(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555)
มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขาย ... ต้ อง “ย้ ายเจ้ าบ้ าน” เดิม !
คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่ กนั ฟังในวันนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้อานาจของนายทะเบียนท้องถิ่น
ในการย้ายชื่อบุคคลซึ่งเป็ นผูซ้ ้ือบ้านพร้อมที่ดินเข้าอยูใ่ นทะเบียนบ้านโดยอาศัยหลักฐานสั ญญาซื้อขายบ้ านและที่ดิน
ทั้งที่เจ้าบ้านเดิมยังอยูอ่ าศัยในบ้านและไม่ได้ให้ความยินยอม
โดยผูฟ้ ้ องคดีรายนี้พกั อาศัยและมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่ 32/9 ก ในฐานะเจ้ าบ้ าน โดยมีนาง ธ.
เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ต่อมา บ้านหลังดังกล่าวถูกบังคับจานองโดยธนาคารทหารไทยและศาลแพ่งมีคาพิพากษาขับไล่
นาง ธ. และบริ ว ารออกจากบ้า นและหลัง จากนั้น นาย ส. ได้จดทะเบี ย นซื้ อขายที่ ดิ นพร้ อ มบ้า นหลัง ดัง กล่ าวต่ อ
เจ้าพนักงานที่ดิน และยืน่ คาร้องต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดี (นายทะเบียนท้องถิ่น) ขอย้ายที่อยูข่ องตนเพื่อเข้าอยูใ่ นบ้านเลขที่ 32/9 ก
ใน “ฐานะเจ้ าบ้ าน” และยื่นคาร้ องขอแก้ ไขรายการในทะเบียนบ้ านให้ ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็ นผู้อาศัย ซึ่ งนายทะเบียน
ได้ดาเนินการตามคาร้องดังกล่าว
ผูฟ้ ้ องคดี เห็ นว่า ผูถ้ ูกฟ้ องคดี กระทาโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติ
การทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2534 เพราะนาย ส. ไม่ได้นาสาเนาทะเบี ยนบ้านและหนังสื อยินยอมของเจ้าบ้านที่ ยา้ ยมาแสดง
ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นและไม่มีโอกาสโต้แย้งการดาเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ คดีฟ้องขับไล่ก็ยงั ไม่ถึงที่สุด
จึงฟ้ องศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสัง่ ของนายทะเบียนท้องถิ่นดังกล่าว
ปั ญหาในคดีน้ ี ก็คือ นายทะเบียนท้ องถิ่นมีอานาจแก้ ไขข้ อความรายการในทะเบียนบ้ านโดยอาศั ย
สั ญ ญาซื้ อ ขายบ้ า นพร้ อมที่ ดิ น เป็ นหลั ก ฐานประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าตตามค าร้ องของนาย ส. หรื อ ไม่ ?
ซึ่ งตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการทะเบี ยนราษฎร พ.ศ. 2534 ประกอบกับข้อ 89 ของระเบี ยบ
สานักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 กาหนดหลักเกณฑ์การย้ายที่อยูไ่ ว้วา่
จะต้ องนาสาเนาทะเบียนบ้ านพร้ อมด้ วยคายินยอมเป็ นหนังสือของเจ้ าบ้ านทีเ่ ข้ าไปอยู่ใหม่ แสดงต่ อ
นายทะเบียนผู้รับแจ้ งด้ วย
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า หลักเกณฑ์การย้ายที่อยูด่ งั กล่าวใช้ในกรณี ของการย้ายที่อยูต่ ามปกติ
ทัว่ ไป แตกต่างจากกรณี ที่มีการทาสัญญาซื้ อขายที่ดินพร้อมบ้าน โดยมีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ หรื อเปลี่ยนแปลง
ผูม้ ีสิทธิครอบครอง แต่เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ยงั ไม่สามารถย้ายเข้าไปพักอาศัยในบ้านหลังดังกล่าวได้ เนื่ องจากมีบุคคลอื่น
ครอบครองบ้านดังกล่าวอยู่
เมื่อนาย ส. ยื่นคาร้องพร้อมพยานหลักฐานว่าได้ซ้ื อที่ ดินพร้อมบ้านโดยมีการจดทะเบียนซื้ อขาย
ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ย่ อมมีอานาจทีจ่ ะแก้ ไขทะเบียนบ้ านให้ ถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริงได้
แม้ค ดี ที่ ธ นาคารทหารไทยฟ้ องขับ ไล่ ย งั ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ก ารโต้แ ย้ง การได้ก รรมสิ ท ธิ์
โดยการครอบครองปรปั กษ์ แต่ก็ไม่มีขอ้ เท็จจริ งใดรับฟั งได้วา่ ผูฟ้ ้ องคดี มีกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองที่ ดินหรื อ
บ้านดังกล่าวตามความเป็ นจริ งและมีผลต่อการแก้ไขทะเบียนบ้าน ทั้งผูโ้ ต้แย้งการได้กรรมสิ ทธิ์ ก็ได้ขนย้ายทรัพย์สิน
และบริ วารออกไปแล้วและการด าเนิ น การดัง กล่ า วไม่ ข ัด ต่ อมาตรา 33 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
ที่มุ่งคุม้ ครองเสรี ภาพของบุคคลที่อยูอ่ าศัยและครอบครองเคหสถานไม่ให้มีบุคคลใดเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยิ น ยอมของผู ้ค รอบครอง เว้น แต่ มี เ หตุ ต ามที่ ก ฎหมายบัญ ญัติ ไ ว้ แตกต่ า งจากการจัด ท าทะเบี ย นบ้า น
ตามพระราชบัญ ญัติ การทะเบี ย นราษฎร พ.ศ. 2534 ที่ มุ่ ง ต่ อ การจัด เก็ บ ข้อ มู ล ด้า นประชากรเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
ทางราชการในการปฏิบตั ิงาน
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เมื่ อผูถ้ ูกฟ้ องคดี ดาเนิ นการย้ายนาย ส. เข้ามาอยู่ในทะเบี ยนบ้านเลขที่ 32/9 ก และมีสถานภาพ
เป็ นเจ้าบ้า นเป็ นการกระท าที่ ชอบด้วยกฎหมาย จึ ง ไม่ มี เ หตุ ที่ ศ าลต้อ งพิ พ ากษาเพิ ก ถอนค าสั่ ง ของผูถ้ ู ก ฟ้ องคดี
(คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 515/2555)
คดี น้ ี เป็ นบรรทัด ฐานการปฏิ บัติ ร าชการที่ ดี ว่า นายทะเบี ย นท้อ งถิ่ น มี อ านาจตามมาตรา 10
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ในการแก้ไขรายการทะเบียนบ้านโดยอาศัยสัญญาซื้อขาย
บ้านพร้อมที่ดินที่มีการจดทะเบียนซื้อขายต่อเจ้าพนักงานที่ดินให้กบั ผูซ้ ้ือที่ดินได้โดยไม่จาเป็ นต้องได้รับความยินยอม
จากผูม้ ีชื่อเป็ นเจ้าบ้านเดิมซึ่งไม่มีกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครองที่ดินหรื อบ้านดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย ครับ !
นายปกครอง

(บทความ) มีกรรมสิ ทธิ์ตามสัญญาซื้ อขาย ...ต้อง “ย้ายเจ้าบ้าน” เดิม ! /D:นันทรัตน์ _นิรัญ_บทความ

