
แนวทางการพจิารณาของกรมที่ดนิเก่ียวกับการขอได้มาซึ่งที่ดนิของคนไทยที่มีคู่สมรส
เป็นคนต่างด้าว 

3.1 หญงิไทยถือทีด่ินแทนคู่สมรสทีเ่ป็นคนต่างด้าว 
นางสาว ก. ซือ้ท่ีดนิโดยแจ้งความเท็จวา่เป็นคนโสด (มิได้แจ้งวา่มีคูส่มรสเป็นคนตา่งด้าว) ดงันัน้ เม่ือ
นางสาว ก. ไมอ่าจพิสจูน์ได้วา่เงินท่ีน ามาซือ้ท่ีดนิ(ระหวา่งสมรสกบัคนตา่งด้าว) เป็นสินสว่นตวัของตน 
กรณีนีจ้งึต้องด้วยข้อสนันิษฐานของกฎหมายวา่เป็นสินสมรส ตามมาตรา 1474 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ เม่ือท่ีดนิดงักล่าวเป็นสินสมรส คนตา่งด้าวยอ่มมีสว่นเป็นเจ้าของร่วมด้วยจงึถือว่า 
3.1.1 คนตา่งด้าวได้ท่ีดนิมาโดยฝ่าฝืนมาตรา 86 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ ยอ่มมีความผิดตามมาตรา 
111 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
3.1.2 นางสาว ก. ถือท่ีดนิแทนคนตา่งด้าวตามมาตรา 96 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน ย่อมมีความผิดตาม
มาตรา 113 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน ทัง้ถือว่ากระท าความผิดฐานแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้า
พนกังาน และแจ้งให้เจ้าพนกังานผู้กระท าการตามหน้าท่ี จดข้อความอนัเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ตาม
มาตรา 137และ 267 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา ต้องจ าหนา่ยท่ีดนิภายในเวลาท่ีอธิบดีกรม 
ท่ีดนิก าหนด ตามมาตรา 94 และ 96 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ แตเ่ม่ือปรากฏวา่นางสาว ก. ได้จดทะเบียน
ให้ท่ีดนิแปลงดงักล่าวแก่มารดาของตน จงึถือว่าเป็นการจ าหนา่ยท่ีดนิไปแล้ว กรมท่ีดนิจงึแจ้งให้จงัหวดัสัง่
พนกังานเจ้าหน้าท่ีแจ้งความร้องทกุข์ตอ่พนกังานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกบันางสาว ก. ในความผิดตาม
มาตรา 113แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน ตามมาตรา 137 และ 267 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา 
และคนตา่งด้าวในความผิดตามมาตรา 111 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดินตอ่ไป 

3.2 หญงิไทยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวซ้ือทีด่ินได้จากการขายทอดตลาด 
นาง บ. มีคูส่มรสไมช่อบด้วยกฎหมายเป็นคนตา่งด้าว ซือ้ท่ีดนิจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนกังาน
บงัคบัคดี ศาลแพง่แจ้งให้เจ้าพนกังานท่ีดนิจดทะเบียนระงบัจ านอง และโอนกรรมสิทธ์ิให้นาง บ. 
ส านกังานท่ีดนิจงึแจ้งให้ศาลแพง่ทราบวา่ไมอ่าจด าเนินการจดทะเบียนได้ เพราะผู้ขอมีคูส่มรสเป็นคนตา่ง
ด้าว เงินท่ีน ามาซือ้ท่ีดินเป็นเงินท่ีท ามาหาได้ร่วมกนั เป็นการซือ้ท่ีดนิเพ่ือประโยชน์แก่คนตา่งด้าว 
ศาลแพง่เห็นวา่ นาง บ. ไมไ่ด้จดทะเบียนสมรสกบัคนตา่งด้าว เม่ือเป็นผู้ ซือ้ท่ีดนิได้จากการขายทอดตลาด
ของศาลโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นหน้าท่ีของเจ้าพนกังานท่ีดินท่ีจะต้องด าเนินการตามประมวล
กฎหมายท่ีดินตอ่ไปนาง บ. ได้ย่ืนค าร้องตอ่เจ้าพนกังานบงัคบัคดี (ศาลแพง่) ขอเปล่ียนช่ือ 
ผู้ ซือ้จากตนเป็นนางสาว ล. บตุรของตน เจ้าพนกังานบงัคบัคดีได้แจ้งให้นาง บ.น าหลกัฐานท่ีอ้างวา่เจ้า
พนกังานท่ีดนิไมย่อมจดทะเบียนโอนท่ีดนิเพ่ือประกอบการพิจารณามีค าสัง่ตอ่ไป 
กรมท่ีดนิพิจารณาแล้วเห็นว่า การท่ีศาลมีค าสัง่ขายทอดตลาดทรัพย์ใน 
คดีแพง่นัน้ ผู้ ซือ้ได้ท่ีดนิจากการขายทอดตลาด ยอ่มได้สิทธิตามมาตรา 1330 แหง่ประมวล 



