงใด โดยใหแสดงความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็น
ประกอบการพิจารณา
๘.๑.๓ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็น
จากผูอํานวยการเขตแลว ใหสํานักงานทีด่ ินกรุงเทพมหานครสงเรือ่ งใหกรมที่ดินเพื่อพิจารณาขออนุญาต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๘.๑.๔ เมื่อกรมที่ดินรับเรื่องแลวใหเจาหนาที่พิจารณาเสนออธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งอนุญาต โดยมีเงื่อนไขตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท
๐๖๑๐/ว ๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ขอ ๑–ขอ ๔ ซึ่งมูลนิธิตองปฏิบัติตาม
๘.๑.๕ กรณีตรวจสอบพบวามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือไดจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมใหมูลนิธิฯ รับโอนที่ดินไป โดยไมไดขออนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ใหแจงมูลนิธิดําเนินการยื่น
คําขอใหไดมาซึ่งที่ดินดังกลาวตาม ๘.๑.๑-๘.๑.๓ และใหแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของชี้แจงเหตุผลที่ได
ดําเนินการจดทะเบียนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปโดยไมไดรับอนุญาตแลวสรุปเรื่องเสนอ
อธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาสั่งอนุญาตยอนหลังใหเปนการถูกตอง
๘.๑.๖ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๘.๑.๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอเพื่อใหไปดําเนินการตอไป
๘.๑.๘ ในการจดทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ตองระบุการใชประโยชนในที่ดินตอจากชื่อมูลนิธิ
เชน “มูลนิธ…
ิ ……(เพื่อการศึกษาของโรงเรียน…..)” ลงในเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนและสารบัญ
จดทะเบียน
/๘.๑.๙ เมื่อพนักงาน

-๗๘.๑.๙ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมใหมูลนิธิรับโอนที่ดิน หรือสั่งอนุญาตยอนหลังแลว ใหรายงานกรมที่ดินทราบ เพื่อจะได
แกไขทะเบียนที่ดินทางสวนกลางใหถูกตองตรงกันตอไป
๘.๑.๑๐ ใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบที่ดินของมูลนิธทิ ี่ไดรับอนุญาตแลววา
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม หากตรวจพบวามูลนิธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ใหแจงมูลนิธิทราบ
เพื่อดําเนินการจําหนายที่ดินภายในกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันไมใชหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
โดยการจําหนายที่ดินของมูลนิธิจะตองขออนุญาตอธิบดีกรมที่ดินกอน
สําหรับระยะเวลาการตรวจสอบที่ดิน ใหดําเนินการ ดังนี้
- กรณีเปนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตครบ ๑ ปแลว ใหตรวจสอบไดทันที และรายงาน
ผลใหกรมที่ดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีหนังสือตรวจสอบ
- กรณีเปนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตไมครบ ๑ ป ใหตรวจสอบเมื่อครบกําหนด ๑ ป
และรายงานผลใหกรมที่ดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด ๑ ป
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๑๓๗๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕
๘.๒ กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
๘.๒.๑ เมื่อมีการยื่นคําขอไดมาซึง่ ที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ตามมาตรา ๘๔ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เชน รับให ซื้อ รับมรดก ไดมาโดยการครอบครอง ออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ฯลฯ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและสอบสวนบันทึกถอยคําผูขอตามแบบที่
กําหนดในหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
สําหรับกรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลว
เกินกวา ๕๐ ไร ใหดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) เจาหนาที่จะตองพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดถึงเหตุผลความจําเปนเกี่ยวกับ
การใชประโยชนในที่ดินที่มูลนิธิขอไดมานั้นวา มีเหตุผลและความจําเปนมากนอยเพียงใด การใช
ประโยชนเหมาะสมกับสภาพที่ดินและจํานวนเนื้อที่ดินที่ขอใหไดมานั้นหรือไม อยางไร โดยบันทึก
ขอพิจารณากลั่นกรองดังกลาวไวในบันทึกการสอบสวนมูลนิธิใหแจงชัด
(๒) ใหมูลนิธิแสดงโครงการเพื่อใหเห็นวา มูลนิธินั้นมีความสามารถทําประโยชน
ในที่ดินที่ขอไดมาใหมไดอยางจริงจังตรงตามที่ขออนุญาต เชน เสนอโครงการความเปนไปไดใน
การใชประโยชนในที่ดิน พรอมทั้งแบบหรือแผนผังประกอบรวมเรื่อง
/(๓) ถามูลนิธิ

