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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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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 ๖๓๕/๒๕๔๗ 

เรื่อง การอายัดที่ดิน 
   

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

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหผูมีสวน
ไดเสียในที่ดินอันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ย่ืน
คําขออายัดท่ีดินตอพนักงานเจาหนาท่ีไดเปล่ียนแปลงหลักการไปจากเดิมบางประการ ฉะนั้น 
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกคําส่ัง 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกคําส่ังกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๒๒๘/๒๕๓๐ ลงวันท่ี ๑๕ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน 
 
ขอ ๒  บรรดาคําส่ังหรือระเบียบการอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้ ใหใชคําส่ังนี้

แทน 
 

หมวด ๑ 
แบบบัญชีอายัดและแบบคําส่ังหามโอน 

   
 

ขอ ๓  บัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ใหแยกเปน ๒ บัญชี ดังน้ี 
(๑)  บัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร ใหลงบัญชีตามตัวอักษรชื่อตัวแรกของเจาของ

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

แสดงสิทธิในท่ีดินในชอง ๓ (ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยต้ังอยู) โดยจัดแบงหนาบัญชีตามลําดับ
หมายเลข ๑ ถึง ๙ 

บัญชีอายัดตาม (๑) และ (๒) ใหแยกเลมกัน และแตละบัญชีใหแยกเปนอําเภอ 
โดยจะใชอําเภอละเลม หลายอําเภอตอเลม หรืออําเภอละหลายเลมก็ได ตามความเหมาะสม โดย
แบงหนาอักษรหรือหมายเลขท่ีจะตองใชมากหรือนอยตามสมควร และบัญชีหนาหนึ่ง ๆ ใหลง
เพียง ๕ ราย เวนบรรทัดใหเทากัน 

 
ขอ ๔  คําส่ังหามโอน ใหใชแบบพิมพคําส่ังหามโอน (ท.ด. ๓๗) 

 
หมวด ๒ 

การรับคําขอ 
   



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 ๕  เม่ือผูใดมีความประสงคจะขออายัดท่ีดิน ให ย่ืนคําขอตอพนักงาน

เจาหนาท่ี ณ สํานักงานท่ีดินทองท่ีท่ีท่ีดินนั้นต้ังอยู ตามแบบ ท.ด. ๙ พรอมดวยเอกสารหลักฐาน 
โดยใหระบุเวลาที่ยื่นคําขอใหปรากฏ 

 
ขอ ๖  ในคําขออายัด ใหผูขออายัดระบุใหชัดเจนวา เปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับ

ท่ีดินแปลงท่ีขออายัดอยางไร มีเอกสารหลักฐานอยางไร และมีเหตุผลความจําเปนอยางไร เม่ือขอ
อายัดแลวจะไปฟองตอศาลในประเด็นใด ถามีหลายประเด็นใหแยกเปนประเด็น ในกรณีท่ีดินท่ี
ขออายัดไดมีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแลว ใหระบุดวยวา จะฟองบุคคลภายนอกดวยหรือไม 
ถาฟองจะฟองในประเด็นใด มีเหตุผลอยางไร 

 
ขอ ๗  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีรับคําขออายัดท่ีดินตามขอ ๕ แลว ใหลงบัญชี

อายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ตามขอ ๓ ทันที โดยจดบันทึกลงในชอง ๕ (จัดการอยางไร) ท้ังสองบัญชีวา 
“ระหวางดําเนินการ” 

 
ขอ ๘  การขออายัดส่ิงปลูกสรางโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘๓ แหงประมวล

กฎหมายท่ีดิน ไมสามารถรับอายัดได 
 
ขอ ๙  ถาพนักงานเจาหนาท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ ขอใหระงับการจดทะเบียน

หรือเปล่ียนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดินจากผูใด แตผูนั้นมิไดมาย่ืนคําขออายัดตอพนักงาน
เจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงใหผูนั้นทราบวา การอายัดท่ีดิน ตามมาตรา ๘๓ แหงประมวล
กฎหมายท่ีดิน พนักงานเจาหนาท่ีจะรับพิจารณาก็ตอเม่ือผูมีความประสงคจะขออายัดไดย่ืนคําขอ
อายัดตอพนักงานเจาหนาท่ีโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาตนเปนผูมีสวนไดเสียในท่ีดินท่ีจะขอ
อายัด อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนไดประกอบ
คําขออายัด และแนะนําให หากผูนั้นประสงคจะใหมีการระงับการจดทะเบียนหรือเปล่ียนแปลง
ทางทะเบียนเชนนั้นอีก ใหไปดําเนินการย่ืนคําขออายัดตอพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนการถูกตอง
ตามกฎหมายตอไป 

กรณีตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาท่ีไมตองแจงใหคูกรณีผูมาขอจดทะเบียน
ทราบแตอยางใด 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีท่ีมีผู ย่ืนคําขอหรือมีหนังสือขอใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงให

คูกรณีท่ีขอจดทะเบียนทราบวา อสังหาริมทรัพยท่ีขอจดทะเบียนไดมีการฟองรองกันอยูในศาล
แลว ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอหรือผูมีหนังสือแจงมานั้นทราบวา พนักงานเจาหนาท่ีไมอาจ
ปฏิบัติได ในกรณีเชนนี้ใหแนะนําผูนั้นไปใชสิทธิทางศาล เพื่อขอใหศาลส่ังยึดหรืออายัด มาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงตอไป 

 



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 ๑๑  การมีหนังสือแจงตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ใหสงโดยทางไปรษณียตอบรับ
ภายในวันนั้นหรือวันทําการรุงข้ึนเปนอยางชา และใหสงหนังสือท่ีขอใหระงับการจดทะเบียนหรือ
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนเกี่ยวกับท่ีดิน ตามขอ ๙ หรือหนังสือที่ขอใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงให
คูกรณีที่ขอจดทะเบียนทราบ ตามขอ ๑๐ คืนไปดวย 

 
หมวด ๓ 

การพิจารณาและสั่งอายัด 
   

 
ขอ ๑๒  กรณีที่จะรับอายัด ตองเปนกรณีที่ผูขอมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินแปลงที่

ขออายัดโดยตรง อันอาจจะฟองบังคับใหมีการจดทะเบียนหรือใหมีการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน
ได เชน มีสัญญาจะซื้อจะขาย มีสิทธิรับมรดกท่ีดิน ถากรณีไมเกี่ยวกับท่ีดินท่ีขออายัดโดยตรง เชน 
เรื่องหนี้สินธรรมดารับอายัดไมได 

 
ขอ ๑๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีสอบสวนจากเอกสารหลักฐานเทาท่ีผูขอนํามา

แสดงแตเพียงฝายเดียว ใหปรากฏถึงสิทธิอันจะพึงขออายัดได ตามขอ ๑๒ เม่ือพิจารณาเห็นวามี
เอกสารหลักฐานอันควรเชื่อถือและสมควรรับอายัดได ก็ใหส่ังรับอายัดไวมีกําหนดสามสิบวัน นับ
แตวันท่ีส่ังรับอายัด ถาหลักฐานไมสมควรเชื่อถือ ก็ใหส่ังไมรับอายัด การส่ังรับอายัดหรือไมรับ
อายัด ตองใหแลวเสร็จในวันท่ีขออายัด หรืออยางชาในวันทําการรุงข้ึน หากเปนเรื่องท่ีจะตองทํา
การหารือหนวยงานในระดับท่ีสูงข้ึนไป ก็ใหจัดทําเรื่องหารือใหเสร็จส้ินในวันท่ีขออายัดหรืออยาง
ชาในวันทําการรุงขึ้นดวย 

การพิจารณาเกี่ยวกับการขออายัด พนักงานเจาหนาท่ีตองใชดุลยพินิจดวยความ
รอบคอบโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและขออางท่ีผูขออายัดกลาวอางในคําขออายัดเทานั้น 
ถาผูขออายัดไมมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในขณะย่ืนคําขออายัด ก็ไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะรับ
อายัดและจะนําพยานบุคคลมาใหสอบสวนเพื่อรับอายัดไมได 

เอกสารหลักฐานท่ีผูขอนํามาแสดงตามวรรคหนึ่ง ใหนําตนฉบับพรอมสําเนาท่ีผู
ขออายัดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบและรับรองวา
ถูกตองตรงกับตนฉบับ แลวเก็บสําเนาเขาเรื่องไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๑๔  คําสั่งรับอายัดหรือไมรับอายัด ใหส่ังตามประเด็นแตละประเด็นและตอง

