การอายัดที่ดิน
 ความหมาย
อายัดที่ดิน หมายถึง การขอใหร ะงับ การจดทะเบียน หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียน เกี่ยวกับที่ดินไวซึ่งระยะเวลาหนึ่ง

 กฎหมายและคําสั่งที่เกี่ยวของ
- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เรื่อง การอายัดที่ดิน

 หลักการ
มาตรา ๘๓ ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได มีความประสงคจะขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑
เมื่อพนัก งานเจาหนาที่ส อบสวนเอกสารหลัก ฐานที่ผูขอไดนํา มาแสดงแลว
ถาเห็นสมควรเชื่อถือก็ใหรับ อายัดไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับ อายัด เมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาการอายัดสิ้นสุดลง และผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได
ถาผูมีสวนไดเ สียคั ดคานวา การอายั ดนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนัก งาน
เจาหนาที่มีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานเทาที่จําเปน เมื่อเปนที่เชื่อไดวา ไดรับอายัดไวโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขออายัดทราบ
๑. องคประกอบและสาระสําคัญการอายัดที่ดิน
- องคประกอบ
คําวา “อายัด” ตามมาตรานี้ หมายถึง การขอใหระงับการจดทะเบียน
หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
คําวา “ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองรอง
บังคับใหเจาของที่ดินทําการจดทะเบียน หรือบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแกตนได

ผูมี ส วนได เ สี ยในที่ ดิ น ตัวอย างเช น ผูทํ าสั ญ ญาจะซื้ อจะขายที่ ดิน ผู ได
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ ทายาทของเจามรดก ผูรับคํามั่นจะใหที่ดิน หรือสามี
ในกรณีที่เกี่ยวกับสมรส เปนตน และตองเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดนั้นโดยตรง
“อันอาจจะฟองบังคับ” พนั ก งานเจ า หน า ที่ ผู รั บ อายั ด ไม ต อ งพิ จ ารณา
สอบสวนลึกซึ้งไปถึงวา ผูขออายัดฟองคดีแลวจะแพหรือชนะ เมื่อผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสีย
อันอาจจะนําคดีขึ้นสูศาลเพือ่ ขอบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดแลว
เจาหนาที่ก็จะตองรับอายัดไว
“การจดทะเบียน”หมายถึง การจดบัน ทึก หลัก ฐานของผูมี สิท ธิ ล งไปใน
โฉนดที่ดิน เชน การจดทะเบียนขาย ให จํานอง หรือขายฝาก เปนตน
“การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
ที่ไดจดลงไปแลวในโฉนดที่ดิน อาจเปนการเปลี่ยนชือ่ ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จาก นาย ก. เปน นาย ข.
หรื อเปลี่ ย นชื่ อผู ถือ กรรมสิ ท ธิ์ ๓ คน เหลื อ ๒ คน หรือ เพิ่ม เป น ๔ คน ก็ไ ด แล วแตก รณี
นอกจากนี้การเปลี่ยนประเภทการจดทะเบียน เชน จาก “ขาย” เปน “โอนมรดก” หรือจาก
ประเภท “โอนมรดก” เปน “การไดมาโดยการครอบครอง” ก็อาจเปนได ซึ่งเปนเรื่องที่ศาลไดมี
คําพิพากษาหรือคําสั่งใหเปลี่ยนแปลงหลังจากไดมีการอายัดและฟองคดีกันแลว
การอายัด ตามมาตรานี้ แมก ฎหมายจะไมไ ดเ ขี ยนไว ชัดเจนว าหามมิให อายั ด
หลังจากฟองคดีแลวก็ตาม ในทางปฏิบัติเ มื่อคดีขึ้นสูศาลแลว ก็เ ปนเรื่องของคูความที่จะใช
อํานาจศาลขอใหอายัดหรือยึดทรัพยตามกระบวนวิธีพิจารณาความแพง คูความจะมาใชสิท ธิ
ตามมาตรา ๘๓ โดยไมขอใหศาลสั่งหาไดไม ฉะนั้น การอายัดตามมาตรานี้จะทําไดกอนฟอง
ศาลเทานั้น ถอยคําในบทบัญญัติมาตรา ๘๓ จะเห็นเจตนารมณไดวา ตองการใหอายัดไวกอน
เพื่อจะไปฟองศาล และเมื่อฟองแลวก็เปนเรื่องของศาลที่จะดําเนินกระบวนการพิจารณาตอไป
จนถึงที่สุด
- สาระสําคัญการอายัดที่ดิน
(๑) ใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ยื่นคําขออายัดที่ดิน
(๒) การยื่นคําขออายัดที่ดิน ตองยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดิน
ทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยู พรอมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบคําขออายัดทีด่ ิน

(๓) กรณีที่จ ะรับ อายัดตองเปนกรณีที่ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเ สีย ในที่ดิน
แปลงที่ขออายัดโดยตรงอันอาจจะฟองบัง คับ ใหมีก ารจดทะเบียนหรือ ใหมีก ารเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนได
(๔) การสั่งรับอายัดไวมีกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันสั่งรับอายัด
(๕) เมือ่ พนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันสั่งรับอายัด การอายัดสิ้นสุด และผูนั้น
จะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได
(๖) ในการพิจารณาสั่ง รับ หรือไมรับ อายัด เปนอํานาจหนาที่ของพนัก งาน
เจาหนาที่โดยเฉพาะ อธิบดีกรมที่ดินไมอยูในฐานะที่จะสั่งรับ หรือไมรับ อายัดที่ดิ นหรือสั่ง ให
พนักงานเจาหนาที่รับหรือไมรับอายัดที่ดินได
(๗) เมื่อผูมีสวนไดเสียคัดคานวา คําสั่งรับอายัดของพนักงานเจาหนาที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย และเมื่อไดสอบสวนพยานหลักฐานเทาที่จําเปนและเชื่อไดวาคําสั่งที่รับอายัดไวนั้น
ไมชอบดวยกฎหมายก็ใหสั่งยกเลิกการอายัดได
(๘) การสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัด หรือคําสั่งยกเลิกอายัด ถือเปนการใชอํานาจ
สั่งการตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลกระทบตอสิท ธิของบุคคลจึง เปนคําสั่ง ทางปกครอง
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตองแจงคําสั่ง
พรอมดวยเหตุผล และสิทธิในการอุทธรณใหคูกรณีที่ถูกกระทบสิทธิทราบดวย
๒. หลักเกณฑการพิจารณาคําขออายัดที่ดิน
(๑) ทรัพยที่ขออายัดได มีไดแตเฉพาะที่ดินเทานั้น
(๒) ประเด็นที่ขออายัดจะตองยังไมมีการยื่นคําฟองตอศาลแลว แตถาไดมีการ
ยื่นฟองตอศาลแลว ก็ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได เปนเรื่องที่ผูมีสวนไดเสียจะไปขอให
ศาลสั่งอายัดมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับในทางปฏิบัติแมผูขอจะได
ยื่นฟองตอศาลแลวก็ตาม เมื่อมีผูมายื่นขออายัดเจาพนักงานที่ดินก็จะตองรับคําขอแลวพิจารณา
สั่งไมรับอายัด ไมใชวาตองปฏิเสธคําขอ
กรณีที่ผูขออายัดนําคําฟองมาแสดงประกอบจะตองพิจ ารณาวาคําฟอง
กับ กรณีที่ขออายัดเปนกรณีเดียวกันหรือไม ถาเปนกรณีเดียวกันก็ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับ
อายัดได แตถาเปนคนละกรณีก็จะตองพิจารณาวาการขออายัดนัน้ อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัด
ไดหรือไม

(๓) ผูขออายัดตองเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟองบังคับให
มีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได โดยมีหลักฐานมาแสดงวาตนเปนผูมี
สวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด แตไมรวมถึงพยานบุคคล
(๔) พนักงานเจาหนาที่สอบสวนจากหลักฐานเทาที่ผูขออายัดนํามาแสดงเทานัน้
โดยไม อาจสอบสวนพยานบุคคลหรือ เจาของที่ดิน ที่ ถูก ขออายัดไดแตอยางใด
๓. สาระสําคัญในคําขออายัด
การรับคําขออายัดเปนขั้นตอนที่สําคัญของการพิจารณารับอายัดที่ดิน ดังนั้น
ในคําขออายัดควรมีสาระสําคัญในคําขอเพื่อการพิจารณา ดังนี้
(๑) ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดอยางไร
(๒) การมีสวนไดเสียนั้นมีผลโดยตรงกับที่ดินที่ขออายัดและอาจฟองบังคับให
จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดหรือไม
(๓) มีหลักฐานอะไรมาแสดงประกอบคําขอ
(๔) มีความจําเปนอยางไรจึงขออายัด
(๕) เมื่ออายัดแลวจะไปฟองเปนคดีตอศาลในประเด็นใด
(๖) ถาที่ดินที่ขออายัดไดมีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแลวจะฟองบุคคลภายนอก
ดวยหรือไม ถาฟองจะฟองในประเด็นใด มีเหตุผลอยางไร
(๗) การขออายัดตองยื่นคําขออายัด ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู
เอกสารหลักฐานที่ผูขออายัดนําไปแสดงประกอบคําขออายัด ตองใชตนฉบับพรอมสําเนา
ที่ผูขออายัดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามขอ ๑๓ วรรคทาย ของคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรือ่ ง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. การแจงสิทธิในการฟองคดีปกครอง
คําสั่งรับ หรือไมรับอายัด หรือการสั่งยกเลิกการอายัดที่ดิน ตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ถือเปนการใชอํานาจสั่งการตามกฎหมายของเจาหนาที่มีผลกระทบ
ตอสิท ธิ ของบุคคล จึง เปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหง พระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคูกรณีสามารถอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งได และเนื่องจาก
มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มิไดกําหนดขั้นตอน หรือระยะเวลาในการอุทธรณหรือ
โตแยงไวเปนการเฉพาะ การจัดทําคําสั่งจึงตองแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผล และสิทธิในการอุทธรณ

ใหคูกรณีทราบดวยวา หากมีความประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่ง ใหยื่นอุทธรณหรือโตแยง
คําสั่งตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งตามนัยมาตรา ๔๔ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่มีการอุทธรณ หากครบกําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามนัยมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว ไมวาจะมีคําวินิจฉัยของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
หรือไมก็ตาม ผูอุท ธรณสามารถทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลปกครองหรือสง คําฟองทาง
ไปรษณียลงทะเบียนไปยังศาลปกครองไดภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่รูหรือควรรูถึง
เหตุแหงการฟองคดีตามนัยมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๑๕๗๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙)
๕. การอายัดหองชุด
โดยที่มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหนําบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด ๖ เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและกฎกระทรวง
ที่ออกตามบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับแกการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับหองชุด
โดยอนุโลม ดังนั้น การอายัดหองชุดจึงตองนําหลักเกณฑอายัดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน มาใชบังคับการอายัดหองชุดดวย

 แนวทางปฏิบัติ
๑. การขอระงับการทํานิติกรรมในที่ดินของผูคางภาษีอากร
กรณีเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับสําเนาคําสั่งยึดหรืออายัดอสังหาริมทรัพยตาม
มาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร จากสํานักงานสรรพากรพื้นที่ ใหพนักงานเจาหนาที่ลงบั ญชี
อายัดและปดปะคําสั่ง หามโอนเสมือนไดรับ ตนฉบับ คํา สั่ง ยึด หรือ อายัด โดยถือ ปฏิบัติต าม
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน
ขอ ๑๙ เสร็จแลวแจงผลการดําเนินการใหสํานักงานสรรพากรพื้นที่นั้นทราบเปนการประสานงาน
พรอมทั้งแจงไปดวยวา ใหจัดสงตนฉบับคําสั่งยึด อายัด ดังกลาวมาใหโดยเร็ว เมื่อไดรับคําสั่งยึด
อายัดที่ดินจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่แลว ใหเก็บรวบรวมสําเนาคําสั่งที่สงมาดวยเขาไวใน
สารบบที่ดินโดยไมตองบันทึกอายัดซ้ําอีก (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๐๕/ว ๑๙๙๕๑ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑)

๒. การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานองกรณีที่ที่ดินถูกยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๒
แหงประมวลรัษฎากร
กรณีเจาของที่ดินไดจดทะเบียนจํานองที่ดินเปนประกันหนี้ไวกับผูรับจํานอง
ตอมาผูรับจํานองไดโอนสิทธิเรียกรองในหนี้ที่มีการจดทะเบียนจํานองที่ดินเปนประกันหนี้บุคคล
อื่น มีผ ลใหสิทธิก ารรับ จํานองที่ดินตกไปแกผูรับ โอนสิท ธิเ รียกรองตามมาตรา ๓๐๕ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูรับจํานอง (ผูโอน) และผูรับโอน มีความประสงคจะจด
ทะเบียนโอนสิทธิการรับจํานองใหปรากฏในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่จํานอง เพื่อผูรับโอนจะได
ยกขึ้นเปนขอตอสูบุคคลภายนอกตามาตรา ๗๔๖ แหง ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
แตเนื่องจากอธิบดีกรมสรรพากรไดสั่งยึดหรืออายัดที่ดินที่จํานองนั้นซึ่งเปนทรัพยสินของผูตองรับ
ผิดเสียภาษีอากรไวกอนแลวตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร หรือเจาพนักงานบังคับคดี
ไดแจงคําสั่งศาลใหยึดหรืออายัดที่ดินที่มีการจดทะเบียนจํานองนั้นไวกอนแลว ตามมาตรา ๒๕๔
และมาตรา ๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยที่การโอนสิทธิการรับจํานอง
มิใชเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีการยึดหรืออายัด แตเปนการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสิทธิการรับ
จํานองในที่ดินที่มีการยึดหรืออายัด พนักงานเจาหนาที่จึงสามารถจดทะเบียนตอไปได และเมื่อ
จดทะเบียนเสร็จแลวใหแจงการโอนสิทธิการรับจํานองนั้นไปใหหนวยงานที่สงั่ ยึดหรืออายัดทราบดวย
(หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๕๑๕/ว ๑๕๘๘๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ )
๓. การขออายัดหรือระงับการจดทะเบียนกรณีอื่น ๆ
(๑) การขอใหระงับการจดทะเบียนทีด่ ินซึ่งอยูระหวางราษฎรรองทุกข และทูลเกลาฯถวายฎีกา
การที่พนักงานเจาหนาทีผ่ ูสั่งการจะสั่งใหระงับการโอน กลาวคือ ยึดหรืออายัดทีด่ นิ
จะตองมีกฎหมายสนับสนุนใหกระทํา เชน ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามมาตรา ๑๒
แหงประมวลรัษฎากร หรือตามที่ศาลสั่งยึดมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง จึงจะกระทําได
สําหรับกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามการปฏิบัติราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี ขอความ
รวมมือระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับนายทุนเงินกูขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ราษฎรกําลังรองเรียนขอความเปนธรรมตอรัฐบาลและทูลเกลาฯ ถวายฎีกาต อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวกอนจนกวาจะมีการสั่งการจากผูซึ่งรัฐบาลแตงตั้งใหเปนผูดําเนินการ
โดยแจงใหผูขอโอนและผูรับโอนทราบถึงเหตุผลความจําเปนตามควรแกกรณี และแจงใหทราบดวยวา
การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งยังอยูระหวางพิพาทกันนั้น ไมมีกฎหมายใดใหอํานาจในการยึดหรืออายัดไว
จึงไมอาจระงับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได แตอยางไรก็ดีพนักงานเจาหนาที่ก็ควรใหความรวมมือเทาที่จะไม

ขัดตอระเบียบและกฎหมาย โดยใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหคูกรณีในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมที่ดินแปลงที่พิพาททราบถึงเหตุที่มีราษฎรรองทุกขหรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาอยู หากคูกรณี
ทราบตามที่พนักงานเจาหนาที่แจงแลวและยังคงยืนยันใหจดทะเบียน พนักงานเจาหนาที่ก็ไมมี
อํานาจตามกฎหมายทีจ่ ะระงับการจดทะเบียนได แตก็ควรบันทึกถอยคําของคูกรณีไวในเรื่องให
ปรากฏเปนหลักฐานเสียกอน จึงจะจดทะเบียนใหไป (หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๖๐๘/ว. ๒๐๗๑๙
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๖)
(๒) การอายัดที่ดินของพนักงานสอบสวน
กรมตํารวจ (เดิม) ไดพิจารณาวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ ใหอํานาจพนักงานสอบสวนยึดสิ่งของตางๆ ที่อาจใชเปนพยานหลัก ฐานไวได
จนกวาคดีถึงที่สุด และในมาตรา ๑๓๒ (๔) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คงมีอํานาจ
เพียงยึดไวซึ่งสิ่งของที่มีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใชหรือสงสัยวาไดใช
ในการกระทําความผิดที่อาจใชเปนพยานหลักฐานไดไวเทานั้น สวนตามประมวลกฎหมายอาญา
ใหศาลมีอํานาจริบทรัพยสินนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๔ แตไมมี
บทบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนอายัดทรัพยสินได การที่พนักงานสอบสวนแจงใหเจาพนักงานทีด่ นิ
อายัดโฉนดที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสิทธิในที่ดินในคดีไวกอนจนกวาคดีจะถึงที่สุดนัน้ จึงกระทําไมได
(หนังสือกรมที่ดินที่ มท ๐๗๐๘/ ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๑)
(๓) ส.ป.ก. ขอใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
การขอใหชะลอหรือระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน
เปนการรอนสิทธิเจาของที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จะชะลอหรือระงับการจดทะเบียนและนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินไดจึงตองมีกฎหมายใหอํานาจใหกระทําได หรือผูที่ขอใหระงับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมหรืออายัดที่ดินจะตองเปนผูที่กฎหมายใหอํานาจในการสั่งการใหสามารถรอนสิทธิ
เจาของที่ดินไดเทานั้น เชน การอายัดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การสั่งยึด
หรืออายัดของศาลตามมาตรา ๒๕๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือการอายัด
ตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร เปนตน มิฉะนั้นแลว การดําเนินการไปโดยไมมี อํานาจ
ตามกฎหมายจะเปนการละเมิดและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของที่ดินได ดังนั้น หาก ส.ป.ก.
ขอใหระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติก รรมในที่ดินรายใดที่ผิด สัญญาตกลงจะซื้อจะขายกับ
ส.ป.ก. แล ว ให ส.ป.ก. ยื่นคําขออายั ดที่ ดิ นตามมาตรา ๘๓ แหง ประมวลกฎหมายที่ ดิน ณ
สํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู โดย ส.ป.ก. ตองนําเอกสารหลักฐานที่แสดงวา ส.ป.ก. เปน

ผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ใดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีก ารเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนได ไปยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อพนักงานเจาหนาทีจ่ ะไดสอบสวนจากเอกสาร
หลักฐานที่ผูขออายัดนํามาแสดงในขณะยื่นคําขออายัดและใชดุลพินิจพิจารณาสั่งรับหรือไมรั บ
อายัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน หากพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา เปนผูมี สวนไดเสีย
ในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได ก็จะมี
คําสั่งรับอายัดไว ดังนี้ หากมีบทบัญญัติของกฎหมายใดใหอํานาจ ส.ป.ก. ยึดหรืออายัด หรือสั่งให
พนักงานเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน
ที่ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายกับ ส.ป.ก. ไวแลว ก็สามารถแจงการอายัดที่ดินหรือแจงพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไปยังสํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยูไดโดยตรง
(สารบบเลขที่ ๑๐๐๒ - สมท.)
๔. การขอใหระงับการดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจ
(๑) กรณีมีผูขอใหระงับการดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจที่ตนไดมอบอํานาจไว
ใหผูนั้น ยื่นคํารอ งตอ พนัก งานเจาหนาที่ และ ใหพ นัก งานเจาหนาที่สั่ง ในคํา รอ งวา ไมอ าจ
ดําเนินการใหไดและแจงใหผูรองติดตอบอกเลิกการมอบอํานาจไปยังผูรับมอบและดําเนินการ
เพื่อใหไดม าซึ่งหนัง สือมอบอํานาจเอง พนัก งานเจาหนาที่ไมอาจจะรับคํารองไวพิจ ารณาได
โดยใหบันทึกผูรองรับทราบไวเปนหลักฐานในคํารองและใหเก็บคํารองไวในแฟมงานสารบรรณตามปกติ
โดยไมตองเก็บรวมไวในสารบบที่ดิน
(๒) กรณี มี ผู แจ งเป นหนั งสื อแจ งมายั งพนั กงานเจ าหน าที่ ขอให ระงั บการ
ดําเนินการตามหนังสือมอบอํานาจ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบโดยอนุโลม
ตามความใน (๑) พรอมสง หนัง สือที่ขอให ร ะงับ การดําเนินการตามหนัง สือมอบอํานาจคืน
โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับภายในวันนั้น หรือวันรุงขึ้นเปนอยางชา
กรณีตาม (๑) และ (๒) ไมใหเจาหนาที่รับทราบหรือรับรูหากมีการขอจด
ทะเบียนตามหนังสือมอบดังกลาว
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๓๗๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐)
๕. การขอใหพนักงานเจาหนาที่เก็บเอกสารการผิดนัดไวในสารบบที่ดิน
(๑) เมื่อมีผูขอใหพนักงานเจาหนาที่เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการผิดนัด หรือแจงให
ทราบการผิดนัดเกี่ยวกับที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางของคูกรณีอีกฝายหนึ่ง หรือใหเก็บ หนัง สือ

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสราง และเอกสารตาง ๆ ไวในสารบบที่ดิน ใหผูนั้น
ยื่นคํารองตอพนักงานเจาหนาที่และใหพนักงานเจาหนาที่สั่งในคํารองวาไมอาจดําเนินการใหได
เนื่องจากไมมีกฎหมายสนับสนุนใหกระทํา เปนเรื่องของคูกรณีที่จะตองไปวากลาวกันเอง โดยให
บันทึกผูรองรับทราบไวในคํารองพรอมทั้งคืนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกผูรองไป สวนคํารองให
เก็บเขาแฟมงานสารบรรณตามปกติ โดยไมตองเก็บเขาสารบบที่ดิน
(๒) กรณีมีผูแจงเปนหนังสือมายังพนักงานเจาหนาที่ตามนัยดังกลาว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนังสือแจงผูนั้นทราบโดยเร็ว อนุโลมตามความใน (๑) พรอมสงหนังสือและหลักฐาน
คืนผูที่แจงมานั้นทางไปรษณียลงทะเบียน
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๐๖๙๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑)
๖. การขอใหพนักงานเจาหนาที่เก็บคําสั่งศาลที่สั่งใหเปนคนไรความสามารถไว
ในสารบบที่ดิน
โดยที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคทาย แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บัญญัติใหประกาศคําสั่งศาลที่สั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถในราชกิจจานุเบกษา ประกอบ
กับกอนจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่จะตองสอบสวนถึงสิทธิและความสามารถของบุ คคลรวม
ตลอดถึงความสมบูรณแหงนิติกรรม ตามนัยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น เมื่อมีผูนําคําสั่ง ศาล
ที่สั่งใหบุคคลใดเปนคนไรความสามารถ มาใหพนักงานเจาหนาที่เก็บไวเปนขอมูลเพื่อเปนหลักฐาน
ในการทํานิติก รรมเกี่ยวกับ อสัง หาริม ทรัพยของบุคคลซึ่ง ศาลสั่ง ใหเ ปนคนไรความสามารถ
ใหพนักงานเจาหนาที่ลงบัญชีอายัดไวเพื่อตรวจสอบ แตไมถือวาเปนการอายัด ตามกฎหมาย
เพียงแตหมายเหตุใหทราบวา เจาของที่ดินถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากจะมีการทํา
นิติกรรมใด ๆ ใหผูอนุบาลมาดําเนินการแทน และนิติกรรมใดที่ผูอนุบาลกระทํามิได เวนแตศาลอนุญาต
ก็จะตองใหผูอนุบาลมาดําเนินการและไดรับอนุญาตจากศาลกอน (หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๐๗๒๘/ว
๐๕๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔)
๗. แนวทางปฏิบัติที่นาสนใจอื่น ๆ
(๑) เจตนารมณของการอายัดที่ดิน ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มีความมุงหมายเปนการตัดสิทธิของเจาของที่ดินในอันที่จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนที่ดินไวชั่วคราว จึงมีลักษณะเปนการรอนสิทธิของเจาของที่ดิน ดังนั้น ในการพิจารณา

สั่งรับอายัดหรือไมรับอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ
คําสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๑๒ และขอ
๑๓ จึงกําหนดไวชัดเจนวา ในการพิจารณาสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัดเปนอํานาจของเจาพนักงาน
ที่ดินโดยเฉพาะ และกรณีที่จะรับอายัดไดตองปรากฏวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียผูกพันกับ
ที่ดินแปลงที่ขออายัดโดยตรงอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนได โดยใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนเอกสารหลักฐานเทาที่ผูขออายัดนํามาแสดง
ประกอบคําขออายัด หากพิจารณาเอกสารหลักฐานแลวเห็นวา ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่
ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดจึงจะ
รับอายัด แตถาไมมีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานนั้นฟงไมไดวาผูขออายัดเปนผูมีสวนได
เสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนไดก็สั่งไมรับอายัด
(๒) การอายัดที่ดินไวตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (เดิม) กรณีที่
ที่ดินมีการอายัดอยูตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ (เดิม) กําหนดวา เมื่อเจาพนักงานที่ดินมี
คําสั่งรับอายัดที่ดินแลว ถาผูขอไดนําหลักฐานการยื่นฟองและสําเนาคําฟองในกรณีที่ขออายัดมา
แสดงภายในกําหนดเวลาที่รับอายัด การอายัดยอมมีผลตอไปจนกวาศาลจะสั่งใหถอนการอายัด หรือ
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุด (ที่ใชอยูในขณะนั้น) แมปจจุบันการอายัดตามมาตรา ๘๓ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน จะมีการแกไขเพิ่มเติมก็ตาม หากพนักงานเจาหนาที่รับอายัดที่ดินไวตาม
มาตรา ๘๓ (เดิม) ผลของการอายัดก็ยังคงสมบูรณอยูตอไป ดังนั้น หากในฐานะเจาของที่ดินซึ่งได
ถูกอายัดตามกฎหมายเดิมไว ตองการที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ใหแกผูอื่น จะตองนําคํา
พิพากษาถึง ที่สุดในคดีที่มีก ารขออายัดแลว มาแสดงตอพนัก งานเจาหนาที่ เพื่อให พนักงาน
เจาหนาที่ยกเลิกการอายัดดังกลาวเสียกอน จากนั้นพนักงานเจาหนาที่ก็ จะรับจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ใหตอไปได หากไมดําเนินการตามนัยดังกลาวแลวพนักงานเจาหนาที่ก็ไมอาจยกเลิกการ
อายัดและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตอไปได
(๓) การถอนอายัดและการจําหนายบัญชีอายัด กรณีศาลสั่งอายัดตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (เดิม) กรณีที่ดินมีการอายัดอยูตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ (เดิม)
ซึ่งกําหนดวา เมื่อเจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งรับอายัดที่ดินแลว ถาผูขอไดนําหลักฐานการยื่นฟองและ
สําเนาคําฟองในกรณีที่ขออายัดมาแสดงภายในกําหนดเวลาที่รบั อายัด การอายัดยอมมีผลตอไป

จนกวา ศาลมี คําพิพากษาหรือมีคํ าสั่ งให ยกคํ าฟ องที่ ขอบังคับให มีการจดทะเบียน หรื อใหมี การ
เปลี่ ยนแปลงทางทะเบี ยนและคดี ถึ ง ที่ สุ ด แล ว หรื อ ศาลสั่ ง ให ถ อนการอายั ด ตามคํ า สั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน ขอ
๑๗ (๒) และ (๔) ที่ใชอยูในขณะนั้น เมื่อศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่มีการขออายัดแลว
หากผลของคําพิพากษาศาลฎีกานั้นทําใหการอายัดสิ้นสุดลง ก็ชอบที่จะดําเนินการบันทึกการอายัดสิ้นสุด
โดยถือปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยดังกลาวซึ่งเปนคําสั่งที่ใชอยูในขณะนั้นได
(๔) การดําเนินการกรณีมีรายการอายัดเกิน ๑๐ ป กรณีมีรายการอายัดที่
ศาลสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน หรือผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายอื่นนานเกินกวา
สิบป หรือมีรายการอายัดคางบัญชีเปนเวลานาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสอบถามไปยัง
ศาลหรือผูมีอํานาจนั้นกอนวา การอายัดดังกลาวไดสิ้นสุดแลวหรือไม หากการอายัดนั้นไดสิ้นสุด
แลวจึง พิจารณาดําเนิ นการจํ าหน ายบัญชี อายัดต อไป และสําหรั บ สํานัก งานที่ดิ นที่ใชร ะบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหยกเลิ กขอมูลที่บันทึกการอายัดไวในระบบ
คอมพิวเตอรใหถูกตองตรงกันดวย (หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๑๘๙๙๕ ลงวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๕
(๕) กรณีมีห นัง สือ ขอให ร ะงับ การจดทะเบียนหรือ ขอใหแจง คูก รณีที่ขอจด
ทะเบียนทราบวาอสังหาริมทรัพยมีการฟองในศาล กรณีพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
ขอใหระงับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินของผูใด หรือกรณีทมี่ ผี ยู นื่
คําขอหรือมีหนังสือขอใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหคูกรณีที่ขอจดทะเบียนทราบวาอสังหาริมทรัพย
ที่ไดขอจดทะเบียนไดมกี ารฟองรองกันอยูในศาล โดยมิไดยื่นคําขออายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยที่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดินมิไดบัญญัติใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเปนอยางอื่นนอกเหนือจากการยื่นคํา
ขออายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ ประกอบกับไมมีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติรองรับใหอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่ไว ดังนั้น กรณีพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงเปนหนังสือขอใหระงับการจด
ทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินของผูใด และกรณีที่มีผูยื่นคําขอหรือมี
หนังสือขอใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหคูกรณีที่ขอจดทะเบียนทราบวาอสังหาริมทรัพยที่ไดขอจด
ทะเบียนไดมีการฟองรองกันอยูในศาล พนักงานเจาหนาที่ยอมไมสามารถดําเนินการตามความ
ประสงคของผูแจงทั้งสองกรณีได เนื่องจากการกระทําใด ๆ จะตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย
หากไมมีก ฎหมายใดบัญ ญัติรองรับ อํานาจไว เจาหนาที่ของรัฐยอมไมส ามารถดําเนินการได

ประกอบกับการดําเนินการดังกลาว เปนการกระทบสิทธิของผูมีชื่อในทางทะเบียนหรือคูกรณีที่
เกี่ยวของและเกิดการหลีกเลี่ยงการบังคับ ใชกฎหมายได (สารบบเลขที่ ๙๑๘ -สมท./บันทึก
สํานักกฎหมายที่ มท ๐๕๐๕.๔/๔๘๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
 แนวทางวินิจฉัยที่สําคัญ
๑. การอายัดที่ดินของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน
ขอ ๕ และ ขอ ๖ กําหนดไววา ผูใดมีความประสงคที่จะขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ที่ดินนั้นตั้งอยูตามแบบ (ท.ด. ๙) พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
โดยในคําขออายัด ผูขออายัดตองระบุใหชัดเจนวาเปนผูมีสวนไดเ สียเกี่ยวกับ ที่ดินแปลงที่ขอ
อายัดอยางไร มีเอกสารอยางไร และมีเหตุผลความจําเปนอยางไร เมื่อขออายัดแลวจะไปฟอง
ศาลในประเด็ นใด ถ ามี หลายประเด็ นให แยกเป นประเด็ น ในกรณี ที่ ขออายั ดได มี การโอนไป
บุคคลภายนอกแลว ใหระบุดวยวาจะฟองบุคคลภายนอกดวยหรือไม ถาฟองจะฟองในประเด็นใด
มีเหตุผลอยางไร โดยเจตนารมณในการอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
เปนการใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่จะอายัดเพื่อมิใหเจาของที่ดินดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมในที่ดินกอนที่จะมีการเสนอคดีขึ้นสูศาล ดังนั้น เมื่อผูขออายัดไดยื่นฟองตอ
ศาลแลว สิทธิของผูขออายัดมีอยางไรตองไปดําเนินการทางศาล จะกลับมาขออายัดที่ดินตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ ไมได (หนังสือกรมที่ดิน ลับ ที่ มท
๐๕๑๕.๑/๕๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๒. การอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ ผูขออายัดตองเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินอัน
อาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได แตในการอายัดรายนี้
ผูขออายัดไดขออายัดที่ดินเพื่อใหมีการโอนขายกันตามหลักฐาน น.ส. ๓ และ ส.ค.๑ ซึ่งหลักฐาน
ส.ค.๑ เปนเพียงหลักฐานที่เจาของที่ดินแจงการครอบครองตามมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ.ใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ถือไดวา เปนที่ดินที่ยังไมไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวา
“ไดทําประโยชนแลว” จึงไมอาจจะฟองศาลบังคับใหจดทะเบียนโอนใหแกกั นไดตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๐/
๒๕๐๙) ซึ่ง ส.ค.๑ กระทําไดก็เพียงสงมอบการครอบครองกันไมอาจทําการจดทะเบียนหรือ

เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินได ดังนั้น การขออายัดทีด่ ิน
เพื่อฟองใหมีการโอนขายกันตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงไมอาจทําได คงอายัดไดเฉพาะที่ดินที่มี
หลักฐาน น.ส. ๓ เทานั้น
ที่ดิน ส.ค.๑ ถาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียกับการจํานองหรือเชา ก็อาจรับ
อายัดไดเพราะการจํานองหรือเชาไมใชการโอน จึงชอบที่พนักงานเจาหนาที่จะจดทะเบียนได
๓. ผูขออายัดไปดําเนินคดีทางศาลกอนแลวจึงมาขออายัด เจาพนักงานที่ดินจึงมีคําสั่ง
ไมรับอายัด แตตอมาผูขออายัดไดถอนฟองคดี ซึ่งศาลไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความแลว
ผลแหงการถอนฟองยอมลบลางผลแหงการยื่นคําฟองและทําให คูความกลับคืนเขาสูฐานะเดิม
เสมือนหนึ่งมิไดมีการฟองเลยตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๗๖ ดังนั้น เมื่อผูขอมายื่นคําขอใหมก็ตองถือ
วาการขออายัดรายนี้มิใชเปนการใชสิทธิทางศาลกอนแลวจึงมาขออายัดใหม และเมื่อ ส. ซึ่งเปน
หลานของเจามรดกขออายัดโดยอางวาการโอนมรดกไมชอบ ผูขอเปนผูมีสวนไดเสียเพราะเปน
ผูรับมรดกตกทอดในที่ดินที่ขออายัด ดังนี้ เห็นวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะ
ฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
๔. ตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ระบุวา
“ผูใดมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนได มีความประสงคขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑”
คําวา “อันอาจจะฟอง” มีความหมายในตัวเองแลววาอายัดไวเพื่อจะไปฟองศาล มิใชฟองแลว
จึงมาขออายัด และโดยเจตนาแลว การอายัดไวตามประมวลกฎหมายที่ดิน ก็เพื่อชวยเหลือผูมี
สวนไดเสียอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ที่ไมสามารถ
ไปใชสิทธิทางศาลไดทันทวงที เพราะอยางนอยการฟองรองตอศาลจะตองมีกรรมวิธีอันอาจจะ
ใชเ วลา สวนเมื่อผูขออายัดไดฟองคดีตอศาลแลว ถือวาคดีอยูในอํานาจศาล ผูขอชอบที่จ ะ
ขอใหศาลสั่งยึดหรืออายัดตามวิธีการชัว่ คราวกอนศาลพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงได นอกจากนี้กรณีตามมาตรา ๘๓ วรรคสองเดิมกอนแกไขใหมมีขอความระบุวา
“เมื่อเจาพนักงานที่ดินสอบสวนพยานหลักฐานที่ผูขอนํามาแสดงใหปรากฏแลว ถาเห็นสมควร
เชื่อถือก็ใหรับอายัดไวไดมีกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ขออายัด โดยใหผูนั้นไปดําเนินการทางศาล”
แตตามมาตรา ๘๓ ซึ่งแกไขใหมไมมีขอความดังกลาวระบุไวก็เนื่องมาจากตามมาตรา ๘๓ เดิม
กอนแกไข ผลของการอายัดตามประมวลกฎหมายที่ดินจะคงมีอยูตอไปจนกวาศาลจะสั่งใหถอน

การอายัด หรือมีคําพิพากษา หรือคําสั่งถึงที่สุด หากผูขอไปดําเนินการทางศาลแลวนําหลักฐาน
การยื่นฟองพรอมสําเนาคําฟองในกรณีที่ขออายัดมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับอายัดภายใน
กําหนดเวลาที่อายัด แตตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขใหม (แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓) การอายัด
ที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่สั่งรับอายัด ไมวาผูขอจะไปดําเนินการทางศาลหรือไมก็ตาม ก็ไมมีผลใหการอายัดมีอยู
ตอไป จึงไมมีขอความดังกลาวระบุไว เมื่อขอเท็จ จริง ปรากฏวา นาย ก. ไดไปฟองตอศาลใน
ประเด็นที่ขออายัดกอนแลวจึงมาขออายัดที่ดิน กรณีจึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดไดตาม
มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน คําสั่งไมรับอายัดของเจาพนักงานที่ดินจึงชอบแลว (สารบบ
เลขที่ ๗๕๕๒ -ส.กทม.)
๕. นาย ป. ขอใหอธิบ ดีก รมที่ดินอายัดที่ดินของบริษัท ร. ไวกอนจนกวาผลการ
พิจารณาเพื่อใหรัฐมนตรีตรวจสอบการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท ร. วามีพฤติการณที่
ไมชอบดวยกฎหมายแลวเสร็จ ซึ่ง จะสง ผลใหก ารซื้อขายทรัพยสินของบริษัทไมถูกตองตาม
กฎหมายดวยนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งใหสิทธิแกผูมีสวน
ไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
โดยยื่นคําขออายัดที่ดินตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินทองที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู และการ
พิจารณาสั่งรับหรือไมรับอายัดที่ดินตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เปนอํานาจของ
พนักงานเจาหนาที่โดยเฉพาะ อธิบดีกรมที่ดินไมอยูในฐานะที่จะสั่งรับหรือไมรับอายัดที่ดินหรือสัง่
ใหพนักงานงานเจาหนาที่รับหรือไมรับอายัดที่ดินได โดยในการสอบสวนของพนักงานเจาหนาที่
จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเทาที่ผูขอนํามาแสดงในขณะยื่นคําขอเทานั้น และหากเห็นสมควร
เชื่อถือเจาพนักงานที่ดินก็จะสั่งรับ อายัดไวมีกําหนด ๓๐ วัน นับ แตวันสั่ง รับอายัด เมื่อพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว การอายัดจะสิ้นสุดลงและผูนั้นจะขออายัดซ้ําในกรณีเดียวกันอีกไมได
(สารบบเลขที่ ๑๑๐๙๘ -จังหวัด)
๖. หนังสือยินยอมที่ ว. ลงลายมือชื่อยินยอมใหบานของ น. ซึ่งปลูกอยูบนที่ดินโฉนด
เลขที่ ๑ ใชพื้นที่ของที่ดินโฉนดเลขที่ ๒ เปนที่จอดรถ เปนคําเสนอ เมื่อ น. ไดเขาใชประโยชน
ในพื้นที่ของที่ดินแปลงดังกลาว ซึ่งเทากับเปนการสนองรับ มีผลใหสัญญาระหวาง ว. กับ น. เกิดขึ้น
(เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๙๕/๒๕๒๓) และสัญ ญาเชนนี้ยอมถือไดวาเปนขอ สัญญากอตั้ง
ภาระจํายอมอยางหนึ่ง ซึ่งแมมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนภาระจํายอมตอพนักงานเจาหนาที่

ใหเปนทรัพยสิทธิสมบูรณตามกฎหมายแตก็สมบูรณเปนบุคคลสิทธิซึ่งบังคับกันไดในระหวางคูก รณี
โดยคูกรณีฝายหนึ่งอาจบังคับคูกรณีอีกฝายหนึ่งใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๐๑ เพื่อใหบริบูรณเปนทรัพยสิทธิได (เทียบคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๓๗๗/๒๕๓๖) ดังนั้น น. ผูขออายัดจึงเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟองใหมี
การจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
๗. กรณีที่มีการขออายัดที่ดินโดยผูขายที่ดินอางวา ผูซื้อชําระราคาที่ดินไมครบถวน
เนื่องจากผูซื้อไดชําระเงินเปนเช็คของธนาคาร เมื่อผูขออายัดนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ปรากฏวา
ธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็คโดยใหเหตุผลวาเงินในบัญชีไมพอจาย จึงขออายัดที่ดินเพื่อฟอง
ใหผูซื้อโอนที่ดินคืนใหผูขออายัด (ผูขาย) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูขายที่ดินประสงคจ ะฟองบัง คับใหมี
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรง จึงถือไดวา ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด
อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
๘. เมื่อที่ดินอยูในระหวางการอายัดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
แมศาลจะมีห นัง สือ แจง ใหเ จาหนาที่ดําเนินการจดทะเบียนตามคําพิพากษาตามยอมก็ตาม
เจาพนัก งานที่ดินก็ไมอาจดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหคูกรณีได หากคําพิพากษา
ตามยอมนั้นไมใชคําพิพากษาที่แสดงหรือวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แหงทรัพยนั้นแลวผลคําพิพากษา
ตามยอมดังกลาวยอมผูกพันเฉพาะคูค วามในคดีเทานั้น ไมอาจใชยันบุคคลภายนอกได (เทียบคําพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๓๑๑/๒๕๐๔) เจาพนักงานที่ดินไมอาจดําเนินการจดทะเบียนตามคําพิพากษาตามยอมได
๙. กรณีที่ขออายัด ศาลไดมีคําพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความใน
คดีที่ฟองตามประเด็นที่ขออายัด และคดีถึงที่สุด จึงตองถือวาการอายัดสิ้นสุดลงตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (เดิม) การที่คําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๓๐ (ซึ่งใชอยูขณะนั้น) กําหนดใหการอายัดสิ้นสุดลงเมื่อเจาพนักงานที่ดินทําการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินตามคําพิพากษาในกรณีที่ขออายัด ก็เพื่อคุมครองผูขออายัด มิให
ไดรับความเสียหายระหวางที่ยังไมไปดําเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดิน เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏตอมาวา เจาพนักงานที่ดินไดจดทะเบียนโอนกรรมสิท ธิ์ในที่ดินใหแกผูซื้อ ไดจ ากการ
ขายทอดตลาดของศาล (ที่ยึดไวในอีกคดีหนึ่ง) ไปแลว และตามมาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย สิทธิของผูซื้อทรัพยสินโดยสุจริตจากการขายทอดตลาดยอมไมเสียไป
แมจะปรากฏภายหลังวาทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลยหรือลูกหนี้ ประกอบกับคําพิพากษาตามยอม
มีผลผูกพันเฉพาะคูความเทานั้น ไมมี ผ ลผูก พั นไปถึง บุคคลภายนอก (มาตรา ๑๔๕ แหงประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เทียบฎีกา ที่ ๘๐๑๕/๒๕๔๓) ผูซื้อทอดตลาดยอมมีสิทธิที่จ ะ
ทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินของตนตอไปได สภาพแหงการบังคับคดีไมเปดชองใหโจทก
หรือบุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนตามคําพิพากษานําสัญญาประนีประนอมยอมความมาขอให
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น ทํ า การเปลี่ ย นแปลงทางทะเบี ย นตามคํ า พิ พ ากษาตามยอมโดยลงชื่ อ
บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนตามคําพิพากษาถือกรรมสิทธิ์รวมกับจําเลยได เวนเสียแตผูถือ
กรรมสิทธิ์คนปจจุบันจะมาขอจดทะเบียนใหเมื่อเจาพนักงานที่ดินไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนตามคําพิพากษาตามยอมได จึงถือวาการอายัดที่มีอยูตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย
เพื่อรอการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดสิ้นผลไปโดยปริยาย เจ าพนักงานที่ดินจึง ชอบที่จ ะ
จําหนายบัญชีอายัดเสียได (สารบบเลขที่ ๘๔๗๕ -ส.กทม)
๑๐. กรณีที่ผูขออายัดนําหลักฐานสําเนาทะเบียนบานเลขที่ ๑ อันเปนบานหลังที่ ส.
ซื้อมาพรอมที่ดินที่ขออายัดเมื่อป ๒๕๓๘ โดยมีชื่อ น. ผูขออายัดยายเขามาเปนเจาบานเมื่อป ๒๕๓๘
มาแสดงประกอบคําขออายัดเพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลขอแบงทรัพยสินที่รวมกันทํามาหาได
ซึ่งตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบคําพิพากษา
ฎีกาที่ ๕๕๘๖/๒๕๓๔ เจาบานไมจําเปนตองเปนเจาของบาน อาจหมายถึงผูเชา ผูดูแลบาน
หรือผูซึ่งเปนหัวหนาครอบครองบานในฐานะใดก็ตาม นอกจากนี้การมีชื่อในสําเนาทะเบียนบาน
ในฐานะเจาบานก็มิไดแสดงวาที่ดินที่ขออายัดเปนทรัพยสินที่ น. กับ ส.ทํามาหาไดรวมกันและ
มิไดหมายความวาผูขออายัดจะตองมีสวนเปนเจาของในที่ดินที่ขออายัดดวย เพราะหากขอเท็จจริง
ปรากฏวาที่ดินเปนของ ส. เพียงคนเดียว แมผูขออายัดจะเปนเจาบานก็มิไดทําใหผูขออายัดมี
สวนเปนเจาของที่ดินรวมดวย หลักฐานสําเนาทะเบียนบานนี้จึงยังฟงไมไดวา ผูขออายัดเปนผูมี
สวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียน ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัด
๑๑. การที่ผูขออายัดที่ดินอางวาผูมีชื่อในโฉนดที่ดินลงชื่อไวแทนผูขออายัด จึงขอ
อายัดที่ดินเพื่อฟองศาลขอใหเพิกถอนนิติกรรมและโอนที่ดินคืนใหแกตน โดยผูขออายัดไดนํา
สําเนาคําฟองคดีอาญาฐานยักยอกทรัพยและผูสนับสนุนที่ศาลมีคําสั่งวาคดีโจทกมีมูลใหประทับ
รับฟองไวพิจารณามาประกอบคําขออายัดที่ดิน กรมที่ดินเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน (ฝายที่ ๒) วาสําเนาคําฟองคดีอาญาดังกลาวถือวาเปน
หลักฐาน แตยังไมควรเชื่อถือวาผูขอมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได จึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัด (มติคณะกรรมการ

พิจารณาปญ หาขอกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๗/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
เรื่องเสร็จที่ ๑๑/๒๕๓๙)
๑๒. นาย ฮ. ผูถือหุนและกรรมการบริษัทมีหนังสือขอใหเจาพนักงานที่ดินระงับการ
จดทะเบียนไวเนื่องจากเกรงวากรรมการบริษัท จะไปทําการจดทะเบียนโอนหรือกอภาระผูกพันใน
ที่ดินโดยไมสุจริตเทานั้น ไมปรากฏวา นาย ฮ. จะไปฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนแตอยางใด จึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะอายัดไดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
สวนกรณีที่นาย ฮ. ยื่นคําขออายัดซึ่งตามหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุนสวนบริษัทที่นาย ฮ.
ยื่นประกอบการอายัด ปรากฏวาการจดทะเบียนขายของบริษัท ไดดําเนินการไปโดยกรรมการผูมี
อํานาจและอยูในขอบวัตถุประสงคของบริษัท การขายดังกลาวจึงเปนการจัดกิจการของบริษัท
อยางหนึ่งซึ่งกรรมการมีอํานาจกระทําได นาย ฮ. แมจะเปนกรรมการของบริษัท แตไมมีอํานาจ
เขาจัดการกิจการของบริษัทเพียงลําพังคนเดียวได จึงไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนการโอนขาย
ที่ดิน เพราะการฟองคดีดังกลาวเปนการจัดกิจการของบริษัทอยางหนึ่ง (เทียบคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๒๓๓๗/๒๕๑๙) หากการขายที่ดินทําใหบริษัทเสียหาย นาย ฮ. ในฐานะเปนผูถือหุนคนหนึ่ง
ก็สามารถฟองรองเรียกเอาสินไหมทดแทนจากกรรมการผูที่ทําใหบริษัทเสียหายไดตามหลักเกณฑ
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น จะกาวลวงเขาไป
ฟองรอ งขอใหเ พิก ถอนนิ ติก รรมซึ่ง ผู มีอํานาจจัด การกิ จ การของบริษัท ไดก ระทําไปแลวกั บ
บุคคลภายนอกไมได จึงถือไมไดวานาย ฮ. เปนผูมีสวนไดเสียอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด
ทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
อยางไรก็ดีในการขออายัด ผูขออายัดจะตองมีหลักฐานมาแสดงประกอบการ
ขออายัด แตการขออายัดรายนี้การที่ผูขออางวาการโอนขายที่ดินเปนการโอนโดยแสดงเจตนา
ลวงนั้นเปนเพียงการกลา วอางลอย ๆ ไมมีห ลัก ฐานมาแสดง จึง ไมอยูในหลัก เกณฑที่จ ะรับ
อายัดได (สารบบเลขที่ ๖๒๐/๓๓ – สล.)
๑๓. กรณีมีผูยื่นขออายัดที่ดิน พนัก งานเจาหนาที่จ ะสั่งรับหรือไมรับอายัดโดย
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานเทาที่ผูขออายัดนํามาแสดงประกอบกับคํากลาวอางในคําขออายัด
เทานั้น ไมอาจพิจารณาจากเอกสารหลัก ฐานใด ๆ ที่ผูขออายัดสงมาประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมภายหลังได แมบริษัท ฟ. จะสงหนังสือสัญญาเชาที่ดินเพิ่มเติมมาใหภายหลัง พนักงาน
เจาหนาที่ก็ไมอาจนําเอกสารหลักฐานนั้นมาประกอบการพิจารณาอายัดได