-๘(๓) ถามูลนิธิใดมีที่ดินอยูแลว และขอใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหมตองใหมูลนิธิ
ชี้แจงวาไดทําประโยชนในที่ดินที่มีอยูแลวตรงตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไม อยางไร ให
ทําบัญชีรายละเอียดของที่ดินแตละแปลงที่มูลนิธิมีอยู หากมูลนิธิใชประโยชนในที่ดินที่มีอยูแลว
ไมตรงตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ก็ใหเจาหนาที่บันทึกรายละเอียดถึงสาเหตุที่ไมใชประโยชน
ตามที่ไดรับอนุญาตไวใหแจงชัดแลวรวมเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาการขอไดมา
ซึ่งที่ดินของมูลนิธิแปลงใหมในคราวเดียวกัน
(๔) มูลนิธิไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใดแลว หากยังไมไดจด
ทะเบียนรับโอนที่ดินมาเปนของมูลนิธิ ใหเจาหนาที่ผูทําการสอบสวนแจงใหมูลนิธิไปดําเนินการจด
ทะเบียนรับโอนที่ดินใหเสร็จเรียบรอยกอน แลวจึงมาดําเนินการขอใหไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม
กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยูเดิมแลวมี
จํานวนเนื้อที่เกินกวา ๑๐๐ ไร นอกจากจะตองดําเนินการตามนัยขอ ๑ และขอ ๒ ของหนังสือกรมที่ดิน
ดวนมาก ที่ มท ๐๖๑๐/ว ๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ แลว เจาหนาที่ตองชี้แจงใหมูลนิธิทราบ
วาการขอไดมาซึ่งที่ดินแปลงใหม จะตองใชประโยชนเฉพาะกิจการทางดานศาสนา หรือใชประโยชน
ตอสวนรวม เชน เปนที่สรางโรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไป เปนตน เทานั้น
หากมูลนิธิใชประโยชนในที่ดินเปนอยางอื่นแลว ก็อาจจะไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไดมาซึ่ง
ที่ดินแปลงใหม โดยใหบันทึกการชี้แจงดังกลาวไวในบันทึกการสอบสวนของมูลนิธิรวมเรื่องเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา
กรณีเปนการซื้อที่ดินใหสอบสวนวาไดเงินมาอยางไร หรือดวยวิธีใด มีผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินของนิติบุคคลนั้นหรือไมมากนอยเพียงใด หากเงินที่ซื้อไดมาจากการบริจาค ใหระบุ
ผูบริจาค หากเปนองคการตางประเทศ เปนผูบริจาค มีความสัมพันธอยางไรกับมูลนิธิ และมูลนิธิไดรับ
ผลตอบแทนจากองคการฯ หรือไม อยางไร
๘.๒.๒ เมื่อเห็นวาอยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการใหได ใหสํานักงานที่ดินที่รับคําขอ
ประสานงานกับนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไป
ทําการตรวจสอบขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาวมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจหรือไมเพียงใด
โดยใหแสดงความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็นประกอบการพิจารณา
/๘.๒.๓ เมื่อไดรับ

-๙๘.๒.๓ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการให
ความเห็นจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด ให
สํานักงานจังหวัดสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมไปยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
โดยทางโทรสาร ตามบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มอี ยูเดิมของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตาม
มาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สิ่งที่สงมาดวย ๒) ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท
๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
(๒) กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา
และสวนแยกหรือสํานักงานที่ดินอําเภอ
ใหสงเรื่องไปสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อใหสํานักงานที่ดินจังหวัดดําเนินการ
สอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมไปยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินทางโทรสาร
(๓) สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิม และสง
คืนสํานักงานที่ดินจังหวัดทางโทรสาร
๘.๒.๔ เมือ่ สํานักงานที่ดินจังหวัดไดรับบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมจากสํานัก
มาตรฐานการทะเบียนที่ดินแลว ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาสั่งการ
๘.๒.๕ กรณีตรวจสอบพบวามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือไดจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมใหมูลนิธริ ับโอนที่ดินไปโดยไมไดขออนุญาตจากรัฐมนตรีฯ ใหแจงมูลนิธิดําเนินการ
ยื่นคําขอใหไดมาซึ่งที่ดินดังกลาว ตาม ๘.๒.๑-๘.๒.๓ และใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของชี้แจงเหตุผลที่ได
ดําเนินการจดทะเบียนหรือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไปโดยไมไดรับอนุญาต แลวสรุปเรื่องเสนอ
ตอผูวาราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีฯ เพื่อพิจารณาสั่งอนุญาตยอนหลังให
เปนการถูกตองตอไป
๘.๒.๖ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลวใหดําเนินการ ดังนี้
ใหสาํ นักงานที่ดินจังหวัดรายงานผลการสั่งอนุญาตตามบัญชีรายงานผลการสั่ง
อนุญาตของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สิ่งที่สงมาดวย ๓)
/ตามหนังสือ

