
พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดิน 

เพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

  

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
คุ้มครองผู้ขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการท าธุรกรรมดังกล่าว ซึ่ง
การตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แล้ว 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในส่วนที่ก าหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานที่ดินจังหวัดหรือ
ส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้าที่และอ านาจของหัวหน้าเขต นายอ าเภอ หรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอ ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=831167&ext=htm#_ftn1


(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของข้าราชการสังกัดกรมท่ีดินที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอ าเภอ
ตามที่อธิบดีกรมที่ดินก าหนด 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

“ผู้ขายฝาก” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก 

“ผู้ซื้อฝาก” หมายความว่า ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย หรือ
ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี 

“เกษตรกรรม” หมายความว่า เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

“ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพ่ือประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการงานด้วย
หรือไม่ก็ตาม 

  

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  การขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการขายฝากท่ีอยู่อาศัยซึ่งผู้ขายฝากเป็น
บุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือบัญญัติไว้
เป็นประการอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะก าหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด และไม่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญส าหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการขายฝาก
ที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในสัญญาขายฝากหรือท าเป็นข้อตกลง
ต่างหาก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

  

มาตรา ๗  การขายฝาก ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ 

ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญส าหรับจด
ทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือการขายฝากท่ีอยู่อาศัย 

  

มาตรา ๘  หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 

(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก 

(๓) ราคาที่ขายฝาก 



(๔) จ านวนสินไถ่ 

(๕) วันที่ขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดไถ่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วนตามวรรค

หนึ่ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้ 
จ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่

เกินร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบก าหนดเวลาไถ่ 
ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่ผู้ซื้อ
ฝากได้รับจากการให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ให้ถือว่าเงิน 
ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว 

เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก กรมที่ดินจะจัดให้มี
แบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการท าสัญญาขายฝากก็ได้ 
  

มาตรา ๙  สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขจะขายคืนมีค าม่ันว่า
จะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอ่ืนในท านองเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝากตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๑๐  สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้ ในกรณีท่ี
ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปี ให้ถือว่าก าหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึ่งปี หรือสิบปี แล้วแต่กรณี แต่ผู้ขาย
ฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ 

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้
สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ท่ีลดลง แต่ผู้ซื้อฝากมี
สิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝากค านวณตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่ แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์ ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตามจ านวนสินไถ่ที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีท่ีจะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืนในภายหลัง 

ในกรณีที่มีการขยายก าหนดเวลาไถ่ ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้องไม่
เกินสิบปี 
  

มาตรา ๑๑  ให้คดีท่ีมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค 

  

หมวด ๒ 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก 

                   
  

มาตรา ๑๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่ง
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพ่ือประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมด
สิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก ในการนี้ให้ดอกผลที่งอกจากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก 



ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง 

  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ในวันที่ขายฝากผู้ขายฝากได้ให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขาย
ฝากเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก 

ในระหว่างการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผู้ขายฝากมีสิทธิน าทรัพย์สินที่
ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยจะก าหนดให้ค่าตอบแทน
ตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้ ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว ผู้ขายฝากมีสิทธิให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ซื้อฝาก แต่
ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สิทธิของบุคคลอ่ืนดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดเวลาไถ่และไม่มีการไถ่
ทรัพย์สินที่ขายฝาก  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ขายฝากและผู้ใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๔  สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้ 
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง 

  

มาตรา ๑๕  สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิมหรือผู้รับ
โอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี 
  

มาตรา ๑๖  ก่อนพ้นก าหนดเวลาไถ่ ผู้ซื้อฝากต้องไม่ก่อภาระใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่ขายฝาก
อันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

มาตรา ๑๗  ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่าหกเดือน ให้ผู้ซื้อ
ฝากแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพ่ือให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่และ
จ านวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีท่ีผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝาก
จะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระสินไถ่ 

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผูข้ายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายในหกเดือน
นับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา 

  

มาตรา ๑๘  ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์ อันเป็นสินไถ่
ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สิน
นั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ 

ในกรณีท่ีผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของผู้ขาย
ฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงาน
ที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงก าหนดเวลาไถ่หรือนับแต่วันที่



เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตาม
ก าหนดเวลาไถ่แล้ว 

ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่
หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์
หรือส านักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบ
ถึงการวางทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
  

มาตรา ๑๙  เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อฝาก
ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น 

ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ ซึ่ง
ผู้ขายฝากก่อให้เกิดข้ึนในระหว่างการขายฝาก 

เมื่อจะต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อฝากตามวรรคหนึ่ง ให้ผลิตผลเกษตรกรรมที่มิได้มี
ลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนั้น 
โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดินเพ่ือเก็บหรือขนย้ายภายใน
ระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาไถ่ โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
ดังกล่าวทราบ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผล
เกษตรกรรมนั้น 

  

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๒๐  สัญญาขายฝากซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่ได้
ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดเวลาไถ่ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันท าสัญญาขายฝาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ตามมาตรา ๑๒ และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และสิทธิ
ของผู้ขายฝากหรือบุคคลอ่ืนในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไปในที่ดินเพ่ือเก็บหรือ
ขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ถ้าผู้ขายฝากครอบครองทรัพย์สินที่ขายฝากเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือการดังกล่าวอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ตกเป็นสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากหรือบุคคลอ่ืนดังกล่าว 

(๒) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๖ ให้ใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบต่อภาระที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

(๓) ให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในกรณีท่ีก าหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่าสาม



เดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขยายก าหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘ ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ท าภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้สัญญาขายฝากจะได้ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม 

  

มาตรา ๒๑  บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่
อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอ านาจพิจารณาพิพากษาต่อไป
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุด 

  

มาตรา ๒๒  ให้กรมที่ดินด าเนนิการที่จ าเป็นเพ่ือให้ส านักงานที่ดินจังหวัดและส านักงานที่ดินที่รับ
จดทะเบียนการขายฝากมีความพร้อมในการรับการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ตามมาตรา ๑๘ ก่อนครบก าหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่าง
คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน แต่ในการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจ านวนมากได้ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อ
ฝากอันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสีย
ที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย สมควรก าหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยก าหนดให้ผู้ขายฝากสามารถ
ด าเนินการได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัด
กรมที่ดินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อ าเภอมีหน้าที่และอ านาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า
และสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
 
 

ชญานิศ/ธนบดี/จัดท า 

๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

  

พิวัฒน์/ตรวจ 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
 

 



 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๐ ก/หน้า ๑๑๑/๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
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