หากขอเท็จจริ งเปนไปตามสัญญาเชาชวงที่ผูขอนํ ามาประกอบคําขออายัดว า
บริษัท พ. (โดยนาย ส. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) ไดทําสัญญาตกลงใหบริษัท ฟ.
ผูขออายัดเชาชวงที่ดิน โดยในขณะทําสัญญานาย ส. ในฐานะเจาของที่ดินผูใหเชาเดิมไดลงนาม
รับรูและยินยอมใหบริษัท พ. นําที่ดินไปใหเชาชวงได กรณีเทากับวานาย ส. เจาของที่ดินยอมรับวา
ไดมีการทําสัญญาเชาทีด่ ินใหกับ บริษัท พ. มิฉะนั้นแลวก็คงไมยอมใหบริษัท พ. นําที่ดินของตนไป
เชาตอ ดัง นั้น แมวาบริษัท ฟ. ผูขออายัดจะไมมีนิติสัมพันธโดยตรงกับนาย ส. เจาของที่ดิน
แตการทีน่ าย ส. ผูใหเชาเดิมซึ่งเปนเจาของที่ดินทราบถึงการทําสัญญาเชาชวงระหวางบริษทั พ. กับ
บริษัท ฟ. ผูขออายัดแลวไมทักทวงกลับยินยอมใหนําที่ดินของตนไปใหเ ชาชวง ก็ตองเขาใจวา
บริษัท พ.เปน ผูเ ชาที่ดินดัง กลาว และสามารถนําที่ดินที่เ ชาไปใหเ ช าชวงตอได เมื่อตอมา
บริษัท พ. บอกเลิกสัญญาเชาชวง และบริษัท ฟ. ขออายัดที่ดินซึ่งแมคําขออายัดไมชัดเจนวา
ผูขออายัดขออายัดที่ดินเพื่อไปฟองศาลในประเด็นใด แตจากเอกสารหลักฐานแนบทายที่ผูขอ
นํามาแสดงประกอบการใหถอยคําพอสรุปไดวา บริษัท ฟ. ไดขออายัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๔ เพื่อไป
ฟองบังคับใหบริษัท พ. ปฏิบัติตามสัญญาเชาชวงที่ไดกระทําไวตอกัน คือ จดทะเบียนเชาชวงหรือ
จดทะเบียนโอนขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหแกบริษัทฯ ผูขออายัด กรณีถือไดวาผูขออายัดเปน
ผูมีสวนไดเสียผูกพันกับที่ดินที่ขออายัด อันอาจฟองบังคับใหจดทะเบียนหรือใหมีการเปลีย่ นแปลง
ทางทะเบียน อยูในหลัก เกณฑที่จ ะรับ อายัด ไดตามมาตรา ๘๓ แหง ประมวลกฎหมายที่ดิน
สวนขอเท็จจริงจะเปนเชนไรใครเปนฝายผิดสัญญา นาย ส. ในฐานะเจาของที่ดินตองผูกพันตามสัญญา
เชาชวงดังกลาวหรือไมเปนเรื่องที่ควรตองไปพิสูจนกันในชั้นศาล
โดยที่คําขออายัดรายนีไ้ มไดระบุวา ขออายัดเพื่อไปฟองศาลในประเด็นใด หากผูขอ
อายัดมิไดมีเอกสารมาประกอบการใหถอยคํา ยอมไมอาจพิจารณาไดวา กรณีที่ขออายัดนั้นเพื่อ
จะไปฟองศาลบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือไม พนักงาน
เจาหนาทีจ่ ะตองสอบสวนผูขออายัดใหเปนที่แนชัดดวยวาจะไปฟองศาลในประเด็นใด เพราะหาก
การขออายัดมิใชเพื่อไปฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับทีด่ นิ
ที่ขออายัดแลว ยอมไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได (สารบบเลขที่ ๘๘๕๙ – ส.กทม.)
๑๔. ในการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันนั้น การที่ผูจะซื้อเขาทําสัญ ญาดวยนั้น
ก็ดวยประสงคตองการไดมาซึ่งที่ดิน แมในสัญญาจะซื้อจะขายจะมิไดระบุขอความใหผูจะซื้อฟอง
บังคับใหโอนที่ดินขายแกผูจะซื้อไดเมื่อฝายผูจะขายผิดสัญญาก็ตาม ผูจะซื้อก็นาจะฟองบังคับให
โอนขายตามสัญญาจะซื้อจะขายไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง

อยางไรก็ดีเมื่อผูจะซื้อไดมีหลักฐานสัญญาจะซื้อจะขายมาแสดงและขอเท็จจริงปรากฏวามิไดมี
การโอนขายที่ดินใหตามสัญญา โดยผูจะซื้ออางวาผูจะขายผิดสัญญาไมยอมโอนใหเชนนี้ ยอมถือ
ไดวาผูจะซื้อเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนอันอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได สวนผูจะซื้อจะฟองใหโอนที่ดินตามสัญญาไดหรือไม
เปนเรื่องที่ศาลเปนผูวินิจฉัยตอไป
๑๕. นาย จ. ขออายัดที่ดินโฉนดที่ดินจํานวนสองแปลง โดยอางวาเดิม นาย พ. ไดทํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ นาย ว. และ นาง ห. ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ ตอมานาย พ. ไดทําสัญญาจะขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกลาว
ใหแกตนอีกทอดหนึ่งตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๗ จึงขออายัดที่ดิน
เพื่อไปดําเนินการฟองรองตอศาลขอใหบังคับจดทะเบียนโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหแกตนนั้น
ตามขอเท็จจริงแมวานาย จ. จะมิไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ นาย ว. และนาง ห. ผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน แตตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ ก็มิไดบังคับถึงขนาดวา ผูขออายัด
ตองมีนิติสัมพันธกับเจาของที่ดินโดยตรง กฎหมายเพียงแตบัญญัติวาผูขออายัดที่ดินตองเปนผูมี
สวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ไดเทานั้น ดังนั้น เมื่อเหตุผลที่นาย จ. ผูขออายัดกลาวอางมีมูลที่อาจจะฟองบังคับใหมีการจด
ทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดแลว กรณีเชนนี้ยอมถือไดวา นาย จ. เปนผูมี
สวนไดเสียในที่ดินตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจึง ตองรับ
อายัดที่ดินไว (มติคณะกรรมการพิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๓๘ เมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ เรื่องเสร็จที่ ๙/๒๕๓๘)
๑๖. ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ กรณีที่จะอายัดที่ดินได ผูขออายัด
ตองเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินและตองเปนการอายัดไวเพื่อจะไปฟองใหมีการจดทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดิน ดังนั้น แมผูขออายัดจะเปนผูจะซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท ซึ่งอาจ
ถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินเพราะหากมีการโอนหุนทั้งหมดตามสัญญาจะซื้อจะขายหุน
ผูขออายัดนั้นเทากับเปนเจาของบริษัทและยอมเปนเจาของทรัพยสินรวมทั้งที่ดินที่เปนของบริษทั
ดวยก็ตาม แตการอายัดรายนี้ผูขอขออายัดไวเ พื่อไปฟองศาลเพื่อใหโ อนหุนใหแกผูขออายัด
และหามมิใหจําหนายจายโอนที่ดินที่ขออายัด มิไดอายัดไวเพื่อไปฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน การอายัดรายนี้จึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได

๑๗. การขายฝากที่ดินนั้นเมื่อพนกําหนดไถถอนจากการขายฝากแลว ที่ดินที่ขาย
ฝากนั้นยอมหลุดเปนสิทธิแกผูรับซื้อฝาก ตอมาผูรับซื้อฝากและผูขายฝากไดทําหลัก ฐานเปน
หนังสือกันขึ้นใหมวา ผูรับซื้อฝากยินยอมใหผูขายฝากซื้อที่ดินนั้นคืนได จึงไมเขาลักษณะเปนการขยาย
กําหนดเวลาไถการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๙๖ แตเปนคํามั่นจะขาย
ชอบที่จะบังคับกันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔๕๔ (คําพิพากษาฎีกา
๓๔๗/๒๔๘๘) กรณีที่ จ. ไดจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีกําหนด ๓ ป ไวกับ น. ตอมาพนกําหนด
ไถถอนจากการขายฝากแลว จ. ผูขายฝาก ซึ่ง เปนโจทก และ น. ผูซื้อฝากซึ่งเปนจําเลยได
ประนีประนอมกันตอหนานายอําเภอ วา น. ยินยอมให จ. ซื้อที่ดินดังกลาวคืนได การยอมความ
ดังกลาวจึงเปนคํามั่นจะขาย จ. ชอบที่จะฟองขอซื้อคืนไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๔๕๔ การที่ จ. ขออายัดที่ดินดังกลาวโดยอางวา น. ไมรับชําระเงินและโอนที่ดินใหตามที่
ไดตกลงกัน และไดนําเงินไปวางทรัพยที่สํานักงานวางทรัพยแลว จึงขออายัดเพื่อไปฟองศาลมี
คําสั่งให น. โอนที่ดินใหตนตอไป จึงยอมเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการ
จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
๑๘. นาง พ. ขออายัดที่ดินโดยอางวา ตนไดจดทะเบียนขายฝากที่ดินไวกับนาง ภ.
ผูรับซื้อฝากมีกําหนดหนึ่งป แตผูรับซื้อฝากจายเงินไมครบตามจํานวนที่กําหนดในสัญญาเพราะมีเงิน
ไมเพียงพอ จึงใหตนทําสัญญากูเงินจากนาย ส. ผูเปนหลานชายของนาง ภ. โดยตกลงกันไววาจะ
ทําสัญญาขายฝากสองป แตเมื่อมาจดทะเบียนขายฝากกับพนักงานเจาหนาที่นาง ภ. กลับแจงวา
กําหนดเวลาไถเปนหนึ่งป หากใกลครบกําหนดจึงคอยมาจดทะเบียนขยายระยะเวลาเปนป ๆ ไป
แตเมื่อใกลครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาขายฝากนาง ภ. กลับขอขึ้นดอกเบี้ย ทําใหตนมีเงิน
ไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ เมื่อตกลงกันไมได นาง ภ. จึงไมยอมขยายระยะเวลาขายฝากใหจน
สัญญาขายฝากสิ้นสุดลง จึงขออายัดไวเพื่อไปฟองศาลใหนาง ภ. ขยายระยะเวลาไถขายฝากถาไมได
ก็จะขอใหศาลบังคับใหนาง ภ. ขายที่ดินคืนใหตน หากพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ผูขอนํามาแสดง
ไดแก สําเนาสัญญาขายฝากที่ดิน สําเนาหนังสือสัญญากูเงิน แสดงใหเห็นวา ผูขออายัดประสงคจะ
ฟองบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในที่ดินที่ขออายัดโดยตรง ถือวาผูขออายัดเปนผูมสี วน
ไดเสียในที่ดนิ ที่ขออายัดอันอาจฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน สวนที่นาง ภ. อางวา หากมีการขยายกําหนดเวลา
ไถถอนอยางนอยตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อตนยินยอมใหขยายกํา หนดเวลาไถนั้น
ผูขออายัดเองก็อา งวา นาง ภ. จายคาขายฝากใหไมครบและบิดพลิ้วไมขยายกําหนดไถตามที่

ตกลงกันไว เทากับไมยอมทําหลักฐานเปนหนังสือยินยอมขยายเวลาไถใหกับผูขออายัด ซึ่งขออาง
ของทั้ง สองฝายเปนขอเท็จ จริง ที่จ ะตองไปพิสูจ นและนําสืบ กันในชั้นศาล พนักงานเจาหนาที่
ไมอาจทราบไดวาใครถูกใครผิดอยางไร การที่เจาพนักงานที่ดินสั่งรับอายัดที่ดินรายนี้ไว จึงเปน
การดําเนินการที่ชอบดวยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ แลว (สารบบเลขที่ ๘๗๒๔ - ส.กทม.)
๑๙. นาย ธ. ผูขออายัด อางวา นาย น. ผูรับซื้อฝากฉอฉลหลอกลวงไมชําระเงินคา
ขายฝากใหแกผูขออายัด จึงขออายัดที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อเพิกถอนสัญญาขายฝากที่ดินและ
บันทึกขอตกลงขยายกําหนดเวลาไถถอนขายฝากพรอมทั้งเรียกคาเสียหาย หากพิจารณาเอกสาร
หลักฐานที่ผูขออายัดนํามาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ประกอบคําขออายัดไดแก สําเนาหนังสือ
สัญญาขายฝากที่ดิน บันทึกขอตกลงขยายกําหนดเวลาไถถอนจากการขายฝาก หนังสือบอกลาง
นิติกรรมขายฝาก ใบตอบรับหนังสือทางไปรษณีย ประกอบกับขออางของผูขออายัดที่ดินที่
ปรากฏในคําขออายัดวา ผูรับซื้อฝากไมชําระเงินคาขายฝากที่ดินใหแกผูขออายัด จึงขออายัด
ที่ดิน เพื่อ ไปฟองเพิ ก ถอนสัญ ญาขายฝากและบันทึก ขอ ตกลงขยายกําหนดเวลาไถขายฝาก
เอกสารดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวาผูขออายัดประสงคจะฟองบัง คับ ใหมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดโดยตรง ถือไดวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอัน
อาจจะฟองบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได (สารบบเลขที่ ๗๖๘๔ - ส.กทม.)
๒๐. ตามพินัยกรรมของนาง ม. แสดงใหเห็นถึงเจตนาของนาง ม. ผูทําพินัยกรรม
วาประสงคใหนาง ธ. และนาง ว. อยูอาศัยในที่ดินและบานของนาง ม. ผูตายตลอดไป ซึ่งแมแต
ตามขอกําหนดในพินัยกรรมจะมิไดระบุใหตองจดทะเบียนสิทธิอาศัยหรือสิทธิเหนือพื้นดินตอ
พนักงานเจาหนาที่ก็ตาม แตก็ระบุใหบุคคลที่กลาวในพินัยกรรมรวมถึงนาง ว. ผูขออายัด มีสิทธิอาศัย
อยูในที่ดินและบานไดตลอดชีวิต สิทธิอาศัยดัง กลาวจึงเปนสิท ธิเ หนือพื้นดินไดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๔๑๐ และเปนทรัพยสิทธิที่ผูขออายัดไดรับมาตามพินัยกรรม
ผูขออายัดจึงยอมมีสิทธิเรียกใหนาย จ. ผูซึ่งรับมรดกที่ดินจดทะเบียนสิทธิอาศัยในโรงเรือน หรือ
สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินทั้งสองแปลงใหแกตนตามพินัยกรรมได แมตามคําขออายัดของนาง ว.
จะระบุเพียงวานาย จ. จดทะเบียนสิทธิอาศัยบนที่ดินใหแกตนตามพินัยกรรม กรณีอาจแปลได
อีกทางหนึ่งวาผูขออายัดขออายัดไวเพื่อไปฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินลงบน
ที่ดินทั้ง สองแปลง ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย
ดังนั้น ตามคําขออายัดประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ผูขออายัดนํามาแสดงในขณะนั้นฟงไดวา

ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินทั้งสองแปลงขางตนอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดไดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน การที่พนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับอายัดที่ดินตามคําขอของนาง ว. จึงเปนการไมชอบ
ดวยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
โดยที่เจตนารมณของการอายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ ก็
เพื่อคุมครองประโยชนของผูมีสวนไดเสียอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีก าร
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไวชั่วขณะหนึ่งเพื่อใหผูมีสวนไดเ สียไปใชสิท ธิท างศาลไดทันทวงที
เพราะอยางนอยการฟองรองตอศาลจะตองมีกรรมวิธีอันอาจจะใชเวลา สวนเมื่อผูขออายัดได
ฟองคดีตอศาลแลวตองถือวาคดีอยูในอํานาจศาล และไมมีเหตุจะตองไดรับความคุมครองตาม
มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อที่จะไดไปฟองคดีตอศาลอีกตอไป หากผูขออายัด
ประสงคใหที่ดินมีการอายัดหลัง จากที่ฟองศาลแลวก็ชอบที่จ ะขอใหศาลสั่ง ยึดหรืออายัดตาม
วิธีการชัว่ คราวกอนศาลพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฏตอมาวา ภายหลังจากที่นาง ว. อุทธรณคําสั่งไมรับอายัดและเรื่องอยูระหวางการพิจารณา
อุทธรณ นาง ว. ไดไปฟองคดีในกรณีที่ขออายัดตอศาล กรณีจึงไมอยูในหลักเกณฑที่พนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งรับอายัดที่ดินดังกลาวไดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สารบบ
เลขที่ ๘๘๔๒ –ส.กทม.)
๒๑. กรณีที่ทายาทโดยธรรมสละมรดก ผูสืบสันดานของทายาทคนนั้นสืบมรดกได
ตามสิทธิของผูสละมรดก และชอบที่จะไดรับสวนแบงเทากับสวนแบงที่ผูสละมรดกจะไดรับตาม
ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๑๕ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ป. ผูขออายัดเปนบุตรของ ข. สวน ข. เปนบุตร
ของ ต. เมื่อ ข. ไดแสดงเจตนาเปนหนังสือสละมรดกของ ต. ป. ซึ่งเปนผูสืบสันดานของ ข. ยอมมี
สิทธิสืบมรดกและชอบที่จะไดรับสวนแบงจากที่ดินมรดกของ ต. ดวย ป. จึงเปนผูมีสวนไดเสียใน
ที่ดินแปลงนี้ การที่ ป. ขออายัดที่ดินนี้ไวเพื่อไปดําเนินการฟองขอใหศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
โอนมรดก และบังคับใหผูจัดการมรดกแบงปนมรดกที่ดินแปลงนี้ใหแกตน และบุตรของ ข. ผูสละมรดก
ยอมถือไดวา ป. ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด
ทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน จึงอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
๒๒. นาย ว. ขออายัดโดยอางวา นาง พ. ผูจัดการมรดกของนาง ร. โอนมรดก
เฉพาะสวนของนาง ร. ใหกับนาย น. โดยผูขออายัดซึ่ง เปนทายาทและทายาทโดยธรรมอื่น
ไมไดรับทราบการโอนดวย จึงขออายัดที่ดินเพื่อไปฟองศาลใหมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน

โอนมรดกเฉพาะสวนและใหมีการแบงปนทรัพยมรดกใหม โดยที่สําเนาคําสั่งศาลที่ผูขออายัด
นํามาเปนหลักฐานปรากฏวาผูขออายัดเปนบุตรของนาง ร. เจามรดก ผูขออายัดจึงอยูในฐานะ
เปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนไดตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่จะเพิกถอนคําสั่งรับอายัดได
ตองปรากฏขอเท็จจริงวานาย ว. ไมใชทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของนาง ร. แตจากคําอุทธรณของ
นาง พ. จะเห็นไดวานาง พ. รับวานาย ว. ผูขออายัดเปนทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของนาง ร. เจามรดก
ตรงกับที่ผูขออายัดใหถอยคําไวในคําขออายัด สําหรับขอความในคําอุทธรณวา การแบงมรดก
ดังกลาวผานมา ๑๘ ปแลวไมมีทายาทคนใดโตแยงคัดคาน ฉะนั้น การที่ผูขออายัดอางวาไมทราบ
การแบงมรดกจึงเปนไปไมได รวมถึงเหตุผ ลที่ผูขออายัดไดรับ การแบง มรดกที่ แปลงอื่นแลว
แตที่ขออายัดที่ดินแปลงนี้เนื่องจากไมตองการใหนาง พ. ขายที่ดินเพราะจะทําใหผูขออายัด
ลําบาก นั้น มิใชเหตุผลที่จะนํามาพิจารณาไดวา ผูขออายัดไมใชผูมีสวนไดเสียในที่ดิน แตเปน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการแบงปนทรัพยมรดกซึ่งจะตองไปพิสูจนกันในศาล พนักงานเจาหนาที่ไมอาจ
ทราบไดวาใครผิดใครถูกอยางไร ในชั้นนี้จึงตองถือวาคําสั่งอายัดที่ดินดังกลาวชอบดวยมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดินแลว ไมมีเหตุผลตองเพิกถอนคําสั่ง (สารบบเลขที่ ๘๗๑๐ - ส.กทม.)
๒๓. นาย ช. และนาง ส. ขออายัดที่ดินที่มีชื่อ นาย ช. และนางสาว พ. เปนผูถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งศาลไดพิพากษาแลววาเปนการถือ ไวแทน นาย ท. และ นาง น. โดยอางวา
นาง น. ทําพินัยกรรมจําหนายที่ดินซึ่งเปนสินสมรสในสวนของนาย ท. ผูเปนบิดา ใหแกนางสาว พ.
โดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือมีการปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้น จึงขออายัดที่ดินไวเพื่อไปฟองคดี
ตอศาลขอรับโอนมรดกในที่ดินในสวนของนาย ท. และพินัยกรรมปลอม อันจะทําใหตองมีการจด
ทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได ซึ่งจากสําเนาทะเบียนบานทีผ่ ูขออายัดนํามาเปน
หลักฐานปรากฏวา ผูขออายัดเปนบุตรนาย ท. กับนาง น. เจามรดก จึงถือไดวาผูขออายัดอยูใน
ฐานะเปนผูมีสวนไดเสียอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได ทั้งกรณีที่จะเพิกถอนคําสั่งรับอายัดไดตองปรากฏขอเท็จจริงวา
นาย ช. และนาง ส. ไมใชทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของนาย ท. และนาง น. แตจากคําอุทธรณทั้งหมด
ของนางสาว พ. รับวานาย ช. และนาง ส. ผูขออายัดเปนทายาทโดยธรรมของนาย ท. และนาง น.
เจามรดก ซึง่ ตรงกับหลักฐานที่ผูขออายัดนํามายื่นประกอบคําขออายัด สําหรับขอความในคําอุทธรณ
ที่วา นาย ท. ถึงแกความตายไปประมาณ ๑๖ ปเศษแลว จึงไมมีทรัพยมรดกของนาย ท. ที่จะตอง
แบงปนใหทายาทอีก ยอมเปนเรื่องที่ตองไปพิสูจนในชั้นศาล และพินัยกรรมของนาง น. ไมใช

