แนวทางการพิจารณาของกรมที่ดนิ เกี่ยวกับการขอได้ มาซึ่งที่ดนิ ของคนไทยที่มีค่ ูสมรส
เป็ นคนต่ างด้ าว
3.1 หญิงไทยถือทีด่ ินแทนคู่สมรสทีเ่ ป็ นคนต่ างด้ าว
นางสาว ก. ซื ้อที่ดนิ โดยแจ้ งความเท็จว่าเป็ นคนโสด (มิได้ แจ้ งว่ามีคสู่ มรสเป็ นคนต่างด้ าว) ดังนัน้ เมื่อ
นางสาว ก. ไม่อาจพิสจู น์ได้ วา่ เงินที่นามาซื ้อที่ดนิ (ระหว่างสมรสกับคนต่างด้ าว) เป็ นสินส่วนตัวของตน
กรณีนี ้จึงต้ องด้ วยข้ อสันนิษฐานของกฎหมายว่าเป็ นสินสมรส ตามมาตรา 1474 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เมื่อที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นสินสมรส คนต่างด้ าวย่อมมีสว่ นเป็ นเจ้ าของร่วมด้ วยจึงถือว่ า
3.1.1 คนต่างด้ าวได้ ที่ดนิ มาโดยฝ่ าฝื นมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ย่อมมีความผิดตามมาตรา
111 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ
3.1.2 นางสาว ก. ถือที่ดนิ แทนคนต่างด้ าวตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีความผิดตาม
มาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทังถื
้ อว่ากระทาความผิดฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ า
พนักงาน และแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานผู้กระทาการตามหน้ าที่ จดข้ อความอันเป็ นเท็จลงในเอกสารราชการ ตาม
มาตรา 137และ 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้ องจาหน่ายที่ดนิ ภายในเวลาที่อธิบดีกรม
ที่ดนิ กาหนด ตามมาตรา 94 และ 96 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ แต่เมื่อปรากฏว่านางสาว ก. ได้ จดทะเบียน
ให้ ที่ดนิ แปลงดังกล่าวแก่มารดาของตน จึงถือว่าเป็ นการจาหน่ายที่ดนิ ไปแล้ ว กรมที่ดนิ จึงแจ้ งให้ จงั หวัดสัง่
พนักงานเจ้ าหน้ าที่แจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีกบั นางสาว ก. ในความผิดตาม
มาตรา 113แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 137 และ 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และคนต่างด้ าวในความผิดตามมาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป
3.2 หญิงไทยมีค่ ูสมรสเป็ นคนต่ างด้ าวซื้อทีด่ ินได้ จากการขายทอดตลาด
นาง บ. มีคสู่ มรสไม่ชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว ซื ้อที่ดนิ จากการขายทอดตลาดของเจ้ าพนักงาน
บังคับคดี ศาลแพ่งแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานที่ดนิ จดทะเบียนระงับจานอง และโอนกรรมสิทธิ์ให้ นาง บ.