- ๑๐ ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ใหกรมที่ดิน
ทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาตแลวแจงผูขอมาดําเนินการตอไป
๘.๒.๗ ในการจดทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ตองระบุการใชประโยชนในที่ดินตอจาก
ชื่อมูลนิธิ เชน “มูลนิธิ………(เพื่อการศึกษาของโรงเรียน….)” ลงในเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
จดทะเบียนและสารบัญจดทะเบียน
๘.๒.๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดแจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมใหมูลนิธิรับโอนที่ดินหรือสั่งอนุญาตยอนหลังแลว ใหจังหวัดรายงานกรมที่ดินทราบ
ตามบัญชีทะเบียนที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
(สิ่งที่สง มาดวย ๔) ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๔๖ เพื่อแกไขบัญชีทะเบียนที่ดินทางสวนกลางใหถูกตองตรงกัน
๘.๒.๙ ใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบที่ดินของมูลนิธิที่ไดรับอนุญาตแลววา
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม หากตรวจพบวามูลนิธิไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ใหแจงมูลนิธิทราบ
เพื่อดําเนินการจําหนายที่ดินภายในกําหนดเวลา ๑ ป นับแตวันไมใชหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดย
การจําหนายที่ดินของมูลนิธิจะตองขออนุญาตอธิบดีกรมที่ดินกอน
สําหรับระยะเวลาการตรวจสอบที่ดิน ใหดําเนินการ ดังนี้
- กรณีเปนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตครบ ๑ ปแลว ใหตรวจสอบไดทันที และ
รายงานผลใหกรมที่ดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีหนังสือตรวจสอบ
- กรณีเปนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตไมครบ ๑ ป ใหตรวจสอบเมื่อครบกําหนด
๑ ป และรายงานผลใหกรมที่ดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันครบกําหนด ๑ ป
ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ ๐๗๒๘/ว ๑๓๗๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕
๙. กรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินเปนอยางอื่นไมตรง
ตามที่อนุญาตไว มูลนิธิจะตองขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินตอรัฐมนตรี
เมื่อรัฐมนตรีอนุญาตแลว จึงจะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินเปนอยางอื่นได และให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
/๙.๑ กรณีที่ดิน

- ๑๑ ๙.๑ กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
๙.๑.๑ ใหมูลนิธิยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ โดยใชคําขอ
ท.ด.๙
๙.๑.๒ ตรวจสอบหลักฐานเชนเดียวกับกรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน ตาม
หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๓
๙.๑.๓ สอบสวนเหตุผลและความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินเปนอยางอื่น
ไมตรงตามที่รัฐมนตรีฯ อนุญาตไวแลวประสานงานกับผูอํานวยการเขตที่ที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไปทําการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาวมีสภาพเหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจหรือไมเพียงใด โดย
ใหแสดงความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความเห็นประกอบการพิจารณา
๙.๑.๔ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความ
เห็นจากผูอํานวยการเขตแลว ใหสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสงเรื่องใหกรมที่ดินเพื่อพิจารณาขอ
อนุญาตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
๙.๑.๕ เมื่อกรมที่ดินรับเรื่องแลวใหเจาหนาที่พิจารณาเสนออธิบดีในฐานะปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการ
๙.๑.๖ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหสงเรื่องคืนสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
๙.๑.๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอเพื่อมาดําเนินการ และหมายเหตุดวยอักษร
สีแดงถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นลงในรายการจดทะเบียนการไดมาของมูลนิธิ โดยใหมีใจความวา
“มูลนิธิขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากเดิมเปน……ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไดมีคําสั่งอนุญาตเมื่อวันที่…
เดือน……พ.ศ. ….” พรอมทั้งลงชื่อเจาพนักงานที่ดิน และวัน เดือน ป กํากับไว
๙.๒ กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
๙.๒.๑ ใหมูลนิธิยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่ โดยใชคําขอ
ท.ด.๙
๙.๒.๒ ตรวจสอบหลักฐานเชนเดียวกับกรณีมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรขอไดมาซึ่งที่ดิน
๙.๒.๓ สอบสวนเหตุผลและความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินเปน
อยางอื่นไมตรงตามที่รัฐมนตรีอนุญาตไว แลวประสานงานกับนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
/หัวหนา