พินัยกรรมปลอมเนื่องจากมีการพิสูจนในศาลแลว (แตผูอุทธรณมิไดเอกสารหลักฐานมาแสดง
เพื่อประกอบขอกลาวอางในการอุทธรณแตอยางใด เพียงแตแจงวาอยูในระหวางดําเนินการขอคัด
ขอถายจากศาลเทานั้น) นอกจากนี้ยังโตแยงวา การที่เจาพนักงานที่ดินมีคําสั่งรับอายัดที่ดินดังกลาว
โดยไมไดใหโอกาสผูอุทธรณชี้แจงขอเท็จจริง ตามนัยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เห็นวา ตามนั ยมาตรา ๘๓ แห งประมวลกฎหมายที่ดิ น ไดกํ าหนด
หลักเกณฑการพิจารณาสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัดไวเปนการเฉพาะวา พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสอบสวนจากเอกสารหลักฐานที่ผูขออายัดนํามาแสดงแตเพียงฝายเดียว คําโตแยงของผูอุทธรณ
จึงมิใชเหตุผลที่จะนํามาพิจารณาวาผูขออายัดไมใชผูมีสวนไดเสียในที่ดินดังกลาว สวนการที่นาง น.
ทําพินัยกรรมจําหนายทรัพยสินเกินสวนของตนเองหรือไม และพินัยกรรมของนาง น. จะปลอม
หรือไมเปนเรื่องที่ตองไปพิสูจนในศาล พนักงานเจาหนาที่ไมอาจทราบไดวาใครผิดใครถูกอยางไร
ในชั้นนี้ จึงตองถือวาคําสั่งอายัดที่ดินดังกลาวชอบดวยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินแลว
(สารบบเลขที่ ๘๘๒๕ - ส.กทม.)
๒๔. นาย ป. ผูขออายัดเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของนาย ส. และนาย ส. เปน
บุตรของนาง ย. เจามรดก แตนาย ส. ถึงแกกรรมกอนนาง ย. ดังนั้น นาย ป. ซึ่งเปนผูสืบสันดาน
ของนาย ส. จึงเปนทายาทที่มีสิทธิรับมรดกของนาง ย. แทนที่นาย ส. ตามมาตรา ๑๖๓๙ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นาย ส. จึงเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินซึ่งเปนทรัพยมรดกของ
นาง ย. กรณีที่ผูขออายัดจะอยูในฐานะอันอาจฟองบังคับใหมีจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดไดหรือไม เนื่องจากปรากฏวา ยังไมไดมีการจดทะเบียนลงชื่อ
ผูจัดการมรดกในโฉนดที่ดินที่ขออายัด และผูขออายัดก็ไมไดขออายัดเพื่อไปฟองบังคับใหมีการ
จดทะเบียนหรือฟองบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามที่ตนมีสิทธิ เพียงแตขออายัด
เพื่อฟองขอถอนผูจัดการมรดก ซึ่ง ยัง ไมมีชื่อในโฉนดที่ดิน โดยที่เจตนารมณของมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การอายัดที่ดินก็เ พื่อมิใหมีก ารเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ฉะนั้น
เพีย งแตผูข ออายัด จะฟองเพิกถอนผูจัดการมรดก โดยเกรงวาผูจัดการมรดกจะมาขอลงชื่อ
ผูจัดการมรดกแลวโอนขายไปเสียกอน ก็ถือวาอยูในความหมายของคําวาอายัดแลว และเมื่อศาล
แตงตั้งใหผูใดเปนผูจัดการมรดก ก็ยอมถือวาที่ดินทุกแปลงตกอยูในอํานาจของผูจัดการมรดกแลว
การลงชื่อผูจัดการมรดกเปนเพียงวิธีการทางทะเบียนเทานั้น ดังนั้น กรณีนี้จึงตองถือวาผูขออายัด
แมจะยังคงมีชื่อผูจัดการมรดกเปนผูถือกรรมสิทธิ์อยูก็ตาม แตที่ดินดังกลาวไดอยูในอํานาจการ
จัดการของผูจัดการมรดกแลวโดยปริยาย และหากตอมาศาลสั่งใหเ พิกถอนผูจัดการมรดกก็

ยอมมีผลเปนการถอนชื่อผูจัดการมรดก (ที่ยังไมไดลงชื่อในโฉนด) โดยปริยายเชนกัน กรณีเชนนี้
จึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได กรณีจึงอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัด สวนกรณีที่
นาย ม. อุทธรณวาคํากลาวหาของนาย ป. เปนเท็จ แทจ ริง แลวผูอุท ธรณมีเ จตนาแบง ที่ดิน
กองมรดก แตมีปญหาเกี่ยวกับแนวเขตการแบงแยกที่ดิน จึงจําเปนตองมีการตกลงกันไวกอน
ดําเนินการนั้น เห็นวาเปนขอเท็จจริงที่ตองไปพิสูจนกันในศาลวาสมควรใหผูจัดการมรดกคนเดิม
จัดการมรดกตอไปหรือไม อยางไร พนักงานเจาหนาที่ไมอาจพิจารณาไดวาใครผิดใครถูกอยางไร
การที่เ จาพนัก งานที่ดินสั่ง รับ อายัดที่ดินรายนี้จึง เปนการชอบดวยมาตรา ๘๓ แหง ประมวล
กฎหมายที่ดินแลว (สารบบเลขที่ – ๘๙๓๐ ส.กทม.)
๒๕. กรณีที่พนักงานเจาหนาที่ปดปะหมายเหตุการอายัดที่ดินไวในโฉนดที่ดินเปน
เพียงเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดทราบ และแจง
ผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินทราบวาที่ดินแปลงนี้อยูระหวางการเพิกถอน
และแกไขเทานั้น มิไดเปนการอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน และไมเปน
คําสั่งทางปกครอง
การที่นาง ข. เปนผูจัดการมรดกของเจามรดก จึงมีอํานาจจัดการมรดกตามนัย
มาตรา ๑๗๙๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ถือไดวาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินก็ยอม
ที่จะขออายัดที่ดินได และเมื่อการปดปะหมายเหตุการอายัดไมเปนการอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไมเปนการอายัดซ้ํา และเมื่อนาง ข. มอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปน
ตัวแทนยื่นคําขออายัดที่ดินในฐานะผูจัดการมรดก เพื่อไปฟองศาลใหเพิกถอนใบแทนโฉนดที่ดิน
และเพิกถอนการจดทะเบียนโอนมรดกจึงถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินโดยตรง อันอาจฟอง
บังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได ประกอบกับไมปรากฏหลักฐานที่แสดงวาผูขออายัด
ไดมีการฟองตอศาลในประเด็นที่ขออายัดแลว การสั่งรับอายัดจึงเปนการใชดุลยพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย
กรณีที่นางสาว ค. ขออายัดที่ดิน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา นางสาว ค. เปน
ทายาทของเจามรดกดวย ที่ดินดังกลาวจึงเปนทรัพยมรดกที่จะตกทอดแกนางสาว ค. ดวยตาม
นัยมาตรา ๑๕๙๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นางสาว ค. จึงเปนผูมีสวนไดเสียอัน
อาจฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน การที่นางสาว ค. ขออายัดที่ดินดังกลาวมิใชเปนการจัดการทรัพยมรดกที่ทายาทไมมี
สิทธิที่จะเขาจัดการมรดก แตเปนการใชสิทธิของตนที่มีอยูตามกฎหมายในฐานะทายาทโดยธรรม

เทานั้น และการอายัดที่ดินของนางสาว ค. แมจะเปนประเด็นเดียวกับการขออายัดของนาง ข.
ผูจัดการมรดกของเจามรดกก็ตาม ก็ไมเ ปน การอายัดซ้ําเพราะผูขออายัดเปนคนละคนกัน
(สารบบเลขที่ ๑๓๖๖ –ม. ๖๑)
๒๖. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ประกาศโอนมรดกตามพินัยกรรมครบกําหนดแลว ไมมี
ผูใดโตแยงคัดคาน แตยังมิไดจดทะเบียนโอนมรดก ดังนี้ หากมีผูมีสวนไดเสียในทรัพยมรดกอางวา
พินัยกรรมปลอม และขออายัดที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อฟองศาลใหทําลายพินัยกรรมและขอเปน
ผูจัดการมรดก เจาพนักงานที่ดินจะสั่งรับอายัดไดหรือไมนั้น กรมที่ดินเห็นดวยกับความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดินวา เมื่อทายาทโดยธรรมผูซึ่งมีสิทธิรับ
มรดกมายื่นคําขออายัดที่ดินแมจะอางวาขออายัดเพื่อไปดําเนินการทางศาลในขอหาพินัยกรรมปลอม
เจาพนักงานที่ดินก็ชอบที่จะมีคําสั่งรับอายัดได เพราะถือไดวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดิน
อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดตามบทบัญญัติ
มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
๒๗. เด็กชาย ส. ไดยื่นคําขออายัดที่ดินมรดกตามพินัยกรรมโดยอางวา ไดเรียกรอง
ให นาย ค. ผูจัดการมรดกจัดการมรดกใหเสร็จสิ้นไป แต นาย ค. ผูจั ดการมรดกละเลยไมยอม
ดําเนินการจึงขออายัดที่ดินเพื่อดําเนินคดีทางศาลฟองเพิกถอนผูจัดการมรดก
สิทธิและความสามารถของผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จํากัด
เฉพาะการทํานิติกรรมเทานั้นที่จะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมกอนการอายัด
ที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินไมถือวาเปนการทํานิติกรรม เพราะไมไดเปนการ
กระทํามุงตรงตอการผูกนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลเพื่อจะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ
ระงับ ซึ่ง สิท ธิตามมาตรา ๑๑๒ แหง ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย การอายัดเปนการ
กระทําเพื่อรักษาสิทธิของผูขออายัดแตฝายเดียว ดังนั้น เด็กชาย ส. ผูขออายัดที่ดิน ชอบที่จะขอ
อายัดที่ดินดวยตนเองได สวนเมื่ออายัดแลวเด็กชาย ส. ผูเยาวจะไปดําเนินการทางศาลตอไป
อยางไร ก็ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความแพง
๒๘. การที่ท ายาทผูมีสิทธิรับมรดกที่ดินแตยังมิไดจดทะเบียนลงชื่อเปนผูรับโอน
มรดกที่ดินเพียงบางคนตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมรดกที่ตนเองมีสิทธิรับมรดกเพียง
บางสวนไว ตอมาผูจัดการมรดกไดยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดแบงแยกในนามเดิม
เฉพาะที่ดินที่ทายาททําสัญญาจะซื้อจะขายไวออกเปนแปลงยอยหลายแปลง และผูจัดการมรดก
ไดจดทะเบียนโอนมรดกใหแกทายาทผูทําสัญญาจะซื้อจะขายไวเพียงบางแปลง ดังนี้ เมื่อทายาท

ผูจะขายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ผูจะซื้อจะขออายัดที่ดินรวมไปถึงโฉนดที่ดินแปลงแยกอื่น ๆ
และแปลงคงเหลือซึ่งมิไดมีชื่อทายาทผูทําสัญญาจะซื้อจะขายไดหรือไม กรมที่ดินเห็นดวยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดินวา ผูจะซื้อเปนผูมีสวนได
เสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจึงขอ
อายัดได แตจะขออายัดไดเฉพาะสวนที่ผูขายมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ ดังนั้น เจาพนักงานที่ดินควรรับ
อายัดที่ดินเฉพาะสวนที่มีชื่อผูจะขายเปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์เทานั้น (มติคณะกรรมการพิจารณา
ปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๙/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ เรื่องเสร็จที่
๑๘/๒๕๓๙)
๒๙. การอายัดที่ดินเปนการรอนสิทธิของเจาของที่ดิน ฉะนั้น ตามมาตรา ๘๓ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดินประกอบคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๕๗ กําหนดไวชัดเจนวา
ในการพิจารณาสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัดใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
เทาที่ผูขออายัดนํามาแสดงประกอบคําขออายัด หากพิจารณาจากเอกสารหลักฐานแลวเห็นวาผูขอ
อายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดจึงจะรับอายัด แตถาไมมีเอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานนั้น
ฟงไมไดวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดก็จะสั่งไมรับอายัด จากใบสําคัญการสมรส และสําเนา
สูติบัตรของเด็กชาย อ. เด็กหญิง ก. และเด็กหญิง พ. ระบุวาเปนบุตรของนาย บ. และนาง ว.
จึงพอสันนิษฐานไดวา หลังจากที่เด็กหญิง พ. เกิดนาย บ. และนาง ว. ยังคงอยูกินกันฉันสามี
ภรรยาเรื่อยมาจนมีการจดทะเบียนสมรสกัน เพราะถาหากชวงนั้นเกิดเลิกรากันแลวก็คงไมมีการ
จดทะเบียนสมรสเกิดขึ้น อีกทั้งสําเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑ ปรากฏในรายการจดทะเบียนวานาง ว.
ซื้อที่ดินมาจากนาย ช. หลังเด็กหญิง พ. เกิด และกอนที่นาย บ. กับนาง ว. จดทะเบียนสมรสกัน
นอกจากนี้ยงั ปรากฏวาขณะจดทะเบียนขายที่ดินใหแกนาง ว. นั้น นาย บ. ยังไดใหถอยคําไวตอ
พนักงานเจาหนาที่ดานหลัง หนังสือสัญญาขายที่ดินวา ยินยอมใหนาง ว. ทํานิติกรรมซื้อที่ดิน
แปลงนี้ ประกอบกับคําอุทธรณนาง ว. ก็มิไดโตแยงวา ขณะที่ซื้อที่ดินแปลงดังกลาวนาง ว. มิได
อยูกินฉันสามีภรรยากับนาย บ. เพียงแตโ ตแยง วา ที่ดินแปลงดัง กลาวเงินที่นํามาซื้อ เปนเงิน
สวนตัว ซึ่งหากเงินที่นํามาซื้อเปนเงินสวนตัวก็ควรระบุใหชัดเจนในสัญญาขาย และไมตองให
นาย บ. ใหถอยคํายินยอมในการซื้อที่ดิน จากเอกสารหลักฐานดังกลาวมาพอเชื่อไดว านาง ว.
ซื้อที่ดินดังกลาวในระหวางอยูกินฉันสามีภรรยากับนาย บ. ซึ่งกรณีชายหญิงแตงงานกันโดยมิได

จดทะเบียนสมรส แมในทางกฎหมายจะไมถือวาเปนสามีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายก็ห า
กระทบกระเทือนถึงสิทธิในทรัพยสินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงไดตามกฎหมายทั่วไป (คําพิพากษาฎีกาที่
๘๓/๒๕๑๒) เมื่อคําขออายัดของนาย บ. อางวาขออายัดเพื่อไปฟองศาลขอลงชื่อรวมในที่ดินใน
ฐานะผูมีสวนไดเสียในที่ดิน เนื่องจากเปนทรัพยสินที่หามาไดรวมกันในระหวางอยูกินฉันสามี
ภรรยากับนาง ว. กอนที่จะจดทะเบียนสมรส จึงตองถือไดวานาย บ. เปนผูมีสวนไดเสียในที่ดิน
อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได ตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได สวนเรื่องที่นาง ว. อุทธรณวาเงินที่
นํามาซื้อที่ดินไมใชเงินที่ทํามาหาไดรวมกันแตเปนเงินสวนตัวของนาง ว. เปนเรื่องของขอเท็จจริง
ที่จะตองนําไปสืบกันในชั้นศาลเพื่อหักลางขอสันนิษฐานที่วาเปนทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกัน
ดังนั้น การที่เจาพนักงานที่ดินสั่งรับอายัดที่ดินรายนี้ไวเปนระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่สั่งรับอายัด
จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ แลว (สารบบเลขที่ ๘๙๙๘ -ส.กทม.)
๓๐. ผูใชอํานาจปกครองนําที่ดินของผูเยาวไปทําสัญญาจะซื้อจะขายใหผูอื่น ถึงแม
กําหนดวันจดทะเบียนหามโอนกันเมื่อผูเยาวอายุครบ ๒๐ ปแลว การทําสัญญาจะซื้อจะขายนั้น
เมื่อผูใชอํานาจปกครองไมไดรับอนุญาตจากศาลกอน ผูใชอํานาจปกครองก็ไมมีอํานาจนําที่ดิน
ของผูเยาวไปทําสัญญาจะซื้อจะขายใหแกบุคคลอื่น เมื่อผูจะขายไมยอมโอนขายตามสัญ ญาจะ
ซื้อจะขาย ผูจะซื้อจะนําสัญ ญาจะซื้อจะขายมาขออายัดที่ดินเพื่อไปฟองศาลขอให ผูจะขาย
ปฏิบัติตามสัญญาไมได ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได (เทียบคําพิพากษาที่ ๔๖๒/๒๔๘๘,
๘๑๖/๒๔๙๔
๓๑. กรณี ที่ ผู ข ายที่ ดิ น ขออายั ด ที่ ดิ น เพื่อไปฟองตอศาลใหบังคับผูซื้อชําระราคา
ที่ดินที่ยังชําระไมครบถวน ไมถือวาผูขายที่ดินประสงคจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมี
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัด เนื่องจากการฟองบังคับใหชําระราคาที่ดิน
เปนการบังคับชําระหนี้ทั่วไปไมอยูในหลักเกณฑที่เจาพนักงานที่ดินจะรับอายัดตามมาตรา ๘๓
แหง ประมวลกฎหมายที่ดินได สวนกรณีที่ผูขายที่ดินอางวา ผูซื้อชําระราคาที่ดินไมครบถวน
จึงไดขออายัดที่ดินเพื่อฟองบังคับใหเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายนั้น แสดงใหเ ห็นวาผูขาย
ที่ดินประสงคจะฟองบังคับใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดโดยตรง
กรณีเชนนี้ถือไดวา ผูขายที่ดินเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดิน อันอาจจะฟองบังคับใหมกี ารเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนไดตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจึงตองรับอายัดที่ดิน

ในกรณีดังกลาว (มติคณะกรรมการพิจารณาปญหาขอกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๙/๒๕๓๗
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๗ เรื่องเสร็จที่ ๑๕/๒๕๓๗)
๓๒. การที่ผูข ออายัดมิไ ดนําตน ฉบับ สัญ ญาจะซื้อจะขายมาแสดงตอพนัก งาน
เจาหนาที่ มีเพียงสําเนาสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งมิไดลงลายมือชื่อผูจะขาย และหนังสือบอกเลิก
สัญญาฯ ของผูจะขายจะถือวาเปนหลักฐานอันสมควรเชื่อถือเจาพนักงานที่ดินจะใชดุลยพินิจ
สั่งรับอายัดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินหรือไมนั้น กรมที่ดินเห็นวา เรื่องนี้
เจาพนักงานที่ดินไดสั่งไมรับอายัดที่ดินไปแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาประเด็นที่วา
เอกสารสําเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่การมิไดลงลายมือชื่อผูจะขายและหนังสือบอกเลิกสัญญาฯ
ของผูจะขายจะถือวาเปนหลักฐานอันควรเชื่อถือหรือไม แตในการพิจ ารณาเรื่องนี้ตอไปควร
พิจารณาในประเด็นที่วาในกรณีที่ผูขออายัดคัดคานคําสั่งไมรับอายัดที่ดิน เจาพนักงานที่ดินจะมี
อํานาจพิจ ารณาทบทวนคําสั่ง ดัง กลาวเพื่อเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ไมรับ อายัดดัง กลาวไดห รือ ไม
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวมีมติวา “เมื่อเจาพนักงานที่ดินไดสอบสวนหลักฐานที่ผูขออายัดที่ดิน
นํามาแสดงในขณะยื่นคําขอและมีคําสั่งไมรับอายัดที่ดินตามที่ขออายัดไปแลว เจาพนักงานที่ดิน
ยอมไมมีอํานาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งไมรับอายัดที่ดินดังกลาวได ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติ
ตามความในมาตรา ๘๓ วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดบัญญัติใหเจาพนักงานที่ดิน
มีอํานาจพิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเกี่ยวกับการอายัดที่ดินไดเฉพาะกรณีที่เจาพนักงานทีด่ นิ
มีคําสั่งรับอายัดที่ดินเทานั้น”
๓๓. แมหนังสือแจงใหนาย ส. รับชําระหนีเ้ งินกูและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืน จะกลาว
อางวาสัญญาซื้อขายที่ดินที่ขออายัดเปนนิติกรรมอําพรางการกูยืมเงิน แตก็เปนคํากลาวอางของ
ฝายผูอุทธรณเพียงฝายเดียว ไมปรากฏหลักฐานที่นาย ส. รับวาการซื้อขายที่ดินดังกลาวเปน
นิติกรรมอําพรางการใหกูยืมเงิน สําหรับตารางดอกเบี้ยที่ร ะบุยอดเงินตนและอัตราดอกเบี้ย
แมจะพอฟงไดวานาจะเปนอัตราดอกเบี้ยในการกูยืมเงิน แตไมปรากฏชื่อผูกู ผูใหกู และขอมูล
อื่นใดที่พอเชื่อมโยงไดวาเปนเรื่องการกูยืมเงินระหวางผูอุทธรณทั้งสองรายกับนาย ส. โดยนําที่ดินที่
ขออายัดมาจดทะเบียนซื้อขายเพื่ออําพรางนิติกรรมการกูยืมเงิน สวนสัญญาซื้อขายที่จดทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่ยอมเปนหลักฐานยืนยันถึงเจตนาของคูกรณีไดเปนอยางดีวา การทํานิติกรรม
ในวันดังกลาวเปนการซื้อขายที่ดิน ไมปรากฏขอความใด ๆ ที่แสดงวาเปนการซื้อขายที่ดินเพื่ออําพราง
การกูยืมเงินแตอยางใด ประกอบกับราคาซื้อขายที่ดินทั้งหมดรวมกันไมตรงกับจํานวนเงินที่ผูอทุ ธรณ
กลาวอางวาเปนเงินที่นาย ส. ใหกูยืม เมื่อเอกสารที่ผูอุทธรณทั้งสองนํามาแสดงตอพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานประกอบคําขออายัดไมมีขอความใดๆ ที่พอจะฟงไดวานิติกรรมการซื้อขาย
ที่ดินรายที่ขออายัดเปนนิติกรรมอําพรางการกูยืมเงินตามที่ผูอุทธรณกลาวอาง จึงถือไมไดวาผูขออายัด
เปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนได ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (สารบบ
เลขที่ ๘๙๒๙ – ส.กทม.)
๓๔. บริษัทฯ ผูขออายัดเปนเพียงเจาหนี้ที่มีสิทธิรับชําระหนี้คาสินคาพรอมดอกเบี้ย
จากนาย ธ. ลูกหนี้รวมตามคําพิพากษา แมหากจะปรากฏวานาย ธ. มีพฤติการณยักยายถายเท
ทรัพยสินเพือ่ หลีกเลี่ยงการบังคับคดี และผูขออายัดอาจจะฟองใหมีการเพิกถอนนิติกรรมที่นาย ธ.
กระทําไปโดยฉอฉลเจาหนี้ตามนัยมาตรา ๒๗๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งทําใหมี
การจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินก็ตาม แตเมื่อผูขออายัดไมมีสวนไดเสียโดยตรง
ในทีด่ ินแปลงที่ขออายัด จึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได (สารบบเลขที่ ๗๘๗๙ - ส.กทม.)
๓๕. ในการพิจารณาสั่งรับหรือไมรับอายัดที่ดิน ตามนัยมาตรา ๘๓ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่โดยเฉพาะ และกรณีที่จะรับอายัดตองเปนกรณี
ที่ผูขออายัดมีสวนไดเสียผูกพันกับที่ดินแปลงที่ขออายัดโดยตรง อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจด
ทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได โดยในการสอบสวนพนักงานเจาหนาที่เพียงแต
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานเทาที่ผูขออายัดนํามาแสดงในขณะยื่นคําขออายัดเทานั้น เมื่อเรื่องนี้
ปรากฏวา บริษัท เอ ผูขออายัด เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไดกลาวอางในคําขออายัดวา เดิม ท.
ไดแสดงเจตนายกที่ดินแปลงที่ขออายัดใหเปนทางสาธารณประโยชน ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยแบงแยก
ที่ดินดังกลาวเปนถนนกวาง ๑๔ เมตร เพื่อใหผูซื้อที่ดินของ ท. และประชาชนใชเปนถนนออก
สูทางสาธารณะ และผูขออายัดก็ไดใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวเปนทางสัญจรเขาออกเปน
ประจําตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๑ ดวยเชนกัน ซึ่งจากรูปแผนที่แสดงใหเห็นสภาพของที่ดินแปลงที่
ขออายัดวาเปนทางและอยูติดกับที่ดินแปลงของผูขออายัดอยางไร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
รูปแผนที่หลังสําเนาภาพถายโฉนดที่ดินและภาพถายระวางแลว จะเห็นไดวามีลักษณะใกลเคียงกัน
และที่ดินของผูขออายัดก็อยูติดกับที่ดินแปลงที่ขออายัด โดยที่ดินแปลงที่ขออายัดมีลักษณะเปนรูป
ทางเชื่อมตอออกสูถนน แต ท. จะเปนผูแบงขายที่ดินใหจริงตามที่กลาวอางหรือไม ในเรื่องนี้เห็นวา
พนักงานเจาหนาที่สามารถพิสูจนขอกลาวอางดังกลาวไดจากการตรวจหลักฐานทางทะเบียนที่
เก็บไว ณ สํานักงานที่ดิน หากตรวจแลวปรากฏวาเปนจริงตามขอกลาวอาง โดยสภาพของการแบง