มีความชัดเจน มีเหตุผลและกฎหมายอางอิง และระบุวัน เดือน ป พรอมลงลายมือช่ือและ
ตําแหนงของพนักงานเจาหนาท่ีผูส่ังอายัด 

 
ขอ ๑๕  การนับระยะเวลารับอายัดกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีส่ังรับอายัด ให

นําบทบัญญัติของมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มา
ใชบังคับ โดยมิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมคํานวณเขาดวย 

 



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 
 

ขอ ๑๖  หากพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังไมรับอายัด ตามขอ ๑๓ ก็ใหขีดฆา
รายการอายัดในบัญชีอายัดชอง ๕ ดวยหมึกสีแดง และจดบันทึกขอความวา “ไมรับอายัด” ไวใน
ชอง ๖ (จัดการเสร็จ) แลวลงลายมือช่ือกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป 

 
ขอ ๑๗  เมื่อพนักงานเจาหนาที่สั่งรับอายัด ตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ในบัญชีอายัด ใหจดบันทึกขอความลงในชอง ๖ (จัดการเสร็จ) วา “รับ

อายัดถึงวันท่ี.... เดือน.......... พ.ศ. .....” แลวลงลายมือช่ือกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป 
(๒)  เขียนคําส่ังหามโอน (ท.ด. ๓๗) ปดปะติดไวดานหนาหนังสือแสดงสิทธิใน

ท่ีดินฉบับสํานักงานท่ีดิน หรือในทะเบียนการครอบครองท่ีดินสําหรับท่ีดินแปลงท่ีถูกอายัดและ 
สารบบที่ดินแปลงที่ถูกอายัด 

 
ขอ ๑๘  การส่ังรับอายัดใหแจงผูขออายัด เจาของท่ีดินทราบเปนลายลักษณ

อักษรในกรณีที่ผูขออายัดหรือเจาของที่ดินอยูในเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ัง หรือเปนหนังสือ
โดยสงทางไปรษณียตอบรับ พรอมท้ังแจงดวยวา พนักงานเจาหนาที่ไดส่ังรับอายัดเมื่อใด และการ
อายัดมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สั่งรับอายัด 

การส่ังไมรับอายัด ใหแจงผูขออายัดทราบเปนลายลักษณอักษรในกรณีท่ีผูขอ
อายัดอยูในเวลาที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่ง หรือเปนหนังสือโดยสงทางไปรษณียตอบรับ 

การสงหนังสือแจงใหสงภายในวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังรับหรือไมรับอายัด 
หรืออยางชาภายในวันทําการรุงขึ้น 

คําสั่งรับหรือไมรับอายัดเปนคําสั่งทางปกครอง การทําคําสั่งและการแจงคําส่ัง ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
ขอ ๑๙  กรณีท่ีศาลส่ังยึดหรืออายัดท่ีดิน หรือกรณีผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด

ทรัพยสินตามกฎหมาย เชน ประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองท่ี แจงการส่ัง
ยึดหรืออายัดท่ีดินมายังพนักงานเจาหนาท่ี ใหลงบัญชีอายัด ตามขอ ๓ และปดปะคําส่ังหามโอน 
ตามขอ ๑๗ (๒) พรอมท้ังใหลงช่ือสวนราชการ เลขท่ี วัน เดือน ป ของหนังสือท่ีแจงมาในบัญชี
อายัดท้ังสองบัญชีในชอง ๔ (คําขอ) 

 
หมวด ๔ 

การตรวจอายัด 
   

 
ขอ ๒๐  ถามีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินดวยประการใดๆ 

ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑)  ตรวจสอบการอายัดจากบัญชีอายัดทั้งสองบัญชี กอนทุกราย 
(๒)  ท่ีดินท่ียังมีการอายัดอยู หามมิใหจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ

ท่ีดิน เวนแตศาลสั่งหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไมเสียหายแกผูขออายัด 



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 
 

 
ขอ ๒๑  กอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมเกี่ยวกับท่ีดินท่ีมีใบไตสวน ใหสอบถามไปยังพนักงานเจาหนาท่ี ณ อําเภอทองท่ีกอนวามี
อายัดหรือไม กรณีมีการอายัดอยู ใหนําขอมูลอายัดนั้นมาลงบัญชีอายัด ตามขอ ๓ และปดปะ
คําส่ังหามโอนตามขอ ๑๗ (๒) 

