
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี ๒๒๘/๒๕๓๐ 

เรื่อง การอายัดที่ดิน 
   

 
โดย ท่ีมาตรา  ๘๓  แห งประมวลกฎหมาย ท่ี ดิน  ซ่ึ งแก ไข เพิ่ ม เ ติมโดย

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติใหผูมีสวน
ไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ย่ืน
คําขออายัดท่ีดินตอเจาพนักงานท่ีดิน ไดเปล่ียนแปลงหลักการไปจากเดิมบางประการ ฉะนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตอง เรียบรอย กระทรวงมหาดไทยจึงออกคําส่ังไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑)  คําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี ๑๘๙/๒๔๙๘ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๙๘ 

เรื่อง การอายัดที่ดิน 
(๒)  คําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี ๔๙๖/๒๕๒๒ ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๒ 

เรื่อง การอายัดที่ดิน 
(๓)  คําส่ังกระทรวงมหาดไทยท่ี ๓๑/๒๕๒๓ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๒๓ 

เรื่อง การอายัดที่ดิน 
บรรดาคําสั่งหรือระเบียบการอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําส่ังน้ีแทน 
 
ขอ ๒  เม่ือผูใดมีความประสงคจะขออายัดท่ีดิน ใหย่ืนคําขอตอเจาพนักงานท่ีดิน 

ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ีท่ีดินน้ันต้ังอยู ตามแบบ ท.ด. ๙ พรอมดวยหลักฐาน โดยใหระบุเวลาท่ีย่ืน
คําขอใหปรากฏ แลวใหเจาหนาท่ีลงบัญชีรับคําขออายัดในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทันที หากผู
ขอไมมีหลักฐานมาแสดง ก็ไมตองลงบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) เพราะไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะรับ
อายัด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่ง ไมหมายถึง พยานบุคคล 
 
ขอ ๓  บัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ใหแยกเปน ๒ บัญชี ดังน้ี 
(๑)  บัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร ใหลงบัญชีตามอักษรชื่อตัวแรกของเจาของ

ที่ดินในชอง ๒ (เจาของที่ดินหรือผูขอ) โดยจัดแบงหนาบัญชีตามลําดับตัวอักษร ก. ถึง ฮ. 
(๒)  บัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ใหลงบัญชีตามหมายเลขตัวแรกของหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดินในชอง ๓ (ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยต้ังอยู) โดยจัดแบงหนาบัญชีตามลําดับ
หมายเลข ๑ ถึง ๙ 

บัญชีอายัดตาม (๑) และ (๒) ใหแยกเลมกันและแตละบัญชีใหแยกเปนอําเภอ 
โดยจะใชอําเภอละเลม หลายอําเภอตอเลม หรืออําเภอละหลายเลมก็ได ตามความเหมาะสม โดย
แบงหนาอักษรหรือหมายเลขท่ีจะตองใชมากหรือนอยตามสมควร และบัญชีหนาหนึ่งๆ ใหลง
เพียง ๕ ราย เวนบรรทัดใหเทากัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔  การลงบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ตามขอ ๒ ขอ ๓ (๑) และ ๓ (๒) แลว

ใหจดบันทึกลงในชอง ๕ (จัดการอยางไร) ท้ังสองบัญชีวา “ระหวางดําเนินการ” และในระหวาง
ดําเนินการ หามมิใหเจาพนักงานที่ดินจดทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น 

 
ขอ ๕  กรณีท่ีจะรับอายัดตองเปนกรณีท่ีผูขอมีสวนไดเสียผูกพันกับท่ีดินแปลงท่ี

ขออายัดโดยตรง อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน
ได เชน มีสัญญาจะซ้ือจะขาย จะจํานอง มีสิทธิรับมรดกท่ีดิน ถากรณีไมเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขออายัด
โดยตรง เชน เรื่องหนี้สินธรรมดา รับอายัดไมได 