ขายที่ดินยอมตองมีทางใหผูซื้อเขาออกได ประกอบกับตามภาพถายระวางที่ดินแปลงที่ขออายัดมี
ลักษณะเปนทางออกสูถนน จึงควรถือไดวาผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัด อันอาจจะ
ฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมกี ารเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ซึ่งหากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา
ที่ดินดังกลาวเปนถนนสาธารณประโยชน โดยตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ผูขออายัดยอมที่จะ
นําคําพิพากษานั้นมาขอใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกไวเปนหลักฐานในทางทะเบียนไดวา ทีด่ นิ ดังกลาว
ตกเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน จึงเห็นวาการฟองขอใหที่ดินแปลงนี้ตกเปนทางสาธารณประโยชน
ใหกรมที่ดินดําเนินการใหปรากฏในสารบัญโฉนดที่ดินวาที่ดินแปลงนี้เปนทางสาธารณประโยชน
ยอมถือไดวาเปนการฟองคดีเพื่อใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตาม
มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได แตถาหากตรวจพิสูจน
หลักฐานทางทะเบียนแลวไมเปนจริงตามขอกลาวอาง ก็ถือไดวาผูขออายัดไมเปนผูมีสวนไดเสีย
ในที่ดินที่จะขออายัด จึงไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได สวนขอเท็จจริงวา ท. ใหผูซื้อและ
ประชาชนใชที่ดินดังกลาวเปนทางสัญจรเขาออกจนกระทั่งที่ดินตกเปนถนนสาธารณประโยชน
จริงหรือไม เปนขอเท็จจริงซึ่งตองไปพิสูจนกันในชั้นศาลตอไป แตอยางไรก็ดี ในการรับอายัด
ที่ดินเปนดุลยพินิจของเจาพนักงานที่ดินตามนัยมาตรา ๗๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ที่จะสั่งรับ
อายัดหรือไมรับเรื่องอายัด
๓๖. บริษัท อ. ขออายัดที่ดิน โดยอางวาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ขออายัด
ซึ่งจํานองเปนประกันหนี้กับธนาคาร ท. ตอมา บริษัท บ. รับโอนสิทธิการรับจํานองจากธนาคาร ท.
เมื่อบริษัท บ. เขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแทนธนาคาร ท. แลวจะตองดําเนินการ
บังคับคดีไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น จะใชวิธีอื่นในพระราชกําหนดบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๖ ไมได การโอนตามมาตรา ๗๖ จึงไมชอบ
ดวยกฎหมาย และขออายัดที่ดินเพื่อไปฟองศาลขอเพิก ถอนนิติก รรมการโอนตามพระราช
กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ตามมาตรา ๗๖ โดยมีหลักฐานเปนสําเนาคําพิพากษาของ
ศาลที่ไดวินิจฉัยกรณีของบุคคลอื่นที่เปนคูความกับ บริษัท บ. ในประเด็นเดียวกับผูขออายัดซึ่ง
ศาลพิเคราะหแลววา หากบริษัท บ. เลือกที่จะรองเขาสวมสิทธิเปนคูความแทนที่ดําเนินคดีตอไป
หรือสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาจะตองดําเนินการบังคับคดีไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงเทานั้น จะใชวิธีอื่น ๆ ไมไดและศาลก็ไดพิพากษาใหเพิกถอนนิติกรรมการ
จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทกลับมาเปนชื่อของโจทยหรือผูรับจํานองเดิม กรณียอมฟงไดวาผูขอ
อายัดเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินที่ขออายัดอันอาจฟองใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได

กรณีที่บริษัท บ. อุทธรณโตแยงสิทธิในประเด็นเปนเจาของกรรมสิท ธิ์ที่ดิน ไดม า
โดยการบังคับจํานองตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งเปนการไดมาโดยไมชอบ
และไดมีการฟองขับไลผูขออายัด โดยศาลมีคําพิพากษาใหผูขออายัดออกจากที่ดิน ผูขออายัด
จึงไมเปนผูมีสวนไดเสีย นั้น เปนกรณีที่ผูอุทธรณฟองขับไลในฐานะผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ไดมา
ตามนัยมาตรา ๗๖ แหงพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งเปนคนละประเด็น
กับที่ผูขออายัดกลาวอาง จึงถือไดวา บริษัท อ. เปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจฟองบังคับให
มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได (สารบบเลขที่ ๘๙๐ - ส.กทม.)
๓๗. การขออายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดินตามคําขอ ของ ส.
มีผลเปนการหามจดทะเบียนขายทอดตลาดที่พิพาทตามคําสั่งศาลหรือไม ประเด็นนี้มีคําพิพากษา
ฎีกาที่ ๕๒๘/๒๕๐๙ วินิจฉัยวา การที่เจาพนักงานที่ดินรับอายัดที่ดินไว ไมมีกฎหมายบัญญัติหาม
ศาลมิใหยึดหรืออายัดซ้ํา จึงไมเปนเหตุขัดขวางมิใหจําเลยขอใหศาลบังคับคดี กรณีมิใชเปนการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาโดยเจาพนักงานบังคับคดี จึงไมเปนการตองหาม
มิใ หเ จา หนี ้ต ามคํา พิพ ากษาอื ่น ยึด หรือ อายัด ซ้ํ า ตามที ่บ ัญ ญัต ิไ วใ นประมวลกฎหมาย วิ ธี
พิจารณาความแพง มาตรา ๒๙๐ ดัง นั้น แมขอเท็จ จริง ปรากฏวามีก ารอายัด ที่ดินอยูตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ ก็ตาม แตเมื่อโจทกในคดีแพงอีก คดีห นึ่ง ไดขอใหศาลออก
หมายบัง คับ คดียึ ดที่ดิน ดัง กลาวออกขายทอดตลาด และมีผูซื้ อไดจ ากการขายทอดตลาด
เจาหนาที่ก็ตองจดทะเบียนใหไปตามนัยคําพิพากษาฎีกาขางตน ประกอบกับสิทธิของบุคคลผูซื้อ
ทรัพยสินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลยอมไมเสียไป ถึงแมภายหลังจะพิสูจนได
วาทรัพยสินนั้นไมใชของจําเลยหรือลูกหนี้โดยคําพิพากษาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๓๓๐ ก็หาทําใหการซื้อจากการขายทอดตลาดนั้นเปน โมฆะไม (คําพิพากษาฎีกา ที่
๖๘๒/๒๕๓๐) เมื่อยังพิสูจนไมไดวาผูซื้อที่ดินไดจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาลโดยไมสุจริต
อยางไรแลวก็ตองถือวาเปนการซื้อโดยสุจริต จึงจดทะเบียนใหแกผูขอตอไปได
๓๘. กรณีทนี่ าย ช. อางวา ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลมายื่นตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อใหเก็บไวในสารบบ และเขียนขอความหามบุคคลที่เ กี่ยวของนําไปทํา
นิติกรรมอื่นนอกเหนือจากสัญญาประนีป ระนอมยอมความของศาล หากไมเปนไปตามนั้นขอ
คัดคานการโอนที่ดิน เห็นวา ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน
ขอ ๙ กําหนดวา เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงเปนหนังสื อขอใหระงับการจดทะเบียนที่ดิน
แตมิไดยื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบวา การอายัดที่ดิน

ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จะรับพิจารณาตอเมื่อผูมีประสงค
จะขออายัดไดยื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงวาตนเปนผูมี
สวนไดเสียในที่ดินที่จะขออายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนได หากประสงคจะใหมีก ารระงับการจดทะเบียนเชนนั้นอีก ให พนัก งานเจาหนาที่
แนะนําผูนั้นไปดําเนินการยื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ใหเปนการถูกตองตามกฎหมาย
กรณีเชนนี้ พนักงานเจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีทราบ และไมอาจเก็บเอกสารหลักฐานไวใน
สารบบที่ดินได
๓๙. ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่จ ด
ทะเบียนเฉพาะกรณีนิติกรรมที่คูกรณีนํามาจดทะเบียนเปนโมฆะกรรมเทานั้น และการที่พนักงาน
เจาหนาที่จ ะระงับการทํานิติก รรมใดๆ ไดยอมตองปรากฏวามีก ฎหมายสนับ สนุนใหก ระทํา
เพราะการระงับการทํานิติกรรมเปนการรอนสิทธิเจาของที่ดิน เชน การอายัดตามมาตรา ๘๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน การสั่งหรืออายัดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพง
การสั่งหรือยึดอายัดตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร เปนตน ดังนั้น การที่มีผูขอถาย
โฉนดที่ดินโดยแจงความประสงควาเพื่อไปดําเนินการยึดหรืออายัดที่ดิน หากตอมามีผูมายื่นขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว ไมปรากฏวาที่ดินไมมีการยึดอายัด
ตามกฎหมาย พนัก งานเจาหนาที่ก็ยอมตองจดทะเบียนให การที่ขอถายโฉนดที่ดินไปเพื่อ
ดําเนินการยึดหรืออายัดที่ดินไมใชเหตุที่จะนํามาระงับการทํานิติกรรมได (บันทึกสํานักมาตรฐาน
การทะเบียนที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/๑๒๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙)
๔๐. นาง ส. อางวา นาง อ. ไดใชหนังสือมอบอํานาจปลอมที่มีขอความอันเปนเท็จ
เนื่องจากกอนหนานี้ ยื่นจดทะเบียนที่ดินใหที่ดินโดยนาง ส. ไมไดแสดงเจตนาหรือยินยอมให
กรอกขอความใหนาง อ. ดําเนินการดังกลาว โดยมีหลักฐานประกอบคําขออายัดเปนหนัง สือ
ซึ่งอางวาตนไดเคยยื่นคําขอยืนยันแสดงเจตนาเกี่ยวกับที่ดินทั้งสองแปลงตอเจาพนักงานที่ดิน วา
กอนหนานี้ตนเคยมอบอํานาจในหนังสือมอบอํานาจโดยไมมีขอความครบถวนไว กลัววาจะเกิด
ความเสียหาย ในครั้งตอไปนีจ้ ะดําเนินการตางๆ ดวยตนเอง และคําขอปรากฏอยูในสารบบที่ดิน
และหนั งสื อมอบอํ านาจที่นางอุ ไรใช ยื่นขอใหเ จา พนัก งานที่ ดิน ดําเนิน การจดทะเบี ยนโอน
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวจากตนเองไปเปนของนาง อ. โดยแจงวาขออายัดเพื่อไปใช
สิทธิดําเนินคดี ขอใหศาลมีคําสั่งพิพากษาเพิกถอนนิติกรรม ดังนั้น หากนาง ส. ไปดําเนินคดี
ทางศาลแลวศาลมีคําพิพากษาวาหนังสือมอบอํานาจขางตนเปนหนังสือมอบอํานาจปลอม ก็ยอม

ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจากชื่อนาง อ. มาเปนชื่อนาง ส. จึงถือไดวานาง ส. เปน
ผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน อยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัดได
สวนกรณีที่นาง อ. อุทธรณวาตนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่แทจริงของที่ดินแปลง
ดังกลาว ผูขออายัดเปนเพียงผูถือกรรมสิทธิ์แทนเทานั้น การที่ผูขออายัดลงนามในหนังสือมอบอํานาจ
ใหแกตนเองไวก็เพื่อใหสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดินไดทันทีเมื่อมี
ความจําเปน และตนเองไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดินมาเปนของตนเอง
โดยอาศัยหนังสือมอบอํานาจดังกลาวแลว เปนเรื่องขอเท็จจริ งที่จะตองไปนําสืบกันในชั้นศาล
(สารบบเลขที่ ๙๐๓๓ – ส.กทม. )
๔๑. เจาพนักงานบังคับคดีไดมีหนังสือแจงยึดโฉนดที่ดินซึ่งเปนการยึดอสังหาริมทรัพย
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาของศาลตามมาตรา ๓๐๔ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินไดรับหนังสือแจงและลงบัญชีอายัดไวตามระเบียบแลว
การที่พนักงานเจาหนาที่ไดจดทะเบียนแบงแยกในนามเดิมโฉนดที่ดินที่ยึดไวดังกลาวออกไปเปน
โฉนดแปลงแบงแยกใหม และไดจดทะเบียนใหในโฉนดแปลงแบงแยกไปในภายหลังที่เจาพนักงาน
บังคับคดีไดทําการยึดไวแลว ยอมเปนการกอใหเกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่
ถูกยึดไวแลวของลูกหนี้ตามคําพิพากษา อันเปนการทําใหเจาหนี้เสียเปรียบ และยังเปนการจด
ทะเบียนไปโดยฝาฝนขอหามโอนตามกฎหมาย แตเมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติใหนิติกรรมที่กระทํา
ไปโดยฝาฝนมาตรา ๓๐๕ (๑) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ตองตกเปนโมฆะ
เพียงแตจะอางการจดทะเบียนดังกลาวใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษา หรือเจาพนักงานบังคับคดี
ไมไดเทานั้น (เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๓๕/๒๕๒๔) เมื่อปรากฏตอมาวา เจาพนักงาน
บังคับคดีไดถอนการยึดทีด่ ินแลว และไมดําเนินการใด ๆ เพื่อใหมีการยกเลิกเพิกถอนรายการจด
ทะเบียนที่กระทําไปในระหวางยึด จึงตองถือวาการจดทะเบียนแบงแยกและใหที่ดินดังกลาวยังคง
ใชไดอยู ไมมีเหตุตองยกเลิกเพิกถอนการจดทะเบียนแตอยางใด (สารบบเลขที่ ๑๓๕๗ – ม. ๖๑)
๔๒. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๓๓๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย และมาตรา ๒๙๐ วรรคสาม แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง
แสดงวา แมเจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรจะทําการยึดที่ดินไวแลวตามมาตรา ๑๒ แหงประมวล
รัษฎากรอยูกอนแลวก็ตาม แตเมื่อยังไมไดขายทอดตลาดไป ที่ดินนั้นยังคงเปนของผูถือกรรมสิทธิ์
ซึ่งมีชื่อในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเชนเดิม เจาพนักงานบังคับคดียอมทําการยึดและขายทอดตลาด

ตามคําสั่งศาลได (คําพิพากษาที่ ๑๐๙๔/๒๕๑๐) และเมื่อไดมีการขายทอดตลาดที่ดินไปแลว
ยอมมีผลใหผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินมิใชผูคางชําระภาษีอากร กรมสรรพากรจึงไมสามารถดําเนินการ
ยึ ดทรั พย เพื่ อชํ าระหนี้ ภาษี อากรค างได ตามมาตรา ๑๒ แห ง ประมวลรั ษฎากร ส วนสิ ทธิ ของ
กรมสรรพากรตามประมวลรัษฎากรในการที่จะไดรับชําระหนี้คาภาษีอากรคางอยู อาจจะกระทําไดโดย
การขอรับสวนเฉลี่ยจากเงินที่เ หลือจากการชําระหนี้ของเจาหนี้ตามคําพิพากษา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๙๐ วรรคสาม ประกอบกับตามหนังสือกรมสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๑ ที่ กค ๐๗๐๖.๑๒/๔.๖/๘๗๗๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
พิจารณาแลววา “กรณีผูซื้อไดจากการขายทอดตลาดไมสามารถจดทะเบียนโอนทรัพยที่ซื้อได
เนื่องจากกรมสรรพากรไดแจงการยึดทรัพยดังกลาวไวแลว กรมที่ดินยอมมีอํานาจที่จะดําเนินการ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินไดโดยกรมสรรพากรมิตองทําการถอนการยึดทรัพยแตอยางใด เนื่องจากผูซื้อ
ทรัพยจากการขายทอดตลาดตามการบังคับคดีของกรมบังคับคดี ยอมมีสิท ธิที่จ ะไดรับ การโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตนเปนผูซื้อมาได ทั้งนี้ เปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา (๑๓๓๐) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (มาตรา ๒๙๐ วรรคสาม)”
กรณีบริษัท บ. ซื้อทรัพยไดจากการขายทอดตลาดตามคําสัง่ ศาลและกรมบังคับคดี โดยเจาพนักงาน
บังคับคดีมีหนังสือแจงพนักงานเจาหนาทีโ่ อนทรัพยใหแกผูซื้อไดดังกลาว แตทรัพยนั้นถูกกรมสรรพากร
แจงยึดทรัพยไวตามมาตรา ๑๒ แหงประมวลรัษฎากร พนักงานเจาหนาที่จึงชอบที่จะสั่งถอน
การยึดที่ดินของกรมสรรพากรไดดวยเหตุที่ศาลไดมีคําสั่งขายทอดตลาดและเจาพนักงานบังคับคดี
แจงใหดําเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกบริษัท บ. ผูซื้อไดจากการขายทอดตลาด โดยไมตอง
ใหกรมสรรพากรแจงถอนการยึดหรืออายัดกอน และเมื่อดําเนินการจดทะเบียนฯ ตามนัยดังกลาว
เสร็จแลวจะตองทําหนังสือแจงใหกรมสรรพากรหรือหนวยงานของกรมสรรพากรที่ขออายัดที่ดิน
นั้นทราบ (สารบบเลขที่ ๑๐๗๗ –สมท.)
 ปญหาที่นาสนใจ
๑. ขายที่ดินซึ่งเปนสินสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจากคูสมรส ขออายัดได
กรณีที่ดินเปนสินสมรสแลวสามีนําไปจดทะเบียนขายฝาก โดยไมไดรบั ความยินยอม
จากภรรยา ภรรยาสามารถบอกลางนิติกรรมนั้นได โดยฟองตอศาลใหเพิกถอนนิติกรรมการขายฝาก
การทํานิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรสโดยไมไดรับความยินยอมจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งนั้น มีผลเพียง
ทําใหนิติกรรมไมสมบูรณ ไมถึง ขนาดตกเปนโมฆะ พนัก งานเจาหนาที่จึง รับ จดทะเบียนได

หากคูกรณียืนยันใหจดทะเบียน อยางไรก็ดีห ากภรรยาไมเ ห็นดวยกับ การขายฝากที่ดินของ
สามี ก็ส ามารถฟอ งศาลเพื่อขอใหเ พิก ถอนนิติก รรมขายฝากนั้น ได ซึ่ง กอนฟองศาล ฝาย
ภรรยาสามารถนําเอกสารหลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดิน เชน หลักฐานการสมรส
ทะเบียนบาน บัตรประชาชน ไปยื่นคําขออายัดที่ดินตอพนัก งานเจาหนาที่ได แตก ารอายัด
จะมีผลเพียง สามสิบวัน นับแตวันที่สั่งรับอายัดเทานั้น พนกําหนดเวลาดังกลาวแลว การอายัด
จะสิ้นผลทันที
๒. เจาพนักงานบังคับคดีขอยึดหรืออายัดไมตองแสดงคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลถึงที่สุด
กรณีเจาพนักงานบังคับคดีจะทําการยึดหรืออายัดที่ดินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจงการยึดหรืออายัดที่ดินมาใหสํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดิน
ตั้งอยูทราบ พนักงานเจาหนาที่ก็จะทําการบันทึกการยึดหรืออายัดที่ดินไวในทะเบียน สวนกรณี
เจาพนักงานบังคับคดีตองการที่จะขอคัดสําเนาโฉนดที่ดินและราคาประเมินมาในคราวเดียวกัน
กับการแจงการยึดหรืออายัดที่ดินก็ได โดยไมตองแสดงคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลถึงที่สุด
๓. อายัดที่ดินที่มีหลักฐาน น.ส.๓ แลวตอมาเปนโฉนดที่ดิน
กรณีที่ดินมีการอายัดตามคําสั่งศาล พนักงานเจาหนาที่จะสั่งถอนการอายัดได
ตอเมื่อโจทกหรือจําเลยไดนําคําพิพากษาและหลักฐานที่แสดงวาคดีถึงที่สุดแลวไปแสดงเพือ่ ขอจด
ทะเบียนใหเ ปนไปตามคําสั่ง หรือคํา พิพากษาศาลอันถึง ที่สุดนั้น หรือศาลสั่ง ถอนการอายัด
หากที่ดินมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓) มีการอายัดตามคําสั่งศาล เมื่อศาล
พิพากษาคดีถึงที่สุดแลว แตยังมิไดนําคําพิพากษานั้นไปจดทะเบียนใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล
ตอพนักงานเจาหนาที่ ทั้งศาลก็มิไดแจงถอนอายัดที่ดิน แตอยางใดแลว การอายัดที่ดินนั้นยัง คง
มีอยูตอไป แมตอมาที่ดินแปลงนั้นจะไดออกเปน โฉนดที่ดินแลวก็ตาม

 คําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวของ
๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๔๗/๒๔๘๘ สั ญ ญาซึ่ ง ไม มี ข อ ความอั น เกี ่ย วกับ การ
ระงับขอพิพาทยอมไมใชสัญญาประนีประนอมยอมความ
เมื่อพนกําหนดไถถอนการขายฝากแลว คูสัญญามาทําสัญญากันวาผูขายยอมโอนที่
ใหเปนสิทธิแกผูซื้อ และผูซื้อยอมใหผูขายซื้อคืนไดเมื่อผูขายมาฟองขอซื้อคืนผูซื้อตอสูวาผูขายผิด
สัญญาดังนี้ ศาลบังคับใหผูขายชนะคดี โดยถือวาเปนคํามั่นจะซื้อขาย

๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๒/๒๔๘๘ บิดาจะเอาที่ดินของบุตรไปทําสัญ ญาขาย
หรือทําสัญญาจะขาย โดยไมรับอนุญาตจากศาลไมไดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายผูซื้ออางวาจะตอง
เสียเบี้ยปรับในการไปทําสัญญาขายใหผูอื่นและตนขาดกําไรนั้น ถือวาเปนคาเสียหายพิเศษตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๒๒๒ วรรคสอง ผูขายตองคาดเห็นความเสียหายนั้น
จึงจะตองรับผิด
๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๖/๒๔๙๓ ทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินกัน ผูซื้อไดชําระ
ราคาสว นใหญใ หแ กผู ข ายไปแลว ราคาส ว นน อ ยจะชํ า ระเมื่ อ ทํ า โอนกั น และผู ซื้ อ ได เ ข า
ครอบครองที่ดินนั้นแลว ดังนี้ แมในสัญญาจะมีวาถาผูขายบิดพลิ้วไมยอมขาย ยอมใหผูซื้อฟอง
เรียกคาเสียหาย และยอมใหปรับอีกเปนเงินจํานวนหนึ่งก็ตาม ผูซื้อก็ยอมมีสิทธิที่จะมาฟองผูขาย
ใหชําระหนี้ตามสัญญา คือใหโอนขายที่ดินใหแกผูซื้อได ผูขายจะเถียงวาผูซื้อยอมใหผูขายเลือก
ชําระหนี้นั้นไมได
๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๖๕/๒๔๙๓ สัญญาจะขายที่ดินแกเขาแลว กลับเอาไป
ขายแกคนอื่นเสีย เมื่อปรากฏวา คนซื้อภายหลังนี้ทราบอยูกอนแลววาผูขายไดตกลงจะขายที่นี้แก
ผูซื้อคนแรก ทั้งตนเองก็ยังไดเคยขอซื้อตอจากเขา แตเขาไมขายใหเชนนี้ ดังนี้ยอมฟงไดวาการซื้อ
ขายรายหลังนี้ เปนการสมยอมเพื่อฉอโกงผูซื้อ ผูซื้อยอมฟองใหเพิกถอนนิติกรรมการโอนนี้ และ
บังคับใหผูขายโอนขายที่นี้แกเขา กับใหผูซื้อรายหลังใชคาเสียหายแกเขาอีกได
๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๘/๒๔๙๔ 'เจาของรวม' กับ 'หุนสวน' ตางกันในขอสําคัญ
ที่วาการเขารวมกันเพื่อกระทํากิจการดวยประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดแกกิ จการที่ทํานั้น
หรือไม ถาไมประสงคเชนนั้นก็ไมใชหุนสวน เปนแตเจาของรวมแตถาประสงคจะแบงปนกําไร
เชนวานั้น ก็เปนหุนสวนและเปนเจาของรวมดวยในตัว
โจทกฟองขอแบงทรัพยสินและกิจการของ 'แมน้ํามอเตอรโบต' โดยอางวาเปน
เจาของรวมกันกับจําเลย แตบรรยายฟองมาในรูปวา โจทกจําเลยเปนหุนสวนรวมกัน จึงเทากับ
เปนการฟองขอแบงทรัพยสินในหุนสวนซึ่งจะทําไดก็ตอเมื่อเลิกหุนสวนเสียกอนโจทกไมไดฟอง
ขอใหเลิกหุนสวนศาลจึงตองพิพากษายกฟอง
๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๑๖/๒๔๙๔ ผูเยาวเมื่อไดรับความยินยอมจากบิดาแลว
ก็ยอมเปนโจทกฟองคดีขอไถถอนการขายฝากจากผูรับซื้อฝากไดโดยลําพังตนเอง บิดาและผูเยาว
ทําสัญญาขายที่ดินของผูเยาวใหแกผูซื้อไดรับ เงินมัดจํากันแลวสวนหนึ่ง ในวันนั้นตกลงกันวา
เมื่อผูเยาวอายุครบ ๒๐ ป จะไปทําสัญญาโอนขายกันยังหอทะเบียนที่ดิน ดังนี้ เมื่อไมไดรับอนุญาต