กฎหมายแพง่และพาณิชย์ แตเ่ป็นคนละกรณีกบัการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรม ซึง่การจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิรรมได้มาซึง่ท่ีดนิของบคุคลบางประเภท ประมวลกฎหมายท่ีดนิได้บญัญตัไิว้อีกสว่นหนึง่ การท่ี
ศาลสัง่ขายทอดตลาดท่ีดนิ ศาลมิได้ 
พิจารณาวา่ผู้ ซือ้ท่ีดนิได้จากการขายทอดตลาด จะมีสิทธิท่ีจะซือ้ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินหรือไม ่
ดงันัน้ เม่ือมีผู้ ซือ้ท่ีดินได้จากการขายทอดตลาด ศาลเพียงแต่แจ้งให้เจ้าพนกังานท่ีดนิด าเนินการจด
ทะเบียนโอนให้ถกูต้องตามกฎหมายเทา่นัน้การท่ีศาลแจ้งผลการขายทอดตลาด เพ่ือให้เจ้าพนกังานท่ีดนิ
จดทะเบียนโอนขายให้แก่ผู้ ซือ้จากการขายทอดตลาด เป็นเร่ืองในทางธุรการของศาลเทา่นัน้ ไมใ่ชค่ าสัง่ให้ 
โอนแตอ่ยา่งใด ส าหรับกรณีนี ้ นาง บ. (ผู้ ซือ้ท่ีดนิจากการขายทอดตลาดของเจ้า พนกังานบงัคบัคดี) มีคู่
สมรสท่ีมิชอบด้วยกฎหมายเป็นคนตา่งด้าว เงินท่ีน ามาซือ้ท่ีดินได้มาจากการท ามาหาได้ร่วมกนัระหวา่งอยู่
กินฉนัสามีภริยา หากให้นาง บ. ซือ้ท่ีดนิ ก็จะเป็นผลให้คนตา่งด้าวมีสิทธิในท่ีดนิร่วมด้วยเพราะเป็น
ทรัพย์สินท่ีท ามาหาได้ร่วมกนัทัง้เป็นผลให้คนตา่งด้าวได้มาซึง่ท่ีดนิโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 
86 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ และเป็นกรณีท่ีฟังได้วา่ซือ้ท่ีดนิเพ่ือประโยชน์แก่คนตา่งด้าวกรมท่ีดนิเสนอ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้นาง บ. ซือ้ท่ีดินแปลงดงักลา่วตามมาตรา 74 
วรรคสอง แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ และรัฐมนตรีฯ ได้มีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้นาง บ. ซือ้ท่ีดนิแปลงดงักลา่ว 

3.3 ศาลพพิากษาให้เพกิถอนช่ือคนไทยออกจากโฉนดที่ดินเน่ืองจากถือทีด่ินแทนคนต่างด้าว 
ศาลฎีกาวินิจฉยัวา่ โจทก์เป็นคนตา่งด้าวซือ้ท่ีดนิ แตใ่ห้นาง ก. (คูส่มรส)ลงช่ือในโฉนดท่ีดนิในฐานะเป็น
เจ้าของแทน จงึพิพากษาให้เพิกถอนช่ือนาง ก. ออกจากโฉนดท่ีดนิ และให้คนตา่งด้าวจ าหนา่ยท่ีดนิภายใน
เวลาท่ีอธิบดีกรมท่ีดนิก าหนดโดยให้นาง ก. ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิแทนไปจดทะเบียนโอนจ าหนา่ยให้ หากไมไ่ปให้
ถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนากรมท่ีดนิพิจารณาแล้วเห็นว่า คนตา่งด้าวได้มาซึง่ท่ีดนิ
ดงักลา่วโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 86 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ (มาตรา 86บญัญัตวิา่ 
“คนตา่งด้าวจะได้มาซึง่ท่ีดนิก็โดยอาศยับทสนธิสญัญาซึง่บญัญตัใิห้มีกรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรัพย์ได้ ฯลฯ” 
แตข่ณะนีป้ระเทศไทยได้บอกเลิกสนธิสญัญาในเร่ืองดงักลา่วกบัทกุ ๆ ประเทศแล้ว) ยอ่มมีความผิดตาม
มาตรา 111 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน สว่นคนไทยนัน้ปรากฏวา่ได้ถือท่ีดนิในฐานะเป็นเจ้าของแทนคน
ตา่งด้าวตามมาตรา 96 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ ต้องจ าหนา่ยท่ีดินตามมาตรา94 แหง่ประมวลกฎหมาย
ท่ีดนิ และย่อมมีความผิดตามมาตรา 113 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน ทัง้มีความผิดฐานแจ้งข้อความอนั
เป็นเท็จแก่เจ้าพนกังาน และแจ้งให้เจ้าพนกังานผู้กระท าการตามหน้าท่ีจดข้อความอนัเป็นเท็จลงในเอกสาร
ราชการ ตามมาตรา 137 และ 267 แหง่ประมวลกฎหมายอาญา กรมท่ีดนิได้แจ้งให้พนกังาน 
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ ดงันี ้
3.3.1 แจ้งความด าเนินคดีกบัคนไทยและคนตา่งด้าว 
3.3.2 ให้คนตา่งด้าวจ าหนา่ยท่ีดนิภายในเวลาหนึง่ปี นบัแตว่นัท่ีรับทราบ 