 
ขอ ๒๒  หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีมีการอายัดอยู เม่ือมีการแบงแยกและออก

หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินแปลงแยกใหมแลว ใหนําลงบัญชีอายัด ตามขอ ๓ และปดปะคําส่ังหาม
โอนตามขอ ๑๗ (๒) 

 
ขอ ๒๓  ถามีการเปล่ียนแปลงชื่อเจาของท่ีดินหรือหมายเลขของหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑)  ในบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร 
ก.  การเปล่ียนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆารายการเดิม แลวยกรายการอายัด

ไปลงตามอักษรชื่อท่ีเปล่ียนแปลงนั้น และบันทึกการเปล่ียนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของ
บัญชีอายัดท้ังช่ือเดิมและช่ือใหมโยงถึงกันไว 

ข.  การเปลี่ยนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหขีดฆาหมายเลข
เดิมแลวเขียนหมายเลขใหมท่ีเปล่ียนแปลงแทน และบันทึกการเปล่ียนแปลงหมายเลขในชอง ๗ 
(หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด 

(๒)  ในบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข 
ก.  การเปล่ียนแปลงชื่อเจาของที่ดิน ใหขีดฆาชื่อเดิม แลวเขียนชื่อใหมท่ีเปล่ียน 

แปลงแทนและบันทึกการเปลี่ยนแปลงชื่อในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัด 
ข.  การเปล่ียนแปลงหมายเลขของหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน ใหขีดฆารายการ

เดิม แลวยกรายการอายัดไปลงตามหมายเลขท่ีเปล่ียนแปลงนั้น และบันทึกการเปล่ียนแปลง
หมายเลขในชอง ๗ (หมายเหตุ) ของบัญชีอายัดท้ังหมายเลขเดิมและหมายเลขใหมโยงถึงกันไว 

 
หมวด ๕ 

การยกเลิกและสิ้นสุดการอายัด 
   

 
ขอ ๒๔  ถาผูมีสวนไดเสียคัดคานวา การอายัดไมชอบดวยกฎหมาย ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีสอบสวนพยานหลักฐานเทาท่ีจําเปน เม่ือเปนท่ีเชื่อไดวาไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ใหส่ังยกเลิกการอายัดน้ัน และแจงใหผูขออายัดทราบดวย 

การส่ังยกเลิกอายัดเปนคําส่ังทางปกครอง การทําคําส่ังและการแจงคําส่ัง ใหถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
ขอ ๒๕  การอายัดสิ้นสุด เม่ือ 



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 
 

(๑)  พนกําหนดเวลาสามสิบวัน นับแตวันที่สั่งรับอายัด 
(๒)  พนักงานเจาหนาท่ีส่ังยกเลิกการอายัด ในกรณีท่ีผูมีสวนไดเสียคัดคานวา

การอายัดไมชอบดวยกฎหมาย และพนักงานเจาหนาท่ีไดทําการสอบสวนพยานหลักฐานแลวเชื่อ
ไดวา ไดรับอายัดไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

(๓)  ผูขออายัดขอถอนการอายัดนั้น 
 
ขอ ๒๖  เม่ือการอายัดส้ินสุดลง หามมิใหรับอายัดของผูขออายัดคนเดียวกันใน

กรณีเดียวกันนั้นซ้ําอีก 
 
ขอ ๒๗  กรณีศาลส่ังยึดหรืออายัดท่ีดิน  หรือผู มีอํานาจส่ังยึด หรืออายัด

ทรัพยสินตามกฎหมายอื่นมาแลวเปนเวลานานเกินกวาสิบป ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือ
สอบถามไปยังศาลหรือผูมีอํานาจนั้นวา การอายัดดังกลาวไดส้ินสุดไปแลวหรือไม เพื่อพิจารณา
ดําเนินการจําหนายบัญชีอายัดตอไป 

 
ขอ ๒๘  กรณีท่ีการอายัดส้ินสุดลง ตามขอ ๒๕ หรือมีการแจงเปนหนังสือให

ยกเลิกหรือครบกําหนดระยะเวลา ตามขอ ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาท่ีบันทึกกรณีการอายัดส้ินสุดไว
ในคําขออายัดแลวใหขีดฆารายการในบัญชีอายัดดวยหมึกสีแดง และบันทึกการอายัดส้ินสุดไวใน
ชอง ๖ (จัดการเสร็จ) แลวลงลายมือชื่อกํากับไว พรอมดวยวัน เดือน ป และปลดคําส่ังหามโอน 
(ท.ด. ๓๗) ออก 