จากศาลกอน บิดาก็ไมมีอํานาจทําสัญญาขายหรือจะขายอสังหาริมทรัพยของบุตรผูเยาวได ฉะนั้น
จึงไมผูกพันผูเยาว (อางฎีกาที่ ๔๖๒/๒๔๘๘)
๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๙/๒๔๙๕ เจ าของรวมตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มาตรา ๑๓๕๗ นั้น ตองเปนเจาของทรัพยสินอันรวมกันอยูไมทราบวาสวนของใครเทาไร
ตรงไหนในทรัพยนั้น ๆ กฎหมายจึงใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเปนเจาของรวมมีสวนเทากัน
โฉนดที่ดินมีชื่อบุคคล ๒ คนเปนผูถือกรรมสิทธิ์ แตไดจดทะเบียนบรรยายสวนของ
ใครไวในโฉนดแลววาของใครอยูตอนไหน เปนจํานวนเนื้อที่เ ทาไรชัดแจงแลวเชนนี้หาใชเปน
เจาของรวมไม
เงื่อนไขแหงนิติกรรมนั้นหมายถึงเหตุการณอันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ไมแนนอน
สัญญาจะซื้อขายมีขอตกลงกันวาผูซื้อผูขายจะมาทําการโอนซื้อขายกันในวันมาทํา
การจดทะเบียนแบงแยกที่ดินนั้น หาใชเปนเงื่อนไขไม
แมส ัญ ญาจะซื้อขายที่ดิน ได กํา หนดเบี้ย ปรับ กันไวใ นเมื่อ ผูขายผิด สัญ ญาก็ดี
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๘๐ บัญญัติใหสิทธิแกเจาหนี้เลือกเรียกเอาเบี้ยปรับ
หรือเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้แตอยางหนึ่งอยางใดได ฉะนั้นถาผูขายทําผิดสัญญาโดยไมยอม
ขายที่ดินใหแกผูซื้อผูซื้อก็ยอมมีสิท ธิฟองรองผูขายขอใหศาลบัง คับ ใหโ อนขายตามสัญ ญาได
(อางฎีกาที่ ๑๓๑/๒๔๘๙)
๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๔๕/๒๔๙๕ สัญญาจะขายที่ดินใหแกเขาแลว กลับเอา
ไปขายแกคนอื่น โดยสมยอมกันเพื่อจะไมขายที่ดินใหผูซื้ อคนแรก ดังนี้ ผูซื้อคนแรกมีสิทธิฟอง
ผูขายและผูซื้อรายหลังขอใหทําลายนิติก รรมการซื้อขายรายหลังเสียและขอใหผูขายโอนที่ดิน
ใหแกตนได
๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๘๓/๒๔๙๙ ทําสัญญาจะซื้อจะขายไว ถาผูขายไดรับ
เงินหมดแลว และสงมอบที่ดินใหผูซื้อครอบครองแลว เทากับผูขายสละสิทธิในที่ดินแปลงนั้นแลว
ตอมาผูขายจะเอาที่ดินไปขายตอบุคคลที่สาม ผูซื้ออายัดได
๑๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๕/๒๕๐๒ จําเลยที่ ๑ รับมรดกที่ดินซึ่งเจาของจะขาย
ใหโจทกรับชําระราคาแลว แตอยูระหวางขอแบงแยกเพื่อโอนทางทะเบียน จําเลยที่ ๑ ขายให
จําเลยที่ ๓ โดยรูวาไมสามารถชําระหนี้แมที่ดินนอกที่พิพาทก็ขายใหคนอื่นไปแลว ยอมเปนการทํา

ใหโจทกเสียเปรียบ ถาจําเลยที่ ๓ รูถึงความขอนี้ โจทกก็ขอเพิกถอนได แตไมใชตามมาตรา
๑๓๐๐ เพราะโจทกมีแตบุคคลสิทธิไมมีสิทธิรองขอจดทะเบียนสิทธิไดเองตามลําพัง
๑๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๗/๒๕๐๒ สั ญ ญาจะซื้ อ ขายมี ข อ ความตอนหนึ่ ง ว า
'ฯลฯ ในการโอนนี้ผูจะซื้อเปนบุคคลตางดาวหากการโอนขัดของผูจะขายยอมใหผูจะซื้อหาผูรับ
โอนคนอื่นมารับโอนได โดยผูจะขายตองโอนใหไมถือวาผิดสัญญาและใหถือวาผูที่จะมารับโอน
เทากับคูสัญญานี้' ยอมแสดงถึงเจตนาอันแทจริงของแตละฝายวาไมประสงคจะเลิกสัญญากัน
จึงเปนสัญญาตางตอบแทนผูกพันคูกรณี โจทกที่ ๑ มีสิท ธิที่จ ะโอนการจะซื้อขายที่ดินรายนี้
ใหแกโจทกที่ ๒ ไดตามขอความในสัญญาดังกลาว
๑๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๘/๒๕๐๓ แมเมื่อจําเลยไปขอประกาศรับมรดก (ที่ดิน
ตามโฉนด) โจทกทราบประกาศนั้นแลวไมคัดคานก็ตาม โจทกก็มีอํานาจฟองขอแบง มรดก
รายตามประกาศนั้นได ประกาศนั้นหาไดปดปากโจทกมิใหฟองคดีไม เพราะไมมีกฎหมายหามวา
ถาไมคัดคานการประกาศรับมรดกเชนนี้แลวจะฟองไมได
๑๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๑/๒๕๐๔ คําพิพากษาตามยอมความวา จําเลยยอม
โอนกรรมสิทธิ์ใหตามสัญญาจะขายนั้น ไมใชคําพิพากษาที่แสดงหรือวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จําเลยทําสัญญาขายที่ดินใหคนหนึ่งแลว มาทําสัญญาจะขายที่ดินนั้นใหอีกคนหนึ่ง
ผูซื้อคนหลังฟองขอใหบังคับโอนที่ดินกอน แลวผูซื้อคนแรกจึงฟองขอใหโอนโดยจําเลยทํายอม
ความไมสูคดี ดังนี้ ไมขัดของที่ศาลจะพิพากษาใหจําเลยโอนที่ดินใหผูซื้อคนหลัง
๑๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๘/๒๕๐๙ การที่เจาพนักงานที่ดินรับอายัดที่ดินไวก็ไม
มีกฎหมายหามศาลมิใหยึดหรืออายัดที่ดินนั้นซ้ําอีกการที่เจาหนี้ตามคําพิพากษาขอใหศาลยึดทรัพยสิน
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษานั้นเปนการใชสิท ธิท างศาลโดยสุจ ริตตามที่ก ฎหมายใหอํานาจไว
จึงไมเปนการทําละเมิด
๑๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๗๐/๒๕๐๙ ศาลจะบั ง คั บ ให พ นัก งานเจา หนา ที่ จ ด
ทะเบียนโอนที่ดินมือเปลาซึ่งยังมิไดรับคํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลวไมได
ความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญ ญัติใหใชป ระมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ที่ยอมใหบุคคลที่ครอบครองและทําประโยชนในที่ดินและผูรับโอนที่ดินดังกลาว มีสิทธิขอรับ
โฉนดที่ดินไดนั้น คําวา “ผูรับโอน” นั้นจะตองเปนผูที่ไดรับโอนที่ดินมาโดยชอบดวยกฎหมาย
วาดวยการออกโฉนดที่ดินโดยถูกตองเสียกอนแลวผูรับโอนนั้นจึงจะมีสิทธิมาขอรับโอนโฉนดที่ดิน

ฉะนั้น ที่ดินรายพิพาทซึ่งยังมิไดมีการโอนกันโดยชอบดวยกฎหมาย และยังเปนที่ดินที่ไมไดรับ
คํารับรองจากนายอําเภอวาไดทําประโยชนแลว จึงโอนกันมิได
๑๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๔๑/๒๕๐๙ แมวิธีที่จะทําสัญญาจะซื้อขายกัน กฎหมาย
กําหนดไวหลายวิธีก็ตาม เมื่อคูสัญญากําหนดจะทํากันโดยวิธีทําเปนหนังสือสัญญาใหมีขอตกลง
ทุกขอตามที่พูดกัน ก็ตองเปนไปตามเจตนาของคูสัญญา จะนําเอาวิธีอื่นเชนการวางเงินมัดจํามา
วินิจฉัยวาเปนขอตกลงจะซื้อขายกันแลวโดยบริบูรณหาไดไม
การวางเงินมัดจําซึ่งกําหนดไววาจะตองทําสัญญาจะซื้อขายเปนหนังสือขึ้นอีกฉบับ
หนึ่งในวันที่กําหนด (ตามเอกสารดังกลาวในวรรคตน) นั้น ผูกพันตอกันเพียงถึงวันที่กําหนดไววา
จะทําหนังสือสัญญาขึ้นใหมเทานั้น และผูกพันเทาที่มีขอความในวงเล็บกํากับไววา "ในระยะนี้
ขาพเจาจะทําการขายใหใครไมได" ซึ่งแปลความหมายไดวา ถาพนระยะนี้และไมมีการทําหนังสือ
สัญญาขึ้นตามที่กําหนดกันไว จึงขายใหคนอื่นได
คูกรณีพูดกันวา ขอสัญญาจะตองตกลงกันโดยทําเปนหนังสือจึงถือวายังมิไดมีสัญญา
ตอกันจนกวาจะไดทําขึ้นเปนหนังสือ และการที่ไดทําความเขาใจกันไวโดยพูดกันวาโจทกจะตอง
ชําระเงินในวันทําหนังสือสัญญาจะซื้อขาย และตองชําระราคาลวงหนางวดที่ ๒ในวันอื่นตอไปนั้น
ก็หาเปนการผูกพันไม จนกวาขอตกลงเชนวานี้จะไดทําเปนหนังสือขึ้น
๑๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๙๔/๒๕๑๐ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา ๒๙๐ ที่หามมิใหยึดซ้ํานั้น จะตองเปนการยึดทรัพยซ้ํากันในระหวางเจาหนี้ ตามคํา
พิพากษา ดวยกันในทรัพยรายเดียวกันของลูกหนี้ตามคําพิพากษา สวนการที่เจาพนักงานตาม
ประมวลรัษฎากรยึดไวกอ นอันเปนการยึดตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒ นั้น ไมใชเปนการยึด
ของเจาหนี้ตามคําพิพากษา เจาพนักงานบังคับคดีจึง ทําการยึดไดไมเ ปนการยึดซ้ําและการที่
เจาพนักงานตามประมวลรัษฎากรทําการยึดก็ไมทําใหทรัพยที่ยึดกลายเปนทรัพยสินของแผนดิน
เพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่ยึดยังเปนของจําเลยจนกวาจะไดขายทอดตลาดไป ประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๒ เปนแตเพียงใหอํานาจพิเศษแกผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอที่จะยึดทรัพยสิน
ของผูคางชําระภาษีอากรเพื่อขายทอดตลาดไดโดยไมตองฟองตอศาลเทานั้น ไมไดบัญญัติหามไว
วาเมื่อยึดมาแลวมิใหเ จา หนี้ตามคําพิพากษาของลูก หนี้ทําการยึดหรือหามศาลไมใหสั่ง ขาย
ทอดตลาดทรัพยที่ยึด ฉะนั้น เมื่อทรัพยที่ยึดไวยังไมไดทําการขายทอดตลาดไป เจาพนัก งาน
บัง คับ คดีก็ยอมทํ าการยึดเพื่อดํ าเนินการตามคําสั่ง ศาลได ส วนสิท ธิของกรมสรรพากรตาม

ประมวลรัษฎากร ในการที่จะไดรับชําระหนี้คาภาษีอากรที่คางมีอยูอยางไร ก็ตองเปนไปตามบท
กฎหมายที่มีบัญญัติไว
๑๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๒๘/๒๕๑๑ ผูมีสิทธิไดรับมรดกที่ดินตามพินัยกรรมยอม
มีสิทธิขออายัดที่ดินนั้นตอพนักงานเจาหนาที่กรมที่ดินได และในการสอบสวนของพนักงานเจาหนาทีน่ นั้
เพียงแตพิจารณาจากหลักฐานและพฤติการณที่ผูขออายัดแสดงก็พอ หาตองสอบสวนเหมือน
คดีอาญาไม
๑๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๓/๒๕๑๒ การที่ชายหญิงแตงงานกันโดยมิไดจดทะเบียน
สมรสแมทางกฎหมายจะไมถือวาเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย ก็หากระทบกระเทือน
ถึงสิทธิในทรัพยสินที่ชายหญิงจะพึงมีพึงไดตามกฎหมายทั่วไปไม
ในระหวางที่ผูรองกับจําเลยยังไมไดจดทะเบียนสมรสกันแตตามพฤติการณที่ผูรองกับ
จําเลยปฏิบัติตอกันเชนผูรองไปทํามาคาขายโดยตนเอง สวนจําเลยเลี้ยงบุตรเปนแมบาน และผูรอง
ออกเงินซื้อที่ดินปลูกตึกและสิ่งปลูกสรางลงในที่ดิน แลวผูรองจําเลยกับบุตรก็เขาอยูดวยกันตลอดมา
ก็เปนการแสดงวาผูรองกับจําเลยไดรวมกันทํามาหากินแสวงหาทรัพยสินมาเปนสมบัติของผูรอง
และจําเลยรวมกัน ทั้ง มีเ จตนาที่จ ะเปนเจาของในทรัพยพิพาทโดยใชเปนที่อยูอาศัยรวมกัน
พฤติการณดังกลาวจึงเห็นไดวาบรรดาทรัพยที่ผูรองหรือจําเลยหามาไดระหวางนั้นแมจะเปนดวย
แรงหรือเงินของฝายใดก็ไมสําคัญก็ตองถือวาเปนทรัพยที่ไดมาโดยทั้งสองฝายมีเจตนาที่จะเปน
เจาของรวมกันและเมื่อผูรองกับจําเลยไดจดทะเบียนสมรสกันทรัพยทั้งหมดโดยเฉพาะทรัพย
พิพาทจึงเปนสินบริคณหประเภทสินเดิมของผูรองและจําเลยเทาๆ กัน
๒๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๓/๒๕๑๔ ศาลชั้ น ต น พิ พ ากษาให จํ า เลย (ผู ข าย)
โอนที่ดินแกโจทก (ผูซื้อ) แลวเมื่อใด ยอมถือไดวาโจทกอยูในฐานะที่จะบังคับใหจดทะเบียนสิทธิได
๒๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๘๖/๒๕๑๕ กอนครบกําหนดไถคืนการขายฝาก ผูขาย
ไดติดตอขอไถทรัพยที่ขายฝากคืนจากผูซื้อและนัดวันที่จะไปจดทะเบียนไถถอนกันแลว แตผูซื้อ
ไมไปตามนัด หลังจากนั้นผูขายไดพยายามติดตอกับผูซื้ออีก แตไมสามารถติดตอไดผูขายจึงไปยื่น
คํารองตอเจาพนักงานที่ดินไวเปนหลักฐานวาผูขายพรอมแลวที่จะไถทรัพยที่ขายฝากคืนภายใน
กําหนดดังนี้ ถือไดวาผูขายไดใชสิทธิไถทรัพยที่ขายฝากคืนภายในกําหนดแลวโดยชอบ ผูซื้อ มี
หนาที่ตองรับไถ (อางคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๙/๒๔๙๕)

ผูซื้อนําทรัพยที่รับขายฝากไปโอนใหแกภริยาโดยเสนหาทั้งๆ ที่ผูซื้อรูอยูวาผูขายยังมี
สิทธิไถคืน ดังนี้ เปนการฉอฉลอันทําใหผูขายเสียเปรียบ ผูขายชอบที่จะรองขอใหศาลเพิกถอนนิติ
กรรมการโอนใหนั้นเสียได
๒๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๕๐/๒๕๑๗ ศาลชั้นตนสั่งงดสืบพยานโจทกจําเลยแลว
วินิจฉัยวา โจทกไมมีหลักฐานการซื้อขายที่ดินเปนหนังสือลงลายมือชื่อจําเลยผูตองรับผิดเปน
สําคัญ ทั้งโจทกมิไดวางมัดจําหรือชําระหนี้บางสวน จึงฟองใหบังคับคดีไมได พิพากษายกฟอง
โจทกอุทธรณวาเอกสารเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดิน
เปนหลักฐานฟองบังคับคดีไดศาลอุทธรณพิพากษายกคําพิพากษาศาลชั้นตน ใหศาลชั้นตนดําเนิน
กระบวนพิจารณาและพิพากษาใหม จําเลยฎีกาวาเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ
การสอบสวนสิทธิในที่ดินมิใชสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ขอใหศาลฎีกาพิพากษากลับ ศาลฎีกาวินิจฉัยวา
เรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ ในที่ดินเปนหลักฐานที่แสดงวา
โจทกจําเลยไดตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันโจทยมีสิทธิจะฟองรองบังคับคดีได
๒๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๑๐/๒๕๑๗ จําเลยเปนเจาของที่ดิน ใหผูอื่นทําการ
จัดสรรแบงที่ดินขาย โจทกไดทําสัญญาจะซื้อที่ดินนั้นกับ ผูจัดสรร โดยจําเลยลงชื่อเปนพยาน
และผูใหคํายินยอม ยอมถือไดวาจําเลยเชิดผูจัดสรรออกเปนตัวแทน หรือยอมใหผูจัดสรรเชิดตัว
เขาเองออกแสดงเปนตัวแทนของตนในการขายที่ดินใหแกโจทก จําเลยจึงตองรับผิดตอโจทก
๒๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๗๙/๒๕๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ประมวลรัษฎากร
เปนกฎหมายพิเศษใหอํานาจแกเจาพนักงานที่จะเรียกเก็บภาษีอากรคางไดโดยสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาด
ทรัพยสินไดเอง โดยไมจําตองนําคดีขึ้นฟองรองตอศาล จึงถือไดวาเปนสิทธิอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอก
อาจรองขอใหบังคับเหนือทรัพยสินนั้นไดตามกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงวาดวยการบังคับคดีแกทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาไมกระทบกระทั่งถึง ดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๘๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เมื่อกฎหมายใหอํานาจไวถึงขนาดนี้แลว
แมผูรอง (เจาพนักงานซึ่งเปนเจาหนี้คาภาษีอากรคาง) จะมิไดเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา ก็มีสิทธิที่
จะขอเขาเฉลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๙๐ ได (ประชุมใหญครั้งที่
๑๔/๒๕๑๘)
๒๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔๐/๒๕๒๒ ศาลชี้สองสถาน กะประเด็นไว ๒ ขอวา
โจทกมีสิทธิฟองใหเพิกถอนการอายัดไดหรือไม และฟองเคลือบคลุมหรือไม แลวโจทกจําเลย
แถลงขอเท็จจริงที่รับกัน ถือวาสละประเด็นขอพิพาทที่ศาลกะไวเดิม เมื่อจําเลยมีสวนไดเสียใน

ที่ดินโดยอางวาโจทกปลอมหนังสือมอบอํานาจของจําเลยโอนขายที่ดินใหโจทก จําเลยจึงอายัด
ที่ดินไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓
๒๖. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๑๒/๒๕๒๓ จําเลยที่ ๑ ที่ ๒ รวมกันฉอโกงเอาที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางของโจทกไป โดยหลอกวามีเงินฝากในธนาคารมากซึ่งไมเปนความจริง การแสดง
เจตนาขายทรัพยพิพาทของโจทกจึงเกิดขึ้นเพราะกลฉอฉล นิติกรรมระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑
เปนโมฆียะ โจทกฟองขอใหเพิกถอนเสีย เปนการบอกลางโมฆียะกรรม นิติกรรมจึงตกเปนโมฆะ
มาแตเริ่มแรก จําเลยที่ ๒ ไดทรัพยพิพาทจากจําเลยที่ ๑ โดยรูอยูแลววาจําเลยที่ ๑ ไดทรัพยพิพาท
มาดวยการฉอโกงโจทกเปนการไดมาโดยไมสุจริต จะอางสิทธิยันโจทกไมได นิติกรรมระหวา ง
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไมมีผลตามกฎหมาย
๒๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๖๗/๒๕๒๔ ที่ดินของชายถือกรรมสิทธิ์รวมกับมารดา
มากอนเปนสามีภริยากับโจทกเปนสินสวนตัวของชาย ตอมาชายทําสัญญาประนีประนอมแบงกับ
มารดา เมื่อโจทกจําเลยจดทะเบียนสมรสกันแลว ก็เปนแตแบงกรรมสิทธิ์ร วมระหวางจําเลยกับ
มารดา ที่ดินไมเปนสินสมรส
ชายหญิงอยูกินเปนสามีภริยากันมากอน แลวจดทะเบียนสมรสภายหลัง ทรัพยที่
ไดมารวมกันกอนจดทะเบียนสมรส เปนกรรมสิทธิ์รวมแบงกันคนละครึ่งเมื่อหยากัน
๒๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๙๐/๒๕๒๔ จําเลยทั้งสองตางเปนผูจัดการมรดกและ
ตางอยูในฐานะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา ยอมเปนผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีแกทรัพยมรดก
ที่จะขายทอดตลาด ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีจะตองแจงประกาศการขายทอดตลาดทรัพยมรดก
ใหทราบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๖ การที่เจาพนักงานบังคับคดี
แจงประกาศใหจําเลยทราบแตเพียงคนเดียวจึงขัดตอบทกฎหมายดังกลาว เปนการขายทอดตลาด
ที่ไมชอบ
๒๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๓๕/๒๕๒๔ เมื่อการยึดตึกพิพาทเปนการยึดแตตัวตึก
โดยไมไดยึดรวมกับที่ดินที่ตึกตั้งอยูดวย พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับ
อสังหาริมทรัพยเชนนี้ไดแกนายอําเภอหรือผูทําการแทน ดังนั้น เมื่อเจาพนักงานบังคับคดีทําการ
ยึดตึกพิพาทและไดมีหนังสือแจงการยึดไปยังหัวหนาเขตแลว ยอมเปนการเพียงพอที่จะถือไดวามี
การแจงใหเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบแลว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ ง
มาตรา ๓๐๔ และยอมมีผลตามมาตรา ๓๐๕ การที่จําเลยซึ่งเปนลูกหนี้โอนตึกพิพาทที่ถูกยึดแก
ผูรองในภายหลัง จึงหาอาจใชยันแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาพนักงานบังคับคดีไดไม

๓๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๔๕/๒๕๒๕ ที่นาพิพาทมีหนังสือรับรองการทําประโยชน
ออกใหแก ค. มีขอความวาหามโอนสิบปตามมาตรา ๓๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ขอ ๖ การที่ ค. ผูไดรับ
หนังสือรับรองการทําประโยชน ในที่นาพิพาทอันสืบเนื่องมาจากใบจองตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๓
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ไดทําสัญญาจะซื้อขายขึ้นในระหวางระยะเวลาการหามโอน จะขายที่นา
พิพาทใหแก อ. เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และไดรับเงินกับไดมอบที่นาพิพาทให อ. เขาครอบครองทํากินแลว
เพียงแตตกลงจะจดทะเบียนการโอนใหเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการหามโอนสิบป ซึ่งเห็นไดวาเปน
การจงใจหลีกเลี่ยงขอหามการโอน ตามมาตรา ๓๑ ดังนี้ ยอมเปนการอันมีวัตถุที่ประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หนังสือสัญญาจะซื้อขายจึงตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๑๓
แมตอมาประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๓๑ ซึ่งหามการโอนจะไดถูกแกไขเพิ่มเติม
อันมีผลมิใหใชบังคับขอหามการโอนในกรณีดังเชนคดีนี้ก็ตาม ก็หาทําใหสัญญาจะซื้อขายดังกลาว
ซึ่งเปนโมฆะมาแตเริ่มแรก กลับมีผลสมบูรณขึ้นไม
๓๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๙๓/๒๕๒๕ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๓๑ มี
เจตนารมณจะปกปองราษฎรใหมีที่ดินไวทํากินเปนเวลาอยางนอยสิบป ดังนั้น การที่โจทกกับผู
มีสิท ธิในที่ดินทําสัญญาอันมีผลเปนการโอนสิท ธิในที่ดินโดยสงมอบ การครอบครองใหแกกัน
ภายในกําหนดระยะเวลาหามโอน แมจะเรียกวาสัญญาจะซื้อขายและระบุในสัญญาวาจะมีการ
โอนกรรมสิทธิ์เมื่อพนกําหนดหามโอนแลว ก็เปนนิ ติกรรมที่มีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดย
กฎหมาย สัญญานี้จึงเปนโมฆะ และถึงแมตอมา จะมีการยกเลิกความในมาตรา ๓๑ มิใหใชบังคับ
กับที่ดินในคดีนี้ ก็ตามก็ไมทําใหนิติกรรมที่เปนโมฆะแลวนั้นกลับสมบูรณไดอีก
๓๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๒๐/๒๕๒๖ ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๒ ใหอํานาจแก
ผูรองที่จะเรียกเก็บหนี้อันเกี่ยวกับภาษีอากร และใหอํานาจที่จะยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย
ของจําเลยผูที่คางชําระไดโดยไมจําตองนําคดีฟองรองตอศาล ดังนั้น แมผูรองจะเปนบุคคลภายนอก
ก็อาจใชสิทธิขอใหบังคับเหนือทรัพยสินของจําเลยไดตามกฎหมาย
โจทกเปนเจาหนี้จํานองขอบังคับจํานอง โจทกในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิจึงอยูในฐานะ
ที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้รายอื่นเมื่อปรากฏวาจําเลยไมมีทรัพยสินอื่นที่ผูรองจะเอาชําระได
ผูรองแมจะไมอยูในฐานะเจาหนี้บุริมสิทธิ์ก็ชอบที่จะไดรับสวนเฉลี่ยจากเงินที่เหลือจากการชําระ
หนี้จํานองของโจทก