และแจ้งให้ทราบด้วยวา่ถ้าไมจ่ดัการจ าหนา่ยท่ีดนิในเวลาท่ีก าหนด อธิบดีมีอ านาจจ าหนา่ยท่ีดนิ และ
สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละห้าของราคาท่ีจ าหนา่ยนอกเหนือจากคา่ธรรมเนียม ภาษี อากร ท่ีต้อง
เรียกเก็บ 
3.3.3 ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีท าบนัทึกถ้อยค าระหวา่งคนตา่งด้าวกบั 
คนไทยผู้ ถือท่ีดนิแทน ดงันี ้
- ผู้ ท่ีจะรับโอนท่ีดินจากการจ าหนา่ยท่ีดนินอกจากเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและมีสิทธิถือท่ีดนิได้ตาม
กฎหมาย ต้องเป็นบคุคลท่ีคนตา่งด้าวยินยอมให้รับโอน 
- ราคาท่ีดินท่ีจะจ าหน่าย ให้คนตา่งด้าวเป็นผู้ก าหนด และให้คนตา่งด้าวเป็นผู้ รับเงิน 
- คนไทยซึง่ถือท่ีดนิแทนคนตา่งด้าว มีหน้าท่ีเฉพาะจดัการจ าหนา่ยท่ีดนิในฐานะมีช่ือในโฉนดท่ีดนิ ไมมี่สว่น
เก่ียวข้องในการเลือกผู้ รับโอนท่ีดนิ 

3.4 คนไทยขอจดทะเบียนจ านองทีด่ินกบัสามีต่างด้าว 
คนตา่งด้าวอยู่กินฉนัสามีภริยากบันาง ก. โดยมิได้จดทะเบียนสมรส และได้ซือ้ท่ีดนิลงช่ือนาง ก. ไว้ ตอ่มา
นาง ก. ขอจดทะเบียนจ านองท่ีดนิแปลงดงักลา่วกบัคนตา่งด้าว ส านกังานท่ีดินไมด่ าเนินการให้ นาง ก. จงึ
มอบโฉนดท่ีดนิให้คนตา่งด้าวยดึไว้ ตอ่มานาง ก. ได้ย่ืนค าขอออกใบแทนโฉนดท่ีดินดงักลา่ว 
คนตา่งด้าวจงึขอให้กรมท่ีดินแจ้งเจ้าพนกังานท่ีดนิให้ระงบัการออกใบแทนโฉนดท่ีดนิให้นาง ก. กรมท่ีดนิ
พิจารณาแล้วเห็นว่า 
3.4.1 การขอจดทะเบียนจ านองระหวา่งนาง ก. กบัคูส่มรสคนตา่งด้าว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปอ้งกนัมิให้นาง ก. 
น าท่ีดนิแปลงดงักล่าวไปจ าหนา่ยจา่ยโอนเทา่นัน้ ไมมี่การกู้ ยืมเงิน หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัในการช าระหนี ้
แตอ่ยา่งใด 
3.4.2 กรณีเชน่นีถื้อได้วา่ นาง ก. ได้มาซึง่ท่ีดนิในฐานะเป็นเจ้าของแทน 
คนตา่งด้าว ตามมาตรา 96 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ จงึมีความผิดตามมาตรา 113แหง่ประมวลกฎหมาย
ท่ีดนิ และฐานแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จแก่เจ้าพนกังาน และแจ้งให้เจ้าพนกังานผู้กระท าการตามหน้าท่ี จด
ข้อความอนัเป็นเท็จลงในเอกสารราชการซึง่เป็นความผิดตามมาตรา 137 และ 267 แหง่ประมวลกฎหมาย
อาญา ส าหรับคนตา่งด้าวได้มาซึง่ท่ีดนิ โดยฝ่าฝืนมาตรา 86 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดิน จงึมีความผิดตาม
มาตรา 111 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ กรมท่ีดนิจงึได้ให้จงัหวดัด าเนินการแจ้งความร้องทกุข์ตอ่พนกังาน
สอบสวนเพ่ือด าเนินคดีกบับคุคลทัง้สอง 
3.4.3 ให้จงัหวดัแจ้งให้คนตา่งด้าวจดัการจ าหนา่ยท่ีดนิภายใน1 ปี นบัแตว่นัท่ีรับทราบการให้จ าหนา่ยท่ีดนิ
จากเจ้าหน้าท่ีและแจ้งให้ทราบด้วยวา่ ถ้าไม่จ าหนา่ยในเวลาท่ีก าหนด อธิบดีมีอ านาจจ าหนา่ยท่ีดนิ และ
สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมร้อยละห้าของราคาท่ีจ าหนา่ย นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมภาษี อากร ท่ี 
ต้องเรียกเก็บโดยให้บนัทกึถ้อยค าระหวา่งคนตา่งด้าวกบัคนไทยผู้ ถือท่ีดนิแทน ดงันี  ้