สานักงานที่ดนิ จึงแจ้ งให้ ศาลแพ่งทราบว่าไม่อาจดาเนินการจดทะเบียนได้ เพราะผู้ขอมีคสู่ มรสเป็ นคนต่าง
ด้ าว เงินที่นามาซื ้อที่ดินเป็ นเงินที่ทามาหาได้ ร่วมกัน เป็ นการซื ้อที่ดนิ เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้ าว
ศาลแพ่งเห็นว่า นาง บ. ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้ าว เมื่อเป็ นผู้ซื ้อที่ดนิ ได้ จากการขายทอดตลาด
ของศาลโดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ วเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานที่ดินที่จะต้ องดาเนินการตามประมวล
กฎหมายที่ดินต่อไปนาง บ. ได้ ยื่นคาร้ องต่อเจ้ าพนักงานบังคับคดี (ศาลแพ่ง) ขอเปลี่ยนชื่อ
ผู้ซื ้อจากตนเป็ นนางสาว ล. บุตรของตน เจ้ าพนักงานบังคับคดีได้ แจ้ งให้ นาง บ.นาหลักฐานที่อ้างว่าเจ้ า
พนักงานที่ดนิ ไม่ยอมจดทะเบียนโอนที่ดนิ เพื่อประกอบการพิจารณามีคาสัง่ ต่อไป
กรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า การที่ศาลมีคาสัง่ ขายทอดตลาดทรัพย์ใน
คดีแพ่งนัน้ ผู้ซื ้อได้ ที่ดนิ จากการขายทอดตลาด ย่อมได้ สิทธิตามมาตรา 1330 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็ นคนละกรณีกบั การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ซึง่ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมได้ มาซึง่ ที่ดนิ ของบุคคลบางประเภท ประมวลกฎหมายที่ดนิ ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ อีกส่วนหนึง่ การที่
ศาลสัง่ ขายทอดตลาดที่ดนิ ศาลมิได้
พิจารณาว่าผู้ซื ้อที่ดนิ ได้ จากการขายทอดตลาด จะมีสิทธิที่จะซื ้อที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินหรื อไม่
ดังนัน้
เมื่อมีผ้ ซู ื ้อที่ดินได้ จากการขายทอดตลาด ศาลเพียงแต่แจ้ งให้ เจ้ าพนักงานที่ดนิ ดาเนินการจด
ทะเบียนโอนให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายเท่านันการที
้
่ศาลแจ้ งผลการขายทอดตลาด เพื่อให้ เจ้ าพนักงานที่ดนิ
จดทะเบียนโอนขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อจากการขายทอดตลาด เป็ นเรื่ องในทางธุรการของศาลเท่านัน้ ไม่ใช่คาสัง่ ให้
โอนแต่อย่างใด สาหรับกรณีนี ้ นาง บ. (ผู้ซื ้อที่ดนิ จากการขายทอดตลาดของเจ้ า พนักงานบังคับคดี) มีคู่
สมรสที่มิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นคนต่างด้ าว เงินที่นามาซื ้อที่ดินได้ มาจากการทามาหาได้ ร่วมกันระหว่างอยู่
กินฉันสามีภริยา หากให้ นาง บ. ซื ้อที่ดนิ ก็จะเป็ นผลให้ คนต่างด้ าวมีสิทธิในที่ดนิ ร่วมด้ วยเพราะเป็ น
ทรัพย์สินที่ทามาหาได้ ร่วมกันทังเป็
้ นผลให้ คนต่างด้ าวได้ มาซึง่ ที่ดนิ โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามมาตรา
86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และเป็ นกรณีที่ฟังได้ วา่ ซื ้อที่ดนิ เพื่อประโยชน์แก่คนต่างด้ าวกรมที่ดนิ เสนอ
ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ นาง บ. ซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าวตามมาตรา 74
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และรัฐมนตรี ฯ ได้ มีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ นาง บ. ซื ้อที่ดนิ แปลงดังกล่าว
3.3 ศาลพิพากษาให้ เพิกถอนชื่ อคนไทยออกจากโฉนดที่ดินเนื่องจากถือทีด่ ินแทนคนต่ างด้ าว
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็ นคนต่างด้ าวซื ้อที่ดนิ แต่ให้ นาง ก. (คูส่ มรส)ลงชื่อในโฉนดที่ดนิ ในฐานะเป็ น