๓๓. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๒/๒๕๓๐ ผูซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคําสั่งศาล
โดยสุจริตยอมเปนเจาของที่ดินดังกลาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๐
แม ความปรากฏขึ้น ภายหลั ง ว า ที่ดิ นดั ง กล าวมิใ ชข องจํ าเลยก็ ห าทํา ให ก ารซื้อ จากการขาย
ทอดตลาดนั้นเปนโมฆะไม
๓๔. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๖๑/๒๕๓๐ การขออายัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘๓ นั้น ใหสิทธิแกผูมีสวนไดเสียที่จะอายัดไดกอนที่จะมีการเสนอคดีขึ้นสูศาลเทานั้น
ดังนี้ เมื่อโจทกไดฟองรองผูจัดการมรดกใหแบงทรัพยไวแล ว สิทธิของโจทกมีอยางไรตองไป
ดําเนินการทางศาลจะกลับมาขออายัดที่ดินตอพนัก งานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘๓ อีกไมได
๓๕. คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๐๗/๒๕๓๑ บริษัทจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ ที่ ๓
ซึ่งเปนกรรมการมอบอํานาจให ส. ไปแจงความตอเจาพนักงานที่ดิน ขออายัดที่ดินหลายโฉนด
ของโจทกโดยอางวาโจทกเปนลูกหนี้จําเลย ทั้ง ๆ ที่ศาลฎีกาพิพากษาแลววา โจทกมิไดเ ปน
ลูกหนี้จําเลย จึงเปนการกระทําโดยไมสุจริตเพื่อใหเจาพนักงานที่ดินผูก ระทําการตามหนาที่
จดขอความเท็จ ลงในเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงคใชเปนพยานหลักฐาน แมตอมากรมที่ดิน
จะเห็น วาจํา เลยมิไดมีส วนไดเ สียจึง ไมร ับ อายัด ก็เ ปน การกระทํา โดยประการที่นา จะเกิด
ความเสียหาย
๓๖. คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๔๑–๔๑๔๒/๒๕๓๒ ผูเชาที่ดินหรือผูอาศัยอยูในที่ดิน
ไมใชผูมีสวนไดเสีย เพราะผูเชาเปนผูอาศัยโดยทั่ว ๆ ไปไมอาจฟองรองบังคับใหจดทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
๓๗. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘๖/๒๕๓๔ ทะเบียนบานที่ระบุวา ผูรองเปนเจาของ
บาน เปนเพียงหลักฐานของทางราชการที่ระบุวาใครเปนเจาบานและมีใครอาศัยอยูในบานบาง
ไมใชหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในบาน
๓๘. คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๗/๒๕๓๖ จําเลยทําสัญ ญายอมให พ. เจาของที่ดิน
คนเดิมใชทางเดินผานที่ดินจําเลยเพื่อเขาออกสูทางสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปนการกอใหเกิด
ภาระจํายอมเพื่อประโยชนแกที่ดินอันเปนสามายทรัพย ภาระจํายอมยอมติดไปกับสามายทรัพย
ซึ่งไดโอนมาเปนของโจทก แมจะยังไมไดจดทะเบียนเปนทางภาระจํายอม เปนเพียงบุคคลสิทธิก็
ตาม โจทกผูรับโอนสามายทรัพยยอมรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ จึงมีสิทธิฟองบังคับใหจําเลย
จดทะเบียนภาระจํายอมได

๓๙. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๔๐/๒๕๓๗ การอายัดตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน มาตรา ๘๓
มิไดมีบ ทบัญญัติถึง ผลของการอายัดโดยชัดแจงวาหากมีการโอนที่ดิน ไปยัง บุคคลภายนอกใน
ระหวางอายัดแลว นิติกรรมการโอนไมมีผลบังคับดังเชนการอายัดตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้น นิติกรรมโอนที่พิพาทระหวางการอายัดยังถือไมไดวาเปน
นิติกรรมการโอนที่ฝาฝนตอกฎหมายและทําใหนิติกรรมการโอนดังกลาวเสียไป เพราะถาผูรับโอนมา
โดยมีคาตอบแทนและโดยสุจริต ทั้งมิไดรูเทาถึงขอความจริงอันเปนทางใหโจทกเสียเปรียบแลว
นิติกรรมการโอนดังกลาวยอมสมบูรณมีผลผูกพันบังคับกันได หาทําใหนิติกรรมการโอนเสียไปไม การ
ไดมาซึ่งที่พิพาทของจําเลยระหวางอายัด จึงสมบูรณมีผลบังคับไดตามกฎหมาย
๔๐. คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๕๕/๒๕๓๙ เจตนารมณของการอายัดที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ มีความมุงหมายเปนการตัดสิทธิของเจาของที่ดินในอันที่จะจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินไวชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกวาจะมีการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับที่ดิน
แปลงนั้นแลวเพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ผูขออายัดและเจาของที่ดินมิใหไดรับ
ความเสียหายเกินกวาจําเปน เพราะถาไมมีการอายัดและปลอยใหมีการจดทะเบียนหรือเปลีย่ นแปลง
ทางทะเบียนไดเรื่อย ๆ ไป ผูมีสวนไดเสียอาจตองฟองรองเจาของที่ดินและผูรับ โอนตอๆ ไป
ถาชนะคดีก็ตองสิ้นเปลืองคาใชจายและคาเสียหายอีกมาก การอายัดที่ดินจึงมีผลเปนการตัดสิทธิ
ของเจาของที่ดินในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินทุกประเภทที่ อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูขออายัดได มิไดจํากัดเฉพาะประเภทที่พิพาทกันเทานั้น ดังนั้น จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปน
เจาพนักงานที่ดินจึง มีอํานาจปฏิเ สธไมยอมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของโจทก
ใหแก ก. ได เพราะ ส. ไดขออายัดที่ดินพิพาทตอจําเลยที่ ๒ โดยอางสิทธิการเชาที่ดินพิพาทกับ
เจาของที่ดินและอยูระหวางดําเนินการฟองโจทกในฐานะผูจัดการมรดกของเจาของที่ดินใหจด
ทะเบียนการใหเชาตอไปตามสัญญา
๔๑. คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๑๓/๒๕๓๙ จําเลยทั้งหากลาวในคํารองขอขยายระยะเวลา
ยื่นฎีกาและคํารองขอทุเลาการบังคับวา ขอความกรุณาศาลขยายระยะเวลายื่นฎีกาและคํารอง
ขอทุเลาการบังคับออกไปมีกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดยื่นฎีกา ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม เห็นวา แมในคํารองของจําเลยทั้งหาจะขอขยายระยะเวลา แตคงมิไดหมายความถึง
การขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓ ซึ่งเปนเรื่องที่จะ
ทําไดเฉพาะเมื่อมีพฤติการณพิเศษ จําเลยทั้งหาประสงคเพียงขอใหศาลชั้นตน ใชอํานาจทั่วไปที่
มีอยูกําหนดเวลายื่นฎีก าและคํารองขอทุเ ลาการบังคับ ใหใหม และศาลชั้นตนพิจ ารณาแลว

เห็นสมควรใหเวลาแกจําเลยทั้งหา โดยใหยื่นฎีกาและคํารองขอทุเลาการบังคับไดภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ ซึ่งจําเลยทั้ง หาก็ไดยื่นฎีกาและคํารองขอทุเลาการบัง คับภายในกําหนด
ดังกลาว ดังนี้ คําสั่งของศาลชั้นตนที่อนุญาตใหขยายระยะเวลายื่นฎีกาและคํารองขอทุเลาการ
บังคับจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกระบวนพิจารณา ตามคําฟองมีขอความตอนหนึ่งวา ฉ.ขอยืมเงิน
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปไถถอนจํานองที่ดินพิพาทแลวทําสัญญายกที่ดินพิพาทใหแกทายาท
คนละ ๑๔ ไร ๑ งาน โดยใหทายาททุกคนชําระเงินคนละ ๔,๔๐๐ บาท แกจําเลยที่ ๑ และที่ ๒
หลังจากนั้น ฉ.จึงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ตอมาเมื่อโจทก
ทั้งสี่ทราบถึง สัญ ญาจึง ไปขอรับ ชําระหนี้ แตจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ บายเบี่ยงไมยอมแบง ให
โดยโจทกทั้งสี่ไดแนบสําเนาสัญญาเอกสารหมาย จ.๑ มาทายคําฟองดวย จากถอยคําในคําฟอง
และสําเนาสัญญาเอกสารหมาย จ.๑ ซึ่งเปนเอกสารทายฟองแสดงใหเห็นวา ฉ. กับจําเลยที่ ๑
และที่ ๒ ไดทําสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอกตามเอกสารหมาย จ.๑ การที่ศาลอุทธรณ
พิพากษาใหแบงที่ดินพิพาทตามสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก จึงมิใชเรื่องนอกฟองนอก
ประเด็น สัญญาเอกสารหมาย จ.๑ มีขอความระบุวา โจทกที่ ๑ ถึงที่ ๓ และ ช.จะตองนําเงินคน
ละ ๔,๔๐๐ บาท ไปชําระใหแกจําเลยที่ ๑และที่ ๒ ภายใน ๕ ป นับแตวันทําสัญญาเสียกอนแลว
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงจะแบงที่ดินพิพาทใหแกโจทกที่ ๒ ที่ ๓ และ ช.บิดาโจทกที่ ๔ ซึ่งไดทราบ
ถึงขอกําหนดในสัญญาแลว แตมิไดแสดงเจตนาแกจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ วาจะถือเอาประโยชน
จากสัญญาเอกสารหมาย จ.๑ และเสนอชําระเงินคนละ๔,๔๐๐ บาท ภายในกําหนด ๕ ป นับแต
วันทําสัญญา โจทกที่ ๒ ที่ ๓ และโจทกที่ ๔ บุตรของ ช. จึงหมดสิทธิที่จะเรียกรองใหจําเลยที่ ๑
และที่ ๒ แบงที่ดินพิพาทใหตามสัญญา สําหรับโจทกที่ ๑ แมจะไดไปยืน่ คําขออายัดที่ดินพิพาท
ตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัดภายในกําหนด ๕ ป นับแตวันทําสัญญาเอกสารหมาย จ.๑ ก็ตาม
แตคําขออายัดดังกลาวมีขอความเพียงวา จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ สัญญาจะแบงที่ดินพิพาทใหโจทก
ที่ ๑ ภายในกําหนด ๕ ป บัดนี้จะครบกําหนด ๕ ปแลว ก็ยังไมยินยอมแบงให โจทกที่ ๑ จึงขอ
อายัดที่ดินพิพาทเพื่อจะไปฟองรอง โดยไมมีขอความวา โจทกที่ ๑ ไดชําระหรือเสนอจะชําระเงิน
๔,๔๐๐ บาท ใหแกจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ตามขอกําหนดในสัญญาเอกสารหมายจ.๑ แตอยางใด
โจทกที่ ๑ จึง หมดสิท ธิที่จ ะเรียกรองใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ แบง ที่ดินพิพาทใหตามสัญ ญา
เชนเดียวกัน และเมื่อโจทกทั้งสี่หมดสิทธิเรียกรองใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ แบง ที่ดินพิพาทให
ดังกลาวแลว ก็ยอมไมมีอํานาจฟองขอใหเพิกถอนการโอนใหที่ดินพิพาทระหวางจําเลยที่ ๑ และ
ที่ ๒ กับจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕

๔๒. คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๖๙๐/๒๕๔๐ ศาลฎีกามีคําพิพากษาถึงที่สุดใหโจทกระงับ
การนํารังวัดแบงแยกที่ดินพิพาทจนกวาคดีที่โจทกจําเลยถูกฟองจะถึงที่สุด โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะ
นํารังวัดแบงแยกที่ดินพิพาทและนําไปโอนขายใหแกผูรองมาแตตน ผูรองจะอางวาโจทกไดทําการรังวัด
แบงแยกเสร็จเรียบรอยแลว และโอนขายใหแกผูรองกอนมีคําพิพากษาศาลฎีกาไมได คดีไมเกี่ยวกับ
เรื่องคําพิพากษาผูกพันเฉพาะคูความโดยไมผูกพันผูรองซึ่งเปนบุคคลภายนอกหรือในฐานะผูซ อื้ ซึง่
รับโอนโดยสุจริต จําเลยมีสิทธิขออายัดการทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทได
๔๓. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๓๓/๒๕๔๓ จําเลยอางวา ที่ดินพิพาทเปนที่ดิน
ที่ จ. ตองโอนใหบริษัท อ. ตามขอตกลงในการกอตั้งบริษัท อ. แต จ. ถึงแกกรรมกอนที่จะโอน
ที่ดินใหบริษัทตามขอตกลง จําเลยในฐานะผูชําระบัญชีของบริษัท อ. ไดฟองโจทกใหโอนที่ดิน
คืนใหแกบริษัทและยังไมปรากฏวาคดีถึงที่สุดแลวหรือไม ยอมถือไดวาจําเลยเปนผูมีสวนไดเสีย
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘๓ วรรคแรก ในอันที่จะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียน
โอนที่ดินสวนของ จ. ดังกลาวมาเปนของบริษัท อ. ตามขอตกลงกอตั้งบริษัท จําเลยจึงมีสิทธิ
ขออายัดที่ดินดังกลาวได
๔๔. คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๗๙/๒๕๕๒ ผูมีสวนไดเ สียในที่ดินที่จะฟองรอง
ใหบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง ไมจําตองเปนผูมีสิทธิเสมือนหนึ่งผูอยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสิทธิ
ของตนไดอยูกอน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๐ และไมจําตองมี
สวนไดเสียผูกพันกับที่ดินโดยตรง ทั้งไมจําตองฟองรองเอาที่ดินเปนของตนเอง หรือฟองรองให
ศาลบังคับใหทําการจดทะเบียน หรือใหเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรง และคําพิพากษาก็ไม
จําตองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยตรง หากคําขอและผล
ของคําพิพากษานั้นบังคับใหกระทําการใด อันจะนําไปสูการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนในที่ดินที่ขออายัดแลว ก็อยูในบังคับมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง
การฟองรองขอใหเลิกหุนสวนและชําระบัญชี ผลของคําพิพากษาอาจทําใหตอง
มีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่ดินอันเปนสินทรัพยของหางหุนสวนเพื่อให
เปนไปตามกฎหมายและคําพิพากษาผูเปนหุนสวนจึงเปนผูมีสวนไดเสียที่จะขออายัดที่ดินของ
หางหุนสวนเพื่อไปฟองรองขอใหเลิกหุนสวนและชําระบัญชีได

 คาธรรมเนียม
- คาคําขอ แปลงละ ๕ บาท คารับอายัด แปลงละ ๑๐ บาท ตามกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ หใ ชป ระมวลกฎหมายที่ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๒ (๑๐) (ก) และ (จ)
- กรณีที่ศาลสั่ง ยึดหรืออายัดหรือผูมีอํา นาจตามกฎหมายอื่น สั่ง ยึด หรือ อายัด
ไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗
เรื่อง การอายัดที่ดิน
______________
โดยที่มาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหผูมีสวนไดเสียในที่ดินอันอาจจะ
ฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนยื่นคําขออายัดที่ดินตอพนักงาน
เจาหนาที่ไดเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิมบางประการ ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตอง
เรียบรอย กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกคําสั่ง ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน
ขอ ๒ บรรดาคําสั่งหรือระเบียบการอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน
หมวด ๑
แบบบัญชีอายัดและแบบคําสั่งหามโอน
______________
ขอ ๓ บัญชีอายัด (บ.ท.ด.๒๗) ใหแยกเปน ๒ บัญชี ดังนี้
(๑) บัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษรใหลงบัญชีตามตัวอักษรชื่อตัวแรกของเจาของที่ดิน
ในชอง ๒ (เจาของที่ดินหรือผูขอ) โดยจัดแบงหนาบัญชีตามลําดับตัวอักษร ก ถึง ฮ
(๒) บัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ใหลงบัญชีตามหมายเลขตัวแรกของหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินในชอง๓(ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยตั้งอยู) โดยจัดแบงหนาบัญชีตามลําดับหมายเลข๑ถึง ๙
-/บัญชีอายัด...

บัญชีอายัดตาม (๑) และ (๒) ใหแยกเลมกัน และแตละบัญชีใหแยกเปนอําเภอ
โดยจะใชอําเภอละเลม หลายอําเภอตอเลม หรืออําเภอละหลายเลมก็ได ตามความเหมาะสม โดยแบง
หนาอักษรหรือหมายเลขที่จะตองใชมากหรือนอยตามสมควร และบัญชีหนาหนึ่ง ๆ ใหลงเพียง ๕ ราย
เวนบรรทัดใหเทากัน
ขอ ๔ คําสั่งหามโอน ใหใชแบบพิมพคําสั่งหามโอน (ท.ด.๓๗)
หมวด ๒
การรับคําขอ
______________
ขอ ๕ เมื่อผูใดมีความประสงคจะขออายัดที่ดิน ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
สํานักงานที่ดินทองที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู ตามแบบ ท.ด.๙ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน โดยใหระบุเวลาที่ยื่น
คําขอใหปรากฏ
ขอ ๖ ในคําขออายัด ใหผูขออายัดระบุใหชัดเจนวา เปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่
ขออายัดอยางไร มีเอกสารหลักฐานอยางไร และมีเหตุผลความจําเปนอยางไร เมื่อขออายัดแลวจะไป
ฟองตอศาลในประเด็นใด ถามีหลายประเด็นใหแยกเปนประเด็น ในกรณีที่ดินที่ขออายัดไดมีการโอน
ไปยังบุคคลภายนอกแลว ใหระบุดวยวา จะฟองบุคคลภายนอกดวยหรือไม ถาฟองจะฟองในประเด็นใด
มีเหตุผลอยางไร
ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับคําขออายัดที่ดินตามขอ ๕แลว ใหลงบัญชีอายัด (บ.ท.ด.๒๗)
ตามขอ ๓ ทันที โดยจดบันทึกลงในชอง ๕ (จัดการอยางไร) ทั้งสองบัญชีวา “ระหวางดําเนินการ”
ขอ ๘ การขออายัดสิ่งปลูกสรางโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ไมสามารถรับอายัดได
ขอ ๙ ถาพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงเปนหนังสือ ขอใหระงับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินจากผูใดแตผูนั้นมิไดมายื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงใหผูนั้นทราบวา การอายัดที่ดินตามมาตรา ๘๓ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พนักงานเจาหนาที่จะรับ
-/พิจารณา...

พิจารณาก็ตอเมื่อผูมีความประสงคจะขออายัดไดยื่นคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาที่ โดยมีเอกสารหลักฐาน
ที่แสดงวาตนเปนผูมีสว นไดเสียในที่ดินที่จะขออายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมี
การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไดประกอบคําขออายัด และแนะนําใหหากผูนั้นประสงคจะใหมีการระงับ
การจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเชนนั้นอีก ใหไปดําเนินการยื่นคําขออายัดตอพนักงาน
เจาหนาที่ใหเปนการถูกตองตามกฎหมายตอไป
กรณีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ไมตองแจงใหคูกรณีผูมาขอจดทะเบียนทราบ
แตอยางใด
ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอหรือมีหนังสือขอใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหคูกรณีที่ขอจดทะเบียน
ทราบวา อสังหาริมทรัพยที่ขอจดทะเบียนไดมีการฟองรองกันอยูในศาลแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให
ผูขอหรือผูมีหนังสือแจงมานั้นทราบวา พนักงานเจาหนาที่ไมอาจปฏิบัติได ในกรณีเชนนี้ใหแนะนําผูนั้น
ไปใชสิทธิทางศาล เพื่อขอใหศาลสั่งยึดหรืออายัดมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตอไป
ขอ ๑๑ การมีหนังสือแจงตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับภายในวันนั้น
หรือวันทําการรุงขึ้นเปนอยางชา และใหสงหนังสือที่ขอใหระงับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
เกี่ยวกับที่ดินตามขอ ๙ หรือหนังสือที่ขอใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหคูกรณีที่ขอจดทะเบียนทราบ
ตามขอ ๑๐ คืนไปดวย
หมวด ๓
การพิจารณาและสั่งอายัด
______________
ขอ ๑๒ กรณีที่จะรับอายัด ตองเปนกรณีที่ผูขอมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขอ
อายัดโดยตรง อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได เชน มี
สัญญาจะซื้อจะขาย มีสิทธิรับมรดกที่ดิน ถากรณีไมเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดโดยตรง เชน เรื่องหนี้สิน
ธรรมดา รับอายัดไมได
ขอ ๑๓ ใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนจากเอกสารหลักฐานเทาที่ผูขอนํามาแสดงแตเพียง
-/ฝายเดียว…

ฝายเดียว ใหปรากฏถึงสิทธิอันจะพึงขออายัดไดตามขอ ๑๒ เมื่อพิจารณาเห็นวามีเอกสารหลักฐาน
อันควรเชื่อถือและสมควรรับอายัดได ก็ใหสั่งรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่สั่งรับอายัด
ถาหลักฐาน ไมสมควรเชื่อถือก็ใหสั่งไมรับอายัด การสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัดตองใหแลวเสร็จในวันที่ขอ
อายัด หรืออยางชาในวันทําการรุงขึ้น หากเปนเรื่องที่จะตองทําการหารือหนวยงานในระดับที่สูงขึ้นไป
ก็ใหจัดทําเรื่องหารือใหเสร็จสิ้นในวันที่ขออายัดหรืออยางชาในวันทําการรุงขึ้นดวย
การพิจารณาเกี่ยวกับการขออายัด พนักงานเจาหนาที่ตองใชดุลยพินิจดวยความ
รอบคอบ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและขออางที่ผูขออายัดกลาวอางในคําขออายัดเทานั้น
ถาผูขออายัดไมมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในขณะยื่นคําขออายัด ก็ไมอยูในหลักเกณฑที่จะรับอายัด
และจะนําพยานบุคคลมาใหสอบสวนเพื่อรับอายัดไมได
เอกสารหลักฐานทีผ่ ูขอนํามาแสดงตามวรรคหนึ่ง ใหนําตนฉบับพรอมสําเนาที่ผูขอ
อายัดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบและรับรองวาถูกตองตรงกับ
ตนฉบับ แลวเก็บสําเนาเขาเรื่องไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๔ คําสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัด ใหสั่งตามประเด็นแตละประเด็นและตองมีความชัดเจน
มีเหตุผลและกฎหมายอางอิง และระบุวัน เดือน ป พรอมลงลายมือชื่อและตําแหนงของพนักงานเจาหนาที่
ผูสั่งอายัด
ขอ ๑๕ การนับระยะเวลารับอายัดกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด ใหนําบทบัญญัติ
ของมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับ โดยมิใหนับ
วันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมคํานวณเขาดวย
ขอ ๑๖ หากพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งไมรับอายัดตามขอ ๑๓ ก็ใหขีดฆารายการอายัด
ในบัญชีอายัดชอง ๕ ดวยหมึกสีแดง และจดบันทึกขอความวา “ไมรับอายัด” ไวในชอง ๖ (จัดการเสร็จ)
แลวลงลายมือชื่อกํากับไว พรอมดวย วัน เดือน ป
ขอ ๑๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งรับอายัดตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในบัญชีอายัด ใหจดบันทึกขอความลงในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) วา
“รับอายัดถึงวันที…่ . เดือน………. พ.ศ. …..” แลวลงลายมือชื่อกํากับไว พรอมดวย วัน เดือน ป
(๒) เขียนคําสั่งหามโอน (ท.ด.๓๗) ปดปะติดไวดานหนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

-/ฉบับสํานักงานที่ดิน...