- ๑๒ หัวหนาประจํากิ่งอําเภอทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูเพื่อออกไปทําการตรวจสอบขอเท็จจริงวาที่ดินดังกลาว
มีสภาพเหมาะสมกับการประกอบศาสนกิจหรือไมเพียงใด โดยใหแสดงความเห็นพรอมทั้งเหตุผล
ในการใหความเห็นประกอบการพิจารณา
๙.๒.๔ เมื่อไดรับผลการตรวจสอบขอเท็จจริงและความเห็นพรอมทั้งเหตุผลในการใหความ
เห็นจากอําเภอหรือกิ่งอําเภอ แลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัด
ใหสํานักงานที่ดินจังหวัดสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมไปยังสํานักมาตรฐาน
การทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน โดยทางโทรสาร ตามบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของนิติ
บุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สิ่งที่สงมาดวย ๒) ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ กรณีที่ดินที่อยูในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบของสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขาและสวนแยกหรือสํานักงานที่ดินอําเภอใหสง เรื่อง
ไปสํานักงานที่ดินจังหวัดเพื่อใหสํานักงานที่ดินจังหวัดดําเนินการสอบถามขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมไป
ยังสํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินทางโทรสาร
(๓) สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิม และสงคืน
สํานักงานที่ดินจังหวัดทางโทรสาร
๙.๒.๕ เมื่อสํานักงานที่ดินจังหวัดไดรับบัญชีตรวจสอบขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมจากสํานัก
มาตฐานการทะเบียนที่ดินแลว ใหเสนอเรื่องตอผูว าราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาสั่งการ
๙.๒.๖ เมื่อมีคําสั่งอนุญาตแลว ใหจังหวัดรายงานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ดินให
กรมที่ดินทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันที่สั่งอนุญาต เพื่อจะไดแกไขบัญชีทะเบียนที่ดินทางสวนกลาง
ใหถูกตองตรงกันตอไป
๙.๒.๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงผูขอเพื่อมาดําเนินการ และหมายเหตุดวยอักษร
สีแดงถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นลงในรายการจดทะเบียนการไดมาของมูลนิธิ โดยใหมีใจความวา
“มูลนิธิขอเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากเดิมเปน………………ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไดมีคําสั่งอนุญาต
เมื่อวัน……เดือน…………..พ.ศ. ….” พรอมทั้งลงชื่อเจาพนักงานที่ดิน และวัน เดือน ป กํากับไว
/๑๐.การขอ