- ผู้ ท่ีจะรับโอนท่ีดนิจากการจ าหนา่ยท่ีดนินอกจากเป็นผู้ มีความสามารถและมีสิทธิถือท่ีดินได้ตามกฎหมาย 
ต้องเป็นบคุคลท่ีคนตา่งด้าวยินยอมให้รับโอน 
- ราคาท่ีดินท่ีจะจ าหน่าย ให้คนตา่งด้าวเป็นผู้ก าหนด และให้คนตา่งด้าวเป็นผู้ รับเงิน 
- คนไทยซึง่ถือท่ีดนิแทนคนตา่งด้าว มีหน้าท่ีเฉพาะจดัการจ าหนา่ยท่ีดนิในฐานะมีช่ือในโฉนดท่ีดนิ ไมมี่สว่น
เก่ียวข้องในการเลือกผู้ รับโอนท่ีดนิ 

3.5 รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้หญงิไทยทีม่ีคู่สมรสต่างด้าวน าเงินทีเ่ป็นสิน 

สมรสมาซ้ือทีด่ินตามค าพพิากษา 
ตามค าพิพากษาของศาล (ระหวา่งคนตา่งด้าว โจทก์ กบันาย ก. จ าเลยเร่ืองซือ้ขาย) ศาลได้พิพากษาให้
จ าเลยสง่มอบการครอบครอง พร้อมจดทะเบียนโอนเปล่ียนช่ือจากจ าเลยเป็นช่ือนาง น. (ภริยาชอบด้วย
กฎหมายของคนตา่งด้าว) มิฉะนัน้ให้ถือเอาค าพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจ าเลย หากไม่
สามารถจดทะเบียนเปล่ียนช่ือได้ ให้จ าเลยคืนเงินจ านวน 1,350,000 บาท แก่โจทก์นาง น. เป็นภริยาโดย
ชอบด้วยกฎหมายของคนตา่งด้าว ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนได้มาซึง่ท่ีดนิตามค าพิพากษาของศาลโดยให้
ถ้อยค าว่า เงินทัง้หมดท่ีน ามาซือ้ท่ีดนิเป็นของคูส่มรสซึง่เป็นคนตา่งด้าวกรมท่ีดินพิจารณาแล้วเห็นว่า นาง 
น. ผู้ขอลงช่ือใน น.ส.3 ตามค าสัง่ศาลมีคูส่มรสเป็นคนตา่งด้าว และนาง น. ได้ให้ถ้อยค ายืนยนัวา่เงิน
ทัง้หมดท่ีน าไปซือ้ท่ีดนิเป็นของคนตา่งด้าวทัง้สิน้ ดงันัน้ การท่ีนาง น. ขอจดทะเบียนลงช่ือใน น.ส.3 ดงักลา่ว 
จงึเป็นการถือครองท่ีดนิแทนคูส่มรสซึง่เป็นคนตา่งด้าว พนกังานเจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถจดทะเบียนสิทธิและ
นิตกิรรมตามค าพิพากษาได้ แตอ่ยา่งไรก็ดี ศาลได้มีค าพิพากษาเป็นทางออกไว้แล้วว่า “หากไมส่ามารถจด
ทะเบียนเปล่ียนช่ือได้ให้จ าเลยคืนเงินจ านวน 1,350,000 บาท แก่โจทก์” ซึง่โจทก์ก็สามารถด าเนินการตาม
ค าพิพากษา ดงักล่าวตอ่ไปได้ 
กรมท่ีดนิได้เสนอให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยมีค าสัง่ไมอ่นญุาตให้นาง น. ซือ้ท่ีดนิแปลงดงักลา่ว
ตามมาตรา 74 วรรคสอง แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิซึง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยได้สัง่ไมอ่นญุาต
ให้นาง น. รับโอนท่ีดนิแปลงดงักลา่ว 

