รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
(ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ผ่านเว็บไซต์ www.THAILAWREFORM.GO.TH
ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

โดย
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ธันวาคม ๒๕๖๑

รายงานสรุปผลเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....
ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จัดโดย สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่าย สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
**********************
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการสานักงานคณะกรรมการ
ดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้จัดให้มีก ารรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทาร่างพระราชบัญญัติในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ..... โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้
๑. รับฟังผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ ThailawReform.go.th
/Line@ThailawReform /Facebook
๑.๑ ระยะเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็น
วันที่ 3 – 17 ธันวาคม ๒๕๖๑
1.2 ผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
จานวน 1 คน
2. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น มีดังนี้
1) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ....” ให้ใช้บังคับเฉพาะสัญญาขายฝากที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างทีข่ ายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
๒) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ให้ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะมีอยู่
ในสัญญาขายฝากหรือทาเป็นข้อตกลงต่างหาก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
๓) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า กรณีจานวนสินไถ่จะกาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่
เมื่อคานวณเป็นดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี คานวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบ
กาหนดเวลาไถ่
๔) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า สัญญาขายฝากจะกาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปี
มิได้ แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงลงตาม
อัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง
๕) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค

๖) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์
จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมด
สิทธิในการไถ่ โดยไม่ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก และให้ดอกผลที่งอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากใน
ระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก
๗) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ถ้าในวันที่ขายฝากผู้ขายฝากได้ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินที่ขายฝากเพื่อการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว การขายฝากย่อมไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก
๘) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ก่อนวันครบกาหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่า
หกเดื อน ให้ ผู้ ซื้อ ฝากแจ้ งเป็ น หนั ง สื อส่ ง ทางไปรษณี ย์ล งทะเบีย นตอบรับไปยังผู้ ข ายฝากได้รั บ ทราบ
กาหนดเวลาไถ่และจานวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ ซื้อฝาก
เดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องชาระสินไถ่ด้วย
๙) คุณเห็ น ด้ว ยหรื อไม่ว่า นอกจากผู้ ขายฝากอาจช าระสิ นไถ่ใ ห้ แก่ผู้ ซื้อฝากแล้ ว ยั ง
สามารถวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์หรือสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับ
จดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้
๑๐) คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ตามกรณีข้อ 8. ให้เจ้าพนักงานของสานักงานวางทรัพย์หรือ
สานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบ
ถึงการวางทรัพย์โดยพลัน
ผลการรับฟังความคิดเห็น : โดยผู้ทเี่ ข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น “เห็นด้วย” กับประเด็นคาถามทั้ง 10
ประเด็น

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. . ..
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง
 ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อเป็นการจัดทากฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ :
มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผู้ขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ ได้รับความเป็น ธรรมจากการทาธุรกรรมขายฝาก
โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันประชาชนอาจต้องสูญเสียที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยของตน
เป็นจานวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งคือการนาทรัพย์สินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันโดยวิธีขายฝาก ซึ่งเป็น
วิธีการหนึ่ง ในการเข้าถึงแหล่ งเงิน ทุนของประชาชนเพราะสะดวกรวดเร็ว และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
แต่ผู้ขายฝากจะมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝากเพราะสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพราะเมื่อครบกาหนดการขายฝาก
โดยมิได้ไถ่คืนกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามิให้มีการเอารัด
เอาเปรียบประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย จึงให้มีกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย เพื่อขจัดความเหลื่อม
ล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีลักษณะเป็น
สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
แต่ห ากพิจารณาถึงมูล เหตุในการทาสั ญญาขายฝากแล้ว เห็ นว่าก่อให้ เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็น
เครื่องมือของเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจ และทางสังคมที่สูงกว่าลูกหนี้ เอาเปรี ยบผู้ขายฝาก
เนื่องจากผู้ขายฝากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของรัฐได้
จึงจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงิน ทุนนอกระบบ จึงทาให้ผู้ขายฝากมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก เมื่อ
ผู้ ใ ห้ กู้ต้ อ งการหลั กประกั น ที่ดี ก ว่า จึ งบั ง คับ ให้ ท าสั ญ ญาขายฝากแทน เพราะเมื่อ ขายฝากกั นแล้ ว
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากย่อมโอนมายังผู้ซื้อฝากทันที ผู้ซื้อฝากจึงไม่ต้องเสียเวลาฟ้องร้องเพื่อ
บังคับ คดีเหมือนเช่นการบั งคับ จาน าหรือจานอง ซึ่ง เจ้าของทรัพย์ก็ต้องยอมทาตามนั้น เพราะกาลั ง
เดือดร้อนทางการเงิน แม้ในสัญญาขายฝากจะมีข้อตกลงให้ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินคืนได้ แต่ผู้ขายฝาก
ส่วนใหญ่ไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ตามที่กาหนดไว้