เจ้ าของแทน จึงพิพากษาให้ เพิกถอนชื่อนาง ก. ออกจากโฉนดที่ดนิ และให้ คนต่างด้ าวจาหน่ายที่ดนิ ภายใน
เวลาที่อธิบดีกรมที่ดนิ กาหนดโดยให้ นาง ก. ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนไปจดทะเบียนโอนจาหน่ายให้ หากไม่ไปให้
ถือเอาคาพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนากรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วเห็นว่า คนต่างด้ าวได้ มาซึง่ ที่ดนิ
ดังกล่าวโดยมิชอบด้ วยกฎหมายเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ (มาตรา 86บัญญัตวิ า่
“คนต่างด้ าวจะได้ มาซึง่ ที่ดนิ ก็โดยอาศัยบทสนธิสญ
ั ญาซึง่ บัญญัตใิ ห้ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ได้ ฯลฯ”
แต่ขณะนี ้ประเทศไทยได้ บอกเลิกสนธิสญ
ั ญาในเรื่ องดังกล่าวกับทุก ๆ ประเทศแล้ ว) ย่อมมีความผิดตาม
มาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนคนไทยนันปรากฏว่
้
าได้ ถือที่ดนิ ในฐานะเป็ นเจ้ าของแทนคน
ต่างด้ าวตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ต้ องจาหน่ายที่ดินตามมาตรา94 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ และย่อมมีความผิดตามมาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทังมี
้ ความผิดฐานแจ้ งข้ อความอัน
เป็ นเท็จแก่เจ้ าพนักงาน และแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานผู้กระทาการตามหน้ าที่จดข้ อความอันเป็ นเท็จลงในเอกสาร
ราชการ ตามมาตรา 137 และ 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรมที่ดนิ ได้ แจ้ งให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการ ดังนี ้
3.3.1 แจ้ งความดาเนินคดีกบั คนไทยและคนต่างด้ าว
3.3.2 ให้ คนต่างด้ าวจาหน่ายที่ดนิ ภายในเวลาหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่รับทราบ

และแจ้ งให้ ทราบด้ วยว่าถ้ าไม่จดั การจาหน่ายที่ดนิ ในเวลาที่กาหนด อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดนิ และ
สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละห้ าของราคาที่จาหน่ายนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ที่ต้อง
เรี ยกเก็บ
3.3.3 ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ทาบันทึกถ้ อยคาระหว่างคนต่างด้ าวกับ
คนไทยผู้ถือที่ดนิ แทน ดังนี ้
ผู้ที่จะรับโอนที่ดินจากการจาหน่ายที่ดนิ นอกจากเป็ นผู้ที่มีความสามารถและมีสิทธิถือที่ดนิ ได้ ตาม
กฎหมาย ต้ องเป็ นบุคคลที่คนต่างด้ าวยินยอมให้ รับโอน
- ราคาที่ดินที่จะจาหน่าย ให้ คนต่างด้ าวเป็ นผู้กาหนด และให้ คนต่างด้ าวเป็ นผู้รับเงิน
- คนไทยซึง่ ถือที่ดนิ แทนคนต่างด้ าว มีหน้ าที่เฉพาะจัดการจาหน่ายที่ดนิ ในฐานะมีชื่อในโฉนดที่ดนิ ไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการเลือกผู้รับโอนที่ดนิ
3.4 คนไทยขอจดทะเบียนจานองทีด่ ินกับสามีต่างด้ าว
คนต่างด้ าวอยู่กินฉันสามีภริ ยากับนาง ก. โดยมิได้ จดทะเบียนสมรส และได้ ซื ้อที่ดนิ ลงชื่อนาง ก. ไว้ ต่อมา
นาง ก. ขอจดทะเบียนจานองที่ดนิ แปลงดังกล่าวกับคนต่างด้ าว สานักงานที่ดินไม่ดาเนินการให้ นาง ก. จึง
มอบโฉนดที่ดนิ ให้ คนต่างด้ าวยึดไว้ ต่อมานาง ก. ได้ ยื่นคาขอออกใบแทนโฉนดที่ดินดังกล่าว
คนต่างด้ าวจึงขอให้ กรมที่ดินแจ้ งเจ้ าพนักงานที่ดนิ ให้ ระงับการออกใบแทนโฉนดที่ดนิ ให้ นาง ก. กรมที่ดนิ
พิจารณาแล้ วเห็นว่า
3.4.1 การขอจดทะเบียนจานองระหว่างนาง ก. กับคูส่ มรสคนต่างด้ าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ นาง ก.