 
หมวด ๖ 

การบันทึกการอายัดสําหรับสํานักงานท่ีดิน 
ที่ใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

   
 

ขอ ๒๙  สํานักงานท่ีดินท่ีใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม ใหมีการบันทึกขอมูลการอายัดลงในระบบคอมพิวเตอร โดยตองพิมพรายการอายัดใหมี
รายละเอียดตามบัญชีในขอ ๓ ท้ัง ๒ บัญชี อยางนอยเดือนละครั้ง แลวจัดเก็บไวเปนขอมูล 

สําหรับบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ใหใชบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร ตามขอ ๓ 
(๑) เพียงบัญชีเดียวโดยไมตองจัดทําบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ตามขอ ๓ (๒) 

 
ขอ ๓๐  เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีรับคําขออายัดท่ีดินตามขอ ๕ แลว ใหบันทึก

ขอมูลการขออายัดลงในระบบคอมพิวเตอรทันที 
 
ขอ ๓๑  กรณีพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับอายัด ตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการตามขอ 

๑๖ แลวใหยกเลิกขอมูลท่ีบันทึกการอายัดไว ตามขอ ๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

กรณีพนักงานเจาหนาท่ีส่ังรับอายัด ตามขอ ๑๓ ใหดําเนินการตามขอ ๑๗ และ
ใหบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพรายงานเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียน
ตรวจสอบและลงนามกํากบัไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บไวกับขอมูล ตามขอ ๒๙ 

 
ขอ ๓๒  กรณีศาลส่ังยึดหรืออายัดท่ีดิน หรือกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัด

ทรัพยสินตามกฎหมาย แจงการส่ังยึดหรืออายัดท่ีดินมายังพนักงานเจาหนาท่ี เม่ือพนักงาน
เจาหนาท่ีดําเนินการตามขอ ๑๙ แลวใหบันทึกขอมูลดังกลาวลงในระบบคอมพิวเตอร และพิมพ
รายงานเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบและลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไป
รวมเก็บไวกับขอมูล ตามขอ ๒๙ 

 
ขอ ๓๓  กรณีท่ีการอายัดส้ินสุดลง ตามขอ ๒๕ หรือมีการแจงเปนหนังสือให

ยกเลิกหรือครบกําหนดระยะเวลา ตามขอ ๑๙ ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตามขอ ๒๘ และ
ใหยกเลิกขอมูลท่ีบันทึกการอายัดไวในระบบคอมพิวเตอร พรอมพิมพรายงานการยกเลิกขอมูล
เสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบและลงนามกํากับไว พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บ
ไวกับขอมูล ตามขอ ๒๙ 

 
ขอ ๓๔  กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงชื่อเจาของท่ีดินหรือหมายเลขของหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดิน ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ (๑) แลวดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบ
คอมพิวเตอร พรอมท้ังพิมพรายงานเสนอใหหัวหนาฝายทะเบียนตรวจสอบและลงนามกํากับไว 
พรอมวัน เดือน ป และนําไปรวมเก็บไวกับขอมูล ตามขอ ๒๙ 

 
ขอ ๓๕  กรณีมีผูมาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดินดวยประการ

ใดๆ นอกจากตรวจสอบการอายัดจากบัญชีอายัดแลวใหตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอรดวย 
 

หมวด ๗ 
การเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

   
 

ขอ ๓๖  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมอายัดเปนคาคําขอและคารับอายัดท่ีดิน ตาม
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 
ขอ ๓๗  กรณีท่ีศาลส่ังยึดหรืออายัดหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายอื่นส่ังยึดหรือ

อายัด ไมตองเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 ๓๘  อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามคําส่ังนี้ ใหหมายความรวมถึง 
นายอําเภอหรือปลัดอํา เภอผู เปนหัวหนาประจํากิ่ งอํา เภอดวย  จนกวารัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยจะไดประกาศยกเลิกอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายท่ีดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
ท้ังน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 
 
 

ส่ัง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
โภคิน พลกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/๔๔ง/๒๐๔/๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 

 