ฉบับสํานักงานที่ดิน หรือในทะเบียนการครอบครองที่ดินสําหรับที่ดินแปลงที่ถูกอายัดและสารบบทีด่ ิน
แปลงที่ถูกอายัด
ขอ ๑๘ การสั่งรับอายัดใหแจงผูขออายัด เจาของที่ดินทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่ผูขอ
อายัดหรือเจาของที่ดินอยูในเวลาที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง หรือเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณียตอบรับ
พรอมทั้งแจงดวยวา พนักงานเจาหนาที่ไดสั่งรับอายัดเมื่อใด และการอายัดมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
สั่งรับอายัด
การสั่งไมรับอายัดใหแจงผูขออายัดทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีที่ผูขออายัด
อยูในเวลาที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง หรือเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณียตอบรับ
การสงหนังสือแจงใหสงภายในวันที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งรับหรือไมรับอายัด
หรืออยางชาภายในวันทําการรุงขึ้น
คําสั่งรับหรือไมรับอายัดเปนคําสั่งทางปกครอง การทําคําสั่งและการแจงคําสั่ง
ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขอ ๑๙ กรณีที่ศาลสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน หรือกรณีผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามกฎหมาย เชน ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ แจงการสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน
มายังพนักงานเจาหนาที่ ใหลงบัญชีอายัดตามขอ ๓ และปดปะคําสั่งหามโอนตามขอ ๑๗ (๒) พรอมทั้ง
ใหลงชื่อสวนราชการ เลขที่ วัน เดือน ป ของหนังสือที่แจงมาในบัญชีอายัดทั้งสองบัญชีในชอง ๔ (คําขอ)
หมวด ๔
การตรวจอายัด
______________
ขอ ๒๐ ถามีผมู าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดวยประการใด ๆ ใหเจาหนาที่
ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบการอายัดจากบัญชีอายัดทั้งสองบัญชี กอนทุกราย
(๒) ที่ดินที่ยังมีการอายัดอยู หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
เวนแตศาลสั่งหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไมเสียหายแกผูขออายัด
-/ขอ ๒๑ กอนการออก…

ขอ ๒๑ กอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดินที่มีใบไตสวน ใหสอบถามไปยังพนักงานเจาหนาที่ ณ อําเภอทองที่กอนวามีอายัดหรือไม กรณี
มีการอายัดอยู ใหนําขอมูลอายัดนั้นมาลงบัญชีอายัดตามขอ ๓ และปดปะคําสั่งหามโอนตามขอ ๑๗ (๒)
ขอ ๒๒ หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีการอายัดอยู เมื่อมีการแบงแยกและออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดินแปลงแยกใหมแลว ใหนําลงบัญชีอายัดตามขอ ๓ และปดปะคําสั่งหามโอนตามขอ ๑๗ (๒)
ขอ ๒๓ ถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อเจาของที่ดินหรือหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ในบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร
ก. การเปลี่ยนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆารายการเดิมแลวยกรายการ
อายัดไปลงตามอักษรชื่อที่เปลี่ยนแปลงนั้น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ)
ของบัญชีอายัดทั้งชื่อเดิมและชื่อใหมโยงถึงกันไว
ข. การเปลี่ยนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหขีดฆา
หมายเลขเดิม แลวเขียนหมายเลขใหมที่เปลี่ยนแปลงแทน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงหมายเลขในชอง ๗
(หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด
(๒) ในบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข
ก. การเปลี่ยนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆาชื่อเดิมแลวเขียนชื่อใหม
ที่เปลี่ยนแปลงแทน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด
ข. การเปลี่ยนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ใหขีดฆารายการ
เดิมแลวยกรายการอายัดไปลงตามหมายเลขที่เปลี่ยนแปลงนั้น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัดทั้งหมายเลขเดิมและหมายเลขใหมโยงถึงกันไว
หมวด ๕
การยกเลิกและสิ้นสุดการอายัด
______________
ขอ ๒๔ ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวาการอายัดไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงานเจาหนาที่
-/สอบสวน...

สอบสวนพยานหลักฐานเทาที่จําเปน เมื่อเปนที่เชื่อไดวาไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ใหสั่งยกเลิกการอายัดนั้น และแจงใหผูขออายัดทราบดวย
การสั่งยกเลิกอายัดเปนคําสั่งทางปกครอง การทําคําสั่งและการแจงคําสั่ง ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ขอ ๒๕ การอายัดสิ้นสุด เมื่อ
(๑) พนกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด
(๒) พนักงานเจาหนาที่สั่งยกเลิกการอายัด ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียคัดคาน
วาการอายัดไมชอบดวยกฎหมาย และพนักงานเจาหนาที่ได ทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลว
เชื่อไดวา ไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๓) ผูขออายัดขอถอนการอายัดนั้น
ขอ ๒๖ เมื่อการอายัดสิ้นสุดลง หามมิใหรับอายัดของผูขออายัดคนเดียวกันในกรณีเดียวกัน
นั้นซ้ําอีก
ขอ ๒๗ กรณีศาลสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน หรือผูมีอํานาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมาย
อื่นมาแลวเปนเวลานานเกินกวาสิบป ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือสอบถามไปยังศาลหรือผูมีอํานาจนั้น
วา การอายัดดังกลาวไดสิ้นสุดไปแลวหรือไม เพื่อพิจารณาดําเนินการจําหนายบัญชีอายัดตอไป
ขอ ๒๘ กรณีที่การอายัดสิ้นสุดลงตามขอ ๒๕ หรือมีการแจงเปนหนังสือใหยกเลิกหรือ
ครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกกรณีการอายัดสิ้นสุดไวในคําขออายัด
แลวใหขีดฆารายการในบัญชีอายัดดวยหมึกสีแดง และบันทึกการอายัดสิ้นสุดไวในชอง ๖ (จัดการเสร็จ)
แลวลงลายมือชื่อกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป และปลดคําสั่งหามโอน (ท.ด.๓๗) ออก
หมวด ๖
การบันทึกการอายัดสําหรับสํานักงานที่ดิน
ที่ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
______________
ขอ ๒๙ สํานักงานที่ดินที่ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ใหมี
-/การบันทึกขอมูล...

การบันทึกขอมูลการอายัดลงในระบบคอมพิวเตอร โดยตองพิมพรายการอายัดใหมีรายละเอียดตามบัญชี
ในขอ ๓ ทั้ง ๒ บัญชี อยางนอยเดือนละครั้ง แลวจัดเก็บไวเปนขอมูล
สําหรับบัญชีอายัด (บ.ท.ด.๒๗) ใหใชบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษรตามขอ ๓ (๑)
เพียงบัญชีเดียว โดยไมตองจัดทําบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลขตามขอ ๓ (๒)
ขอ ๓๐ เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับคําขออายัดที่ดินตามขอ ๕ แลวใหบันทึกขอมูล
การขออายัดลงในระบบคอมพิวเตอรทันที
ขอ ๓๑ กรณีพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับอายัดตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการตามขอ ๑๖
แลวใหยกเลิกขอมูลที่บันทึกการอายัดไวตามขอ ๓๐
กรณีพนักงานเจาหนาที่สั่งรับอายัดตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการตามขอ ๑๗ และให
บันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพรายงานเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบ
และลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บไวกับขอมูลตามขอ ๒๙
ขอ ๓๒ กรณีศาลสั่งยึดหรืออายัดที่ดิน หรือกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตามกฎหมาย แจงการสั่งยึดหรืออายัดที่ดินมายังพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ
ตามขอ ๑๙ แลวใหบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบคอมพิวเตอร และพิมพรายงานเสนอใหหัวหนา
ฝายทะเบียนตรวจสอบและลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บไวกับขอมูลตามขอ ๒๙
ขอ ๓๓ กรณีที่การอายัดสิ้นสุดลงตามขอ ๒๕ หรือมีการแจงเปนหนังสือใหยกเลิกหรือ
ครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ ๒๘ และใหยกเลิกขอมูลที่บันทึก
การอายัดไวในระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพรายงานการยกเลิกขอมูลเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบ
และลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บไวกับขอมูลตามขอ ๒๙
ขอ ๓๔ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเจาของที่ดินหรือหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ใหดําเนินการ ตามขอ ๒๓ (๑) แลวดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบคอมพิวเตอร พรอมทั้งพิมพ
รายงานเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบและลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวม
เก็บไวกับขอมูลตามขอ ๒๙
ขอ ๓๕ กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินดวยประการใด ๆ
นอกจากตรวจสอบการอายัดจากบัญชีอายัดแลวใหตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอรดวย
-/หมวด ๗ การเรียกเก็บ…

หมวด ๗
การเรียกเก็บคาธรรมเนียม
______________
ขอ ๓๖ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมอายัดเปนคาคําขอและคารับอายัดที่ดินตามกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
ขอ ๓๗ กรณีที่ศาลสั่งยึดหรืออายัดหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นสั่งยึดหรืออายัด
ไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๘ อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามคําสั่งนี้ ใหหมายความรวมถึงนายอําเภอ
หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย จนกวารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะได
ประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามความใน
มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ) โภคิน พลกุล
(นายโภคิน พลกุล)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางองคประกอบของคําขออายัด

อายัดที่ดิน
คําขอ........................

ที่ดิน

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด......………….....……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

(รายละเอียดของผูข อ)
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
อายุ..................ป เชื้อชาติ............................สัญชาติ............................บิดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:“ระบุรายละเอียดประกอบดวย
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
๑. ผูขออายัดเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดอยางไร
..............................................................................................................................................................................................
๒. สวนไดเสียตามขอ ๑ มีผลบังคับโดยตรงกับที่ดินที่ขออายัดหรือไม อยางไร
…………………..................................................................................................................................................................
๓. มีหลักฐานอะไร (มาแสดงประกอบคําขอวาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินโดยตรง)
...........................…………....................................................................................................................................................
๔. มีความจําเปนอยางไร จึงขออายัด
.........................................…………......................................................................................................................................
๕. เมื่ออายัดแลวจะไปฟองเปนคดีตอศาลในประเด็นใด
........................................................………….......................................................................................................................
๖. ถาที่ดินทีข่ ออายัดไดมีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแลว จะฟองบุคคลภายนอกดวยหรือไม
...........................…………....................................................................................................................................................
ถ......................................................................………….........................................................................................................
าฟองจะฟองในประเด็นใด มีเหตุผลอยางไร ”
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..

……....................................................ผูขอ
.....................……........…...................พยาน
.............................……......................พยาน

ตัวอยางคําขออายัดตามสัญญาจะซื้อจะขายกรณี
ผูขายไมไปโอนตามกําหนด

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด........…………...……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย บ.
ขาพเจา..............................................………………………….……
  
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้มีชื่อ นาย ป. เปนเจาของที่ดิน ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดิน
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
โดยขาพเจา (นาย บ. )ไดทําหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ ินจากนาย ป. เจาของที่ดนิ ครั้นถึงกําหนดนัดโอนเมื่อวันที่…………..
..............................................................................................................................................................................................
นาย ป. ไมยอมมาโอนใหตามสัญญา ขาพเจาจึงมีความประสงคขออายัดที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อจะไดดําเนินการฟองตอศาลให
…………………..................................................................................................................................................................
บั...........................…………....................................................................................................................................................
งคับ นาย ป. โอนที่ดินใหแกขาพเจาตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ฉบับ ลงวันที่……เดือน………….พ.ศ. …. ที่นํามาแสดง
พร
อมคําขอนี้
.........................................…………......................................................................................................................................
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
นาย บ.
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริง……....................................................ผู
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดกรณีไมปฏิบัติตามที่ตกลง
ไวในสัญญาจะซื้อจะขาย

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด............……………….....................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ขาพเจา..............................................………………………….…
   
๓๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้มีชื่อ นาย บ. เปนเจาของที่ดิน ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดนิ
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
แปลงนี้ โดยขาพเจา (นาย ส.) ไดทําหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กับนาย บ. โดยมีขอตกลงในสัญญาวาจะตองแบงแยกที่ดินสวน
..............................................................................................................................................................................................
ที…………………..................................................................................................................................................................
่เปนถนนที่อยูในที่ดินออกใหเสร็จสิ้นกอน เมื่อถึงวันโอน นาย บ. ยังไมไปแบงแยกสวนที่เปนถนนออกเสียกอน ขาพเจาจึงยังไม
รั...........................…………....................................................................................................................................................
บโอน นาย บ. จึงบอกเลิกสัญญาแตขาพเจาไมยินยอมเลิกสัญญาดวย มีความประสงคใหนาย บ. ดําเนินการและปฏิบัติตาม
สั.........................................…………......................................................................................................................................
ญญาตอไป
ขาพเจาจึงไดนําหลักฐานหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับลงวันที่ ………………….มาขออายัดเพื่อจะไปฟองให
........................................................………….......................................................................................................................
นาย
บ. แบงแยกถนนออกและโอนที่ดนิ สวนที่เหลือใหแกขาพเจาตามสัญญาดังกลาว
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริง
นาย ส.
……....................................................ผู
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดตามสัญญาจะซื้อจะขายกรณี
ผูขายนําที่ดินขายใหแกผูอื่น

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด..………….........……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาง อ.
ขาพเจา..............................................………………………….…
   
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้เดิมมีชื่อ นาย ล. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ปจจุบันมีชื่อ นาย ส. เปน
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
ผูถือกรรมสิทธิ์ ขาพเจาเปนผูมีสว นไดเสียในทีด่ ินโดยขาพเจา (นาง อ. )ไดทําหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กับนาย ล. โดยได
..............................................................................................................................................................................................
จายเงินมัดจําไวเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตสัญญาจะซื้อจะขายมิไดกําหนดเวลาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไว ซึ่งตอมาขาพเจาไดมี
…………………..................................................................................................................................................................
หนั
งสือแจงให นาย ล. ไปจดทะเบียนโอนที่ดินใหแกขาพเจา แต นาย ล. ไมยอมมาโอนที่ดินใหตามสัญญา และยังไดนําที่ดิน
...........................…………....................................................................................................................................................
แปลงนี
้ไปขายใหแก นาย ส.
.........................................…………......................................................................................................................................
ขาพเจามีความประสงคขออายัดที่ดินแปลงดังกลาว เพื่อจะไปฟองเพิกถอนการจดทะเบียนขายระหวางนาย ล. กับ
........................................................………….......................................................................................................................
นาย ส. และใหนาย ล. โอนที่ดินใหแกขาพเจาตามสัญญา เพราะนาย ส. ทราบอยูแลววา นาย ล. ไดตกลงขายที่ดินใหแกขาพเจา
...........................…………....................................................................................................................................................
โดยได
นําหลักฐานหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวัน ที่….. เดือน…….…..พ.ศ. ….และหลักฐานหนังสือแจงใหนาย ล. ไป
......................................................................………….........................................................................................................
จดทะเบี
ยนโอนที่ดินใหแกขาพเจา มาแสดงดวยแลว
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนี ยมยินยอมเสียใหตาม
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาง อ.
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขออายัดกรณีอางวาผูซื้อจายเช็คไมมีเงิน

อายัดที่ดิน
คําขอ........................

ที่ดิน

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด.......…………....……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ต.
ขาพเจา..............................................……………………….……
   
๕๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสียในที่ดินโดยขาพเจาไดขายใหแก
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
นาย ป. และไดจดทะเบียนเรียบรอยแลว เมื่อวันที…
่ ……….. นาย ป. ผูซื้อไดจายเงินเปนเช็คเลขที่…………… ซึ่งขาพเจาไดไป
..............................................................................................................................................................................................
ขอรั
บเงินตามเช็คจากธนาคารแลว ธนาคารปฏิเสธจายเงินใหเพราะเงินของนาย ป. ตามเช็คไมมี
…………………..................................................................................................................................................................
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดนิ ดังกลาว เพื่อไปดําเนินการทางศาล ฟองใหเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินเมื่อวัน ที…
่ ………
...........................…………....................................................................................................................................................
เพราะถู
กนาย ป. หลอกลวงฉอฉล โดยขาพเจาไดนําหลักฐานสําเนาเช็คเลขที่……………มาแสดงดวยแลว พรอมนี้ขออางสัญญา
.........................................…………......................................................................................................................................
ซื........................................................………….......................................................................................................................
้อขายที่ดินแปลงนี้ฉบับลงวันที่…………………ระหวางขาพเจาผูขายกับ นาย ป. ผูซื้อ ซึ่งอยูในสํานักงานที่ดินเปนหลักฐานดวย
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย ต.
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดโดยอางคําขอ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด............………………......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย พ.
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
๔๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้มีชื่อ นาง ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสีย
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
ในที่ดินแปลงนี้โดยขาพเจาไดตกลงซื้อจากนาย ส. และไดยื่นคําขอจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่
..............................................................................................................................................................................................
ไดสอบสวนบันทึกรายละเอียดลงในคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑) พรอมไดจัดทําหนังสือสัญญาขายที่ดิน
…………………..................................................................................................................................................................
เมื
่อวันที่….………….โดยใหขาพเจาและผูขายลงชื่อในเอกสารดังกลาว แตกอนจดทะเบียนพนักงานเจาหนาที่ไดสอบถาม
...........................…………....................................................................................................................................................
ข.........................................…………......................................................................................................................................
าพเจาและผูขายเกี่ยวกับการชําระเงินคาซื้อที่ดิน ผูขายไมยอมรับชําระเงินและไมยอมโอนที่ดินใหแกขาพเจาตามที่ตกลงกันไว
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดินดังกลาว เพื่อจะไดไปดําเนินการทางศาลฟองผูขายใหโอนที่ดินใหแกขาพเจา โดยใชหลักฐาน
........................................................………….......................................................................................................................
คํ...........................…………....................................................................................................................................................
าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (ท.ด.๑) ฉบับลงวันที่……………ประกอบคําขออายัด
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย พ.
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐาน ที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑร.............................……......................พยาน
ับ
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดกรณีผูขายฝากขออายัดตาม
สัญญาประนีประนอม

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด......………….....……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ป.
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
๔๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนีข้ าพเจาเปนผูมีสวนไดเสีย โดยขาพเจาไดจดทะเบียนขายฝากมี
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
กํ..............................................................................................................................................................................................
าหนด……..ป ไวกับ นาย ส. เมื่อวันที่……………. ซึ่งภายหลังสัญญาพนกําหนดไถถอนแลว ขาพเจากับ นาย ส. ผูรับซื้อฝาก
ได
ตกลงทําหนังสือสัญญาประนีประนอมฉบับลงวันที่ ……………..กําหนดขอตกลงวา ผูรับซื้อฝากยินยอมใหขาพเจาผูข ายฝาก
…………………..................................................................................................................................................................
ซื...........................…………....................................................................................................................................................
้อที่ดินนัน้ คืนได แตนาย ส. ผูรับซื้อฝากไมยอมรับชําระเงินและโอนที่ดนิ ใหตามที่ตกลงกันไวตามสัญญาประนีประนอม
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดินดังกลาวเพื่อไปดําเนินคดีทางศาลฟองใหนาย ส. โอนขายที่ดินใหแกขาพเจาตามสัญญา
.........................................…………......................................................................................................................................
ประนี
ประนอม พรอมนี้ไดยื่นหลักฐานสัญญาประนีประนอมฉบับลงวันที่…………… ที่ทําไวตอกันประกอบคําขออายัด
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาย ป.
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดกรณีอางวามีผูปลอมตัวมา
จดทะเบียนขายที่ดินของตน

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด............……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาง อ.
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
๖๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ เดิมมีชื่อขาพเจาเปนผูถ ือกรรมสิทธิ์ ซึ่งปจจุบันมีชื่อ นาย ป. เปน
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
ผู..............................................................................................................................................................................................
ซื้อและไดมีการจดทะเบียนเมื่อวันที่…………………โดยทีข่ าพเจามิไดมาดําเนินการ ซึ่งเมื่อตรวจสอบหลักฐานบัตรประจําตัว
ประชาชนในสารบบที
่ดินและลายมือชื่อในสัญญาขายที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินแลว มิไดเปนของขาพเจา ประกอบกับขาพเจา
…………………..................................................................................................................................................................
มิ...........................…………....................................................................................................................................................
ไดมอบอํานาจใหผูใดมาดําเนินการ แตโฉนดที่ดินฉบับเจาของทีด่ ินของขาพเจาไดสูญหายไป และมีผูปลอมตัวมาจดทะเบียนขาย
ที.........................................…………......................................................................................................................................
่ดินของขาพเจา
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดินเพื่อจะไปดําเนินการทางศาลฟองเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินดังกลาว โดยยื่นสําเนาบัตร
........................................................………….......................................................................................................................
ประจําตัวประชาชนที่ใชประกอบการจดทะเบียนขายพรอมฉบับที่ถูกตองแทจริงและสัญญาขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ ..…….
...........................…………....................................................................................................................................................
ประกอบคําขออายัด สวนตัวตนฉบับอยูท่สี ํานักงานที่ดินอยูแลว
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริ……....................................................ผู
ง
นาง อ.
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

ตัวอยางคําขออายัดกรณีอางวาเปนทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกัน

ที่ดิน

(ท.ด. ๙)
เวลา …………………น.
อายัดที่ดิน
คําขอ........................

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด............…….………….....................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ส.
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
๕๕
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาง บ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสีย โดย
ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
ขาพเจา (นาย ส. ) เปนสามีของ นาง บ. แตไมไดจดทะเบียนสมรสกัน ซึ่งระหวางอยูรวมกันมีทรัพยสินเปนที่ดินแปลงนี้ ซื้อมา
..............................................................................................................................................................................................
เมื่อ พ.ศ. …. ปจจุบันขาพเจาและ นาง บ. ไดเลิกรางกันแลว ขาพเจาขอแบงที่ดินดังกลาวครึ่งหนึ่ง แตนาง บ. ปฏิเสธ
…………………..................................................................................................................................................................
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดินดังกลาว เพื่อไปฟองศาลขอแบงที่ดินแปลงนี้ในฐานะหุนสวนโดยนําสําเนาทะเบียนบาน
...........................…………....................................................................................................................................................
ซึ.........................................…………......................................................................................................................................
่งมีชื่อเด็กชาย ม. แสดงวาขาพเจาและนาง บ. เปนบิดามารดาเปนหลักฐานการอยูรวมกันระหวางมีที่ดินประกอบคําขออายัด
........................................................………….......................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา ค าธรรมเนียมยินยอมเสียให
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ตามระเบี
ยบ
...........................…………....................................................................................................................................................
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริง
นาย ส.
……....................................................ผู
ขอ
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.....................……........…...................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
.............................……......................พยาน
อายัดไวไดหรือไม

(ท.ด. ๙)

ตัวอยางคําขออายัดกรณีฟองเพิกถอนผูจัดการมรดก

อายัดที่ดิน
คําขอ........................

ที่ดิน

เวลา …………………น.

ฉบับที่..........................
ระวาง...................................................................................ตําบล.......…………...................................................
เลขที่.......................................หนาสํารวจ.................................................อําเภอ........…….............................…..
โฉนดหมายเลขที่.........................................................................จังหวัด..........………….……......................…..
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.........….........

นาย ก.
ขาพเจา..............................................………………………….……
   
๓๐
ไทย
ไทย
อายุ..................ป
เชื้อชาติ............................สั
ญชาติ............................บิ
ดา/มารดาชื่อ..........................................................
อยูที่บาน/หมูบาน....................................เลขที่...................ตรอก/ซอย…………………..ถนน……………..หมูที่..............
ตําบล/แขวง...………...............อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................หมายเลขโทรศัพท......…………….
ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินจังหวัด.........................................................ดวยความสัตยจริงวา:ขอ ๑. ดวย.......................……………....................................................................................................................
ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกลาวขางบนนี้ มีชื่อ นาย ม. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งนาย ม. ไดถึงแกกรรมแลว
..............................................................................................................................................................................................
ไม
ไดทําพินัยกรรมไวแตอยางใด และมีนาย ป. เปนผูจัดการมรดกตามคําสั่งศาล ซึ่งไดจดทะเบียนลงชื่อเปนผูจัดการมรดกใน
…………………..................................................................................................................................................................
โฉนดที
่ดินแลวเมื่อวันที่…………… ขาพเจาเปนผูมีสวนไดเสียโดยไดเรียกรองใหนาย ป. ผูจัดการมรดกจัดการทรัพยมรดก
...........................…………....................................................................................................................................................
โดยโอนมรดกให
แกขาพเจาตามสิทธิ ซึ่งขาพเจาเปนบุตรของ นาย ม. แตนาย ป. เพิกเฉยไมยอมโอนมรดกให
.........................................…………......................................................................................................................................
ขาพเจาจึงขออายัดที่ดนิ เพื่อไปดําเนินการทางศาลฟองขอใหเพิกถอนนาย ป. ออกจากการเปนผูจ ัดการมรดกของนาย ม.
........................................................………….......................................................................................................................
โดยยื่นหลักฐานสําเนาทะเบียนบานและสูติบัตรที่แสดงวาขาพเจาเปนบุตรของ นาย ม. ประกอบคําขออายัด
...........................…………....................................................................................................................................................
......................................................................………….........................................................................................................
....................................................................................…………...........................................................................................
ขอ ๒. ฉะนั้นขอใหเจาพนักงานที่ดิน.........................…........................................................................................
ดําเนินการตามความประสงคใหแกขาพเจา คาธรรมเนียมยินยอมเสียให
...........................…………....................................................................................................................................................
ตามระเบียบ
...........................…………....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
…………........................................................................................................................................................……………..
หมายเหตุ เปนเพียงตัวอยางเทานัน้ ในการยื่นคําขอเจาพนักงานที่ดนิ ……....................................................ผูขอ
อาจสอบสวนและระบุรายละเอียดมากกวานี้ ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับขอเท็จจริง
นาย ก.
.....................……........…...................พยาน
ในแตละราย และการรับอายัดไดหรือไมขึ้นอยูกบั ขอเท็จจริงและพยาน
.............................……......................พยาน
หลักฐานที่นํามาแสดงตามที่กฎหมายระบุไววาจะอยูในหลักเกณฑรับ
อายัดไวไดหรือไม