นาที่ดนิ แปลงดังกล่าวไปจาหน่ายจ่ายโอนเท่านัน้ ไม่มีการกู้ยืมเงิน หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันในการชาระหนี ้
แต่อย่างใด
3.4.2 กรณีเช่นนี ้ถือได้ วา่ นาง ก. ได้ มาซึง่ ที่ดนิ ในฐานะเป็ นเจ้ าของแทน
คนต่างด้ าว ตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ จึงมีความผิดตามมาตรา 113แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ และฐานแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้ าพนักงาน และแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานผู้กระทาการตามหน้ าที่ จด
ข้ อความอันเป็ นเท็จลงในเอกสารราชการซึง่ เป็ นความผิดตามมาตรา 137 และ 267 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา สาหรับคนต่างด้ าวได้ มาซึง่ ที่ดนิ โดยฝ่ าฝื นมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีความผิดตาม
มาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ กรมที่ดนิ จึงได้ ให้ จงั หวัดดาเนินการแจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ พนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีกบั บุคคลทังสอง
้
3.4.3 ให้ จงั หวัดแจ้ งให้ คนต่างด้ าวจัดการจาหน่ายที่ดนิ ภายใน1 ปี นับแต่วนั ที่รับทราบการให้ จาหน่ายที่ดนิ
จากเจ้ าหน้ าที่และแจ้ งให้ ทราบด้ วยว่า ถ้ าไม่จาหน่ายในเวลาที่กาหนด อธิบดีมีอานาจจาหน่ายที่ดนิ และ
สามารถเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้ อยละห้ าของราคาที่จาหน่าย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภาษี อากร ที่
ต้ องเรี ยกเก็บโดยให้ บนั ทึกถ้ อยคาระหว่างคนต่างด้ าวกับคนไทยผู้ถือที่ดนิ แทน ดังนี ้

- ผู้ที่จะรับโอนที่ดนิ จากการจาหน่ายที่ดนิ นอกจากเป็ นผู้มีความสามารถและมีสิทธิถือที่ดินได้ ตามกฎหมาย
ต้ องเป็ นบุคคลที่คนต่างด้ าวยินยอมให้ รับโอน
- ราคาที่ดินที่จะจาหน่าย ให้ คนต่างด้ าวเป็ นผู้กาหนด และให้ คนต่างด้ าวเป็ นผู้รับเงิน
- คนไทยซึง่ ถือที่ดนิ แทนคนต่างด้ าว มีหน้ าที่เฉพาะจัดการจาหน่ายที่ดนิ ในฐานะมีชื่อในโฉนดที่ดนิ ไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการเลือกผู้รับโอนที่ดนิ
3.5 รัฐมนตรีไม่ อนุญาตให้ หญิงไทยทีม่ ีค่ ูสมรสต่ างด้ าวนาเงินทีเ่ ป็ นสิ น
สมรสมาซื้อทีด่ ินตามคาพิพากษา
ตามคาพิพากษาของศาล (ระหว่างคนต่างด้ าว โจทก์ กับนาย ก. จาเลยเรื่ องซื ้อขาย) ศาลได้ พิพากษาให้
จาเลยส่งมอบการครอบครอง พร้ อมจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อจากจาเลยเป็ นชื่อนาง น. (ภริยาชอบด้ วย
กฎหมายของคนต่างด้ าว) มิฉะนันให้
้ ถือเอาคาพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจาเลย หากไม่
สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อได้ ให้ จาเลยคืนเงินจานวน 1,350,000 บาท แก่โจทก์นาง น. เป็ นภริยาโดย
ชอบด้ วยกฎหมายของคนต่างด้ าว ได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนได้ มาซึง่ ที่ดนิ ตามคาพิพากษาของศาลโดยให้
ถ้ อยคาว่า เงินทังหมดที
้
่นามาซื ้อที่ดนิ เป็ นของคูส่ มรสซึง่ เป็ นคนต่างด้ าวกรมที่ดินพิจารณาแล้ วเห็นว่า นาง
น. ผู้ขอลงชื่อใน น.ส.3 ตามคาสัง่ ศาลมีคสู่ มรสเป็ นคนต่างด้ าว และนาง น. ได้ ให้ ถ้อยคายืนยันว่าเงิน
ทังหมดที
้
่นาไปซื ้อที่ดนิ เป็ นของคนต่างด้ าวทังสิ
้ ้น ดังนัน้ การที่นาง น. ขอจดทะเบียนลงชื่อใน น.ส.3 ดังกล่าว