 
ขอ ๖  ใหเจาพนักงานท่ีดินสอบสวนหลักฐานเทาท่ีผูขอนํามาแสดงแตเพียงฝาย

เดียว ใหปรากฏถึงสิทธิอันจะพึงขออายัดไดตามขอ ๕ เม่ือพิจารณาเห็นวามีหลักฐานอันควร
เชื่อถือและสมควรรับอายัดได ก็ใหรับอายัดไวมีกําหนดหกสิบวันนับแตวันท่ีขออายัด โดยส่ังคําขอ
นั้นเปนเรื่องดวน ถาหลักฐานไมควรเชื่อถือ ก็ใหส่ังไมรับอายัด การส่ังรับหรือไมรับอายัดใหแจง
ใหผูขออายัดทราบ 

ถาผูขออายัดไมประสงคจะมอบตนฉบับหลักฐานท่ีไดนํามาแสดงตามวรรคหนึ่ง 
ก็ใหมีสําเนาไวโดยผูขอลงลายมือช่ือรับรองวาถูกตองและใหเจาพนักงานท่ีดินตรวจสอบลงลายมือ
ชื่อรับรองวาถูกตองดวย แลวเก็บเปนหลักฐานในเรื่อง 

 
ขอ ๗  หากเจาพนักงานท่ีดินส่ังไมรับอายัด ก็ใหขีดฆารายการอายัดตามขอ ๒ 

ในบัญชีอายัดดวยหมึกสีแดง และจดบันทึกขอความวา “ไมรับอายัด” ไวในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) 
แลวลงลายมือช่ือกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป 

 
ขอ ๘  เมื่อเจาพนักงานที่ดินสั่งรับอายัด ใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ในบัญชีอายัด ใหจดบันทึกขอความในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) วา “รับอายัด” 

แลวลงลายมือช่ือกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป 
(๒)  เขียนคําส่ังหามโอน (ท.ด. ๓๗) กลัดติดไวตรงรูปแผนท่ี หนาหรือหลัง

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับสํานักงานท่ีดิน หรือในทะเบียนการครอบครองท่ีดิน สําหรับท่ีดิน
แปลงท่ีถูกอายัด 

(๓)  รีบแจงใหเจาของท่ีดินทราบ  การสงหนังสือแจงใหสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ 

 
ขอ ๙  กอนออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหสอบถามไปยังพนักงานเจาหนาท่ี 

ณ อําเภอทองท่ีวามีอายัดหรือไม ถาหากมี เม่ือไดออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแลว ใหลงบัญชี
อายัด ตามขอ ๓ และเขียนคําส่ังหามโอน ตามขอ ๘ (๒) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีการอายัดอยู เม่ือมีการแบงแยก และออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแปลงแยกใหมแลว ใหนําลงบัญชีอายัด ตามขอ ๓ และเขียนคําส่ังหาม
โอน ตามขอ ๘ (๒) 

 
ขอ ๑๑  กรณีท่ีศาลส่ังยึดหรืออายัดท่ีดิน หรือกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด

ทรัพยสินตามกฎหมาย เชน ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี แจงการส่ัง
ยึดหรืออายัดท่ีดินมายังเจาพนักงานท่ีดิน ใหลงบัญชีอายัด ตามขอ ๓ และเขียนคําส่ังหามโอน 
ตามขอ ๘ (๒) พรอมท้ังใหลงช่ือสวนราชการ เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ีแจงมาในบัญชี
อายัดท้ังสองบัญชีในชอง ๔ (คําขอ) 

 
ขอ ๑๒  ถามีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินดวยประการใดๆ 

ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑)  ตรวจสอบบัญชีอายัดทั้งสองบัญชีกอนทุกราย 
(๒)  ท่ีดินท่ียังมีการอายัดอยู หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

ท่ีดิน เวนแตศาลสั่ง หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีไมเสียหายแกผูขออายัด 
 
ขอ ๑๓  การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินท่ีมีใบไตสวน  ให

สอบถามไปยังพนักงานเจาหนาท่ี ณ อําเภอทองท่ีกอนวามีอายัดหรือไม 
 
ขอ ๑๔  ถามีการเปล่ียนแปลงชื่อเจาของท่ีดินหรือหมายเลขของหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ในบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร 
ก.  การเปล่ียนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆารายการเดิม แลวยกรายการอายัด

ไปลงตามอักษรชื่อท่ีเปล่ียนแปลงนั้น และบันทึกการเปล่ียนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของ
บัญชีอายัดท้ังช่ือเดิมและช่ือใหมโยงถึงกันไว 