- ๑๓ ๑๐. การขอไดมาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักรประเภทตาง ๆ
๑๐.๑ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการรับมรดกตามพินัยกรรม
พิจารณาพินัยกรรมวาชอบตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไม
๑๐.๒ การขออนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินเพียงบางสวน (ไมเต็มแปลงตามโฉนดหรือ น.ส.๓
เวนการจดทะเบียนเฉพาะสวนหรือขอถือกรรมสิทธิ์รวม) ควรใหเจาของที่ดินยื่นคําขอทําการรังวัด
แบงแยกและจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมกอน แลวจึงดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
๑๐.๓ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการครอบครองตามมาตรา ๑๓๖๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
พิจารณาดําเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๒/ว ๑๕๔๗๖ ลงวันที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๑๗ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจดทะเบียน (ตอบขอหารือจังหวัดปราจีนบุรี)
๑๐.๔ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินตามมาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พิจารณาจากคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
๑๐.๕ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการขอรับโอนตามคําสั่งศาลหรือโอนตามคําพิพากษา
พิจารณาวาศาลมีคําสั่งถึงที่สุดแลวและมีหลักฐานหนังสือแสดงวาคดีถึงที่สุด
๑๐.๖ การขอใหไดมาซึ่งที่ดินโดยการโอนใหตัวการ ตามมาตรา ๗๙๗ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
พิจารณาใหไดขอเท็จจริงวาขณะที่ตัวแทนรับโอนที่ดินไวแทนมูลนิธินั้น มูลนิธิจะ
ตองมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอยูแลว และการรับโอนที่ดินไวแทนนั้นจะตองเปนไป
ตามเจตนาของผูโอนดวยวามีความประสงคจะโอนใหแกมูลนิธิจริง แตเนื่องจากมีเหตุขัดของ
ไมสามารถโอนใหแกมูลนิธิในขณะนั้นได จึงโอนลงชื่อตัวแทนไวกอน
๑๐.๗ การขอไดมาซึง่ ที่ดินโดยการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
(๑) กรณีมูลนิธิยื่นคําขอหรือนํารังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
สําหรับที่ดินที่ไดมาภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับคําขอ
สอบสวน และดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เชนเดียวกับกรณีมูลนิธิขอไดมาซึ่งที่ดินในขอ ๘
ทุกประการแลว กอนแจกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน
/กรณีที่ดิน

- ๑๔ กรณีที่ดินอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตองเสนออธิบดีกรมที่ดินในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาสั่งการ
กรณีที่ดินอยูในเขตจังหวัดอื่น
ตองเสนอผูว าราชการจังหวัดในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาสั่งการ
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๑๒/๔/ว ๑๔๖๔๗ ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๒๔ และ
ดวนมาก ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖)
(๒) กรณีขอออกโฉนดที่ดินที่งอก หากที่งอกเปนที่ดินเกิดหลังประมวลกฎหมายที่ดิน
ตองพิจารณาดําเนินการตาม ๑๐.๗ (๑)
๑๑. การจําหนายที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
ถามูลนิธจิ ะจําหนายที่ดินจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดินกอน
๑๒. การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
๑๒.๑ หลักเกณฑการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการโอนที่ดินใหมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ขอ ๒ (๗) (ก) ออกตามความในพระราช
บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ กําหนดวา “คาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มีทุนทรัพยเรียกตามราคาทุนทรัพยตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยกําหนด
รอยละ ๒”
๑๒.๒ หลักเกณฑการเสียภาษีเงินได และภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีโอนที่ดินใหมูลนิธิเกี่ยวกับ
คริสตจักร
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดและภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑๒.๓ คาอากรแสตมป
การเรียกเก็บคาอากรแสตมป ใหเรียกเก็บในอัตรารอยละ ๐.๕ คํานวณตามราคา
ประเมินทุนทรัพยหรือจํานวนทุนทรัพยที่ผูขอแสดงแลวแตอยางใดจะสูงกวา (คูมือการเรียกเก็บ
/คาธรรมเนียม

- ๑๕ คาธรรมเนียม ภาษีและอากร ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน เวียนโดยหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๔๖)
๑๓. การทําบัญชีทะเบียนที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน
ใหสาํ นักงานที่ดินจังหวัดและสํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูใชสมุดเบอร ๒ ทําบัญชีทะเบียนที่ดิน
ของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา ๘๔ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน โดยใหสํานักงานที่ดิน
จังหวัดจัดทํารวมทั้งจังหวัดแหงหนึ่ง และสํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูจัดทําในเขตทองที่อีกแหงหนึ่ง
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคราวตอไป โดยแยกเก็บตามตัวอักษรตัวหนาของชื่อนิติบุคคลนั้น
แลวนําขอมูลที่ดินที่มีอยูเดิมของนิติบุคคลที่ไดจากการตรวจสอบขอมูลจากสํานักมาตรฐานการ
ทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน ลงในบัญชีทะเบียนที่ดินดังกลาวตามลําดับการไดมาซึ่งที่ดินกอนหลัง แลว
จึงนําขอมูลที่ดินที่แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหนิติบุคคลนั้น
รับโอนที่ดินซึ่งไดรับอนุญาตลงเปนลําดับตอไป