จึงเป็ นการถือครองที่ดนิ แทนคูส่ มรสซึง่ เป็ นคนต่างด้ าว พนักงานเจ้ าหน้ าที่ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิ รรมตามคาพิพากษาได้ แต่อย่างไรก็ดี ศาลได้ มีคาพิพากษาเป็ นทางออกไว้ แล้ วว่า “หากไม่สามารถจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อได้ ให้ จาเลยคืนเงินจานวน 1,350,000 บาท แก่โจทก์” ซึง่ โจทก์ก็สามารถดาเนินการตาม
คาพิพากษา ดังกล่าวต่อไปได้
กรมที่ดนิ ได้ เสนอให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ นาง น. ซื ้อที่ดนิ แปลงดังกล่าว
ตามมาตรา 74 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึง่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยได้ สงั่ ไม่อนุญาต
ให้ นาง น. รับโอนที่ดนิ แปลงดังกล่าว
3.6 ศาลพิพากษาให้ เพิกถอนชื่ อคนไทยซึ่งถือทีด่ ินไว้แทนคนต่ างด้ าว
ศาลได้ มีคาพิพากษาถึงที่สดุ (คดีระหว่าง นาย ป. คนต่างด้ าว โจทก์ที่ 1นาง จ. (คูส่ มรสของ นาย ป.) โจทก์
ที่ 2 และนาง ท. จาเลย) โดยวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ที่ 1 ซึง่ เป็ นคนต่างด้ าวซื ้อที่ดินโดยให้ นาง ท. ซึง่ มีสญ
ั ชาติ
ไทยเป็ นผู้รับโอนที่ดินไว้ แทน วัตถุประสงค์ของสัญญาซื ้อขาย จึงเป็ นการต้ องห้ ามชัดแจ้ งตามกฎหมาย
เพราะขัดมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ และเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย
ป. จะฟ้องบังคับให้ นาง ท. โอนที่ดนิ เฉพาะส่วนของตนครึ่งหนึง่ ให้ แก่ตนไม่ได้ และนาง ท. ในฐานะผู้รับโอน
ไว้ แทนนาย ป. ก็อ้างว่าเป็ นเจ้ าของมิได้ ผลต่อไปต้ องเป็ นไปตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ โดย
ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินของนาง จ. (โจทก์ที่ 2) อีกครึ่งหนึง่ แต่อย่างใด และศาลได้

พิพากษาให้ เพิกถอนชื่อนาง ท. ออกจากโฉนดที่ดนิ และให้ นาง ท.จัดการโอนที่ดินเป็ นของนาง จ. ครึ่งหนึง่
หากนาง ท. ไม่ดาเนินการให้ ถือเอาคาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจาเลยกรมที่ดนิ พิจารณาแล้ วให้
ดาเนินการตามคาพิพากษาของศาลโดย
3.6.1 จดทะเบียนให้ นาง ท. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ให้ แก่นาง จ. ครึ่งหนึง่ ตามคาพิพากษาของศาลในประเภท
“กรรมสิทธิ์รวม (โอนให้ ตวั การ) ตามคาพิพากษา……” และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทไม่มีทนุ ทรัพย์
3.6.2 ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งซึง่ มีชื่อนาง ท. ก็ดาเนินการจาหน่ายไปตามมาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ เมื่อดาเนินการดังกล่าวแล้ ว จะไม่ปรากฏชื่อนาง ท. ในโฉนดที่ดนิ แต่อย่างใด การดาเนินการดังกล่าวก็
จะถือได้ วา่ เป็ นการเพิกถอนชื่อนาง ท. ออกจากโฉนดที่ดินตรงตามที่ศาลมีคาพิพากษาแล้ ว
3.6.3 แจ้ งให้ จงั หวัดแจ้ งคนต่างด้ าว (โจทก์ที่ 1) จัดการจาหน่ายที่ดนิ เฉพาะส่วนที่เหลือภายในกาหนดหนึง่
ปี นับแต่วนั รับทราบการให้ จาหน่ายจากพนักงานเจ้ าหน้ าที่ พร้ อมทังบั
้ นทึกถ้ อยคารับทราบไว้ เป็ นหลักฐาน
ถ้ านาย ป.คนต่างด้ าวไม่จดั การจาหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กาหนด อธิบดีกรมที่ดนิ มี อานาจ
จาหน่ายที่ดนิ นันตามมาตรา
้
94 แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ต่อไป__