3.6 ศาลพพิากษาให้เพกิถอนช่ือคนไทยซ่ึงถือทีด่ินไว้แทนคนต่างด้าว 
ศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสดุ (คดีระหวา่ง นาย ป. คนตา่งด้าว โจทก์ท่ี 1นาง จ. (คูส่มรสของ นาย ป.) โจทก์
ท่ี 2 และนาง ท. จ าเลย) โดยวินิจฉยัวา่การท่ีโจทก์ท่ี 1 ซึง่เป็นคนตา่งด้าวซือ้ท่ีดินโดยให้นาง ท. ซึง่มีสญัชาติ
ไทยเป็นผู้ รับโอนท่ีดินไว้แทน วตัถปุระสงค์ของสญัญาซือ้ขาย จงึเป็นการต้องห้ามชดัแจ้งตามกฎหมาย 
เพราะขดัมาตรา 86 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ และเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ นาย 
ป. จะฟ้องบงัคบัให้นาง ท. โอนท่ีดนิเฉพาะสว่นของตนคร่ึงหนึง่ให้แก่ตนไมไ่ด้ และนาง ท. ในฐานะผู้ รับโอน
ไว้แทนนาย ป. ก็อ้างวา่เป็นเจ้าของมิได้ผลตอ่ไปต้องเป็นไปตามมาตรา 96 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ โดย
ไมมี่ผลกระทบกระเทือนถึงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของนาง จ. (โจทก์ท่ี 2) อีกคร่ึงหนึง่แตอ่ย่างใด และศาลได้



พิพากษาให้เพิกถอนช่ือนาง ท. ออกจากโฉนดท่ีดนิ และให้นาง ท.จดัการโอนท่ีดินเป็นของนาง จ. คร่ึงหนึง่ 
หากนาง ท. ไมด่ าเนินการให้ถือเอาค าพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจ าเลยกรมท่ีดนิพิจารณาแล้วให้
ด าเนนิการตามค าพิพากษาของศาลโดย 
3.6.1 จดทะเบียนให้นาง ท. โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดนิให้แก่นาง จ. คร่ึงหนึง่ตามค าพิพากษาของศาลในประเภท 
“กรรมสิทธ์ิรวม (โอนให้ตวัการ) ตามค าพิพากษา……” และเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในประเภทไมมี่ทนุทรัพย์ 
3.6.2 ส่วนท่ีเหลืออีกคร่ึงหนึ่งซึง่มีช่ือนาง ท. ก็ด าเนินการจ าหนา่ยไปตามมาตรา 96 แหง่ประมวลกฎหมาย
ท่ีดนิ เม่ือด าเนินการดงักลา่วแล้ว จะไมป่รากฏช่ือนาง ท. ในโฉนดท่ีดนิแตอ่ยา่งใด การด าเนินการดงักลา่วก็
จะถือได้วา่เป็นการเพิกถอนช่ือนาง ท. ออกจากโฉนดท่ีดินตรงตามท่ีศาลมีค าพิพากษาแล้ว 
3.6.3 แจ้งให้จงัหวดัแจ้งคนตา่งด้าว (โจทก์ท่ี 1) จดัการจ าหนา่ยท่ีดนิเฉพาะสว่นท่ีเหลือภายในก าหนดหนึง่
ปี นบัแตว่นัรับทราบการให้จ าหนา่ยจากพนกังานเจ้าหน้าท่ี พร้อมทัง้บนัทึกถ้อยค ารับทราบไว้เป็นหลกัฐาน 
ถ้านาย ป.คนตา่งด้าวไมจ่ดัการจ าหนา่ยท่ีดินภายในเวลาท่ีก าหนด อธิบดีกรมท่ีดนิมีอ านาจ 
จ าหนา่ยท่ีดนินัน้ตามมาตรา 94 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิตอ่ไป__ 