ข.  การเปลี่ยนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหขีดฆาหมายเลข
เดิม แลวเขียนหมายเลขใหมท่ีเปล่ียนแปลงแทน และบันทึกการเปล่ียนแปลงหมายเลขในชอง ๗ 
(หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด 

(๒)  ในบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข 
ก.  การเปล่ียนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆาชื่อเดิม แลวเขียนชื่อใหมท่ีเปล่ียน 

แปลงแทนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด 
ข.  การเปล่ียนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหขีดฆารายการ

เดิม แลวยกรายการอายัดไปลงตามหมายเลขท่ีเปล่ียนแปลงนั้น และบันทึกการเปล่ียนแปลง
หมายเลขในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัดท้ังหมายเลขเดิมและหมายเลขใหมโยงถึงกันไว 

 
ขอ ๑๕  ถาผูขออายัดไดนําหลักฐานการย่ืนฟองพรอมสําเนาคําฟองในกรณีที่ขอ

อายัดมาแสดงตอเจาพนักงานท่ีดินภายในกําหนดเวลาท่ีอายัด เม่ือเจาพนักงานท่ีดินตรวจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิจารณาเห็นวา ไดฟองตามประเด็นท่ีขออายัดไวแลว การอายัดยอมมีผลตอไป ใหจดบันทึกกรณี
ดังกลาวไวในคําขออายัดและบัญชีอายัดทั้งสองบัญชีในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) 

 
ขอ ๑๖  ถาเจาพนักงานท่ีดินเห็นเองหรือผูมีสวนไดเสียคัดคานวา การอายัดไม

ชอบดวยกฎหมาย ใหเจาพนักงานท่ีดินสอบสวนพยานหลักฐานเทาท่ีจําเปน เม่ือเปนท่ีเชื่อไดวา
ไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย ใหส่ังยกเลิกการอายัดนั้น แลวรีบแจงใหผูขออายัดและ
เจาของที่ดินทราบ การสงหนังสือแจงใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

 
ขอ ๑๗  การอายัดสิ้นสุด เม่ือ 
(๑)  ผูขออายัดไมไดนําหลักฐานการย่ืนฟองพรอมสําเนาคําฟองในกรณีที่ขอ

อายัดมาแสดงตอเจาพนักงานที่ดิน ภายในกําหนดเวลาที่อายัด 
(๒)  ปรากฏแกเจาพนักงานที่ดินวา ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําส่ังใหยกคําฟองท่ี

ขอบังคับใหมีการจดทะเบียน หรือใหมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนและคดีถึงท่ีสุดแลว 
(๓)  เจาพนักงานที่ดินทําการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามคําพิพากษาหรือตาม

คําสั่งของศาลในกรณีที่ขออายัด 
(๔)  ศาลสั่งใหถอนการอายัด หรือผูขออายัดขอถอนการอายัดนั้น 
(๕)  เจาพนักงานท่ีดินส่ังยกเลิกการอายัดนั้น เพราะเหตุท่ีไดรับอายัดไวโดยไม

ชอบดวยกฎหมาย 
ใหเจาพนักงานท่ีดินบันทึกกรณีการอายัดส้ินสุดไวในคําขออายัด แลวใหขีดฆา

รายการในบัญชีอายัดดวยหมึกสีแดง และบันทึกกรณีการอายัดส้ินสุดไวในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) 
แลวลงลายมือช่ือกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป และปลดคําส่ังหามโอน (ท.ด. ๓๗) ออก 

 
ขอ ๑๘  เมื่อการอายัดสิ้นสุดแลว หามมิใหรับอายัดของผูขออายัดคนเดียวกันใน

กรณีเดียวกันนั้นอีก 
 
ขอ ๑๙  ใหเรียกคาธรรมเนียมอายัดเปนคาคําขอ และคารับอายัดตามขอ ๒ 

(๑๐) (ก) และ (จ) แหงกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๒ (พ .ศ . ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
ขอ ๒๐  อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานท่ีดินตามคําส่ังนี้ ใหหมายความรวมถึง 

ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย จนกวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการเขต 
นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามความในมาตรา ๑๙ แหง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ไสว พัฒโน 

รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/๔๔ง/๑๙๙/๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธัญกมล/ผูจัดทํา 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 