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ปัญหาการกาหนดเวลาไถ่ ที่สั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเงินที่ตกลงในสัญญาขายฝากหากพ้น
กาหนดเวลาไถ่แล้ว ผู้มีสิทธิไถ่ย่อมไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้อีก ปัญหาเรื่องสินไถ่ที่ กาหนดสินไถ่ไว้สูง
กว่าราคาขายฝากที่แท้จริง โดยคานวณดอกเบี้ยในต้นเงินซึ่งเป็นราคาขายฝาก และสะสมเพิ่มมากขึ้น
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากนั้นคืน ซึ่งเมื่อรวมดอกเบี้ยต้นเงินที่เป็นราคา
ขายฝากเข้าด้วยกันยอดเงินที่กาหนดเป็นสินไถ่จึงสูงมากจนผู้ขายฝากส่วนใหญ่ไม่สามารถหาเงินมาไถ่
ทรัพย์สินของตนคืนได้ ทาให้ทรัพย์สินนั้นจึงหลุดเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยเด็ ดขาด หรือปัญหาเรื่องเหตุ
ขัดขวางการไถ่ ในการใช้สิทธิไถ่ซึ่งผู้ มีสิ ทธิไถ่ย่อมไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ทรัพย์ได้อีก เช่น เกิดน้าท่ว ม
เหตุ ภัย พิ บั ติ หรื อ ผู้ มีสิ ทธิไ ถ่เกิ ดประสบอุบัติ เหตุ ในวั นสุ ด ท้ายแห่ ง กาหนดเวลาไถ่ หรือ กรณี ที่ครบ
กาหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียทรัพย์สิน
ไปโดยไม่ชอบธรรม หรือความไม่รู้เท่าทันการณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการนาทรัพย์สินไปขายฝากจน
กลายเป็นปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งในสังคมปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... จึงได้กาหนดมาตรการควบคุมการทาสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยไว้เป็นการเฉพาะซึ่งกาหนดหลักการที่แตกต่างจากหลักการและ
สาระสาคัญของการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากให้ชัดเจนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ก่อนการทาสัญญา
ขายฝาก มีการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
มีการอานวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในขั้นตอนการวางทรัพย์ ผู้ขายฝากมีสิทธิ
ครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สิ นที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
เกษตรกรรม หรื อ ใช้เป็ น ที่ อยู่ อาศัย จนถึงวัน ที่ห มดสิ ท ธิการไถ่ รวมทั้ งการกาหนดให้ ข้ อพิพาทอั น
เนื่องมาจากการขายฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการขจัด
ความเหลื่อมล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อให้มีการคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรม
จากการทาธุรกรรมขายฝาก รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม
และเป็นการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ข้อมูลในเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก ซึ่ง เป็นสถิติปริมาณงานการจดทะเบียนขายฝาก
จะพบตัวเลขของการทาสัญญาขายฝากที่มีอัตราการขึ้นและลง โดยเฉพาะปี ๒๕๕๘ มีอัตราการเพิ่มขึ้น

ของการจดทะเบียนขายฝากมากที่สุด เป็นจานวน ๙๐,๕๖๙ ราย และมีค่าเฉลี่ยจานวน ๖๖,๕๒๑ ราย
ตามตารางข้างล่างนี้ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ )
สถิติ
การจดทะเบี ย น
ขายฝาก

พ.ศ.
๒๕๕๖
๖๒,๒๘๓

พ.ศ.
๒๕๕๗
๓๘,๖๙๔

พ.ศ.
๒๕๕๘
๙๐,๕๖๙

พ.ศ.
๒๕๕๙
๘๔,๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖๐
๕๖,๔๙๖

ค่าเฉลี่ย/ปี
๖๖,๕๒๑

จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังมีความจาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทุนนอกระบบใน
รูปแบบของสัญญาขายฝาก ประกอบกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อสาธารณะ ได้ชี้ให้เห็นถึง ความรุนแรง
ของปัญหาหนี้นอกระบบและการขายฝาก รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชน
ที่ได้เป็นหนี้นอกระบบและมีการขายฝากที่ดินให้กับนายทุนเงินกู้ โดยจัดให้มีกลไกการเจรจาไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ระหว่างนายทุนเงินกู้และลูกหนี้ จนสามารถคืนโฉนดให้ประชาชน
แล้ ว หลายครั้ ง เช่น จั งหวัดอุดรธานี ไ ด้มีการคืนโฉนดแก่ประชาชนกว่า ๗๘๐ ฉบับ เนื้อที่รวมกว่า
๓,๗๐๐ ไร่ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑,๘๐๐ ล้านบาท จังหวัดนครราชสีมาได้มอบโฉนดคืน จานวน ๙๐๗ ฉบับ
ให้กับประชาชนที่กู้เงินนอกระบบและถูกเอาเปรียบ ๙๑๙ คน มีเนื้อที่รวมกว่า ๓ พันไร่ และคืนรถยนต์
และรถจักรยานยนต์รวม ๕๐ คัน รวมทรัพย์สินทั้งหมดกว่า ๘๙๑ ล้านบาท และจังหวัดพิษณุโลกได้มอบ
คืนโฉนดที่ดินให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบและการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม ๙ จังหวัด รวม ๒๐๙ คน มูลค่า ๕๗ ล้านบาท๑
ดังนั้นหากไม่มีการดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจั งและเป็นระบบโดยการแก้ไขกฎหมาย
ในขณะที่ เกษตรกรยั ง จ าเป็ น ต้องพึ่งพาแหล่ งเงินทุนนอกระบบที่ส ะดวก รวดเร็ว มากกว่าธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ ย่อมส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนมีโอกาสสูญเสียที่ดินทากินหรือ
ที่อยู่อาศัยจากสัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นเดิม
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
มี ๓ ทางเลือก คือ
(๑) การตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อยกเลิกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา ลักษณะ ๑ ซื้อขาย หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ แต่อาจจะเป็นกระทาได้ยากและมีผลกระทบสูง
(๒) การตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อ ให้มีมาตรการควบคุมการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยไว้เป็นการเฉพาะซึ่งมีความแตกต่างจากการขายฝากตามประมวลกฎหมาย
๑
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แพ่งและพาณิช ย์ โดยได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ ขายฝากและผู้ ซื้อฝากให้ ชัดเจนสอดคล้ องกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญา การอานวยความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในขั้นตอนการวางทรัพย์ รวมทั้งการ
กาหนดให้ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
อันจะเป็น การขจัดความเหลื่ อมล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมขึ้นในสั งคม จึงจาเป็นต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติ
(๓) การตราเป็นระเบียบกรมที่ดิน โดยแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่ น พ.ศ. ๒๕๔๙ แม้จะกระทาได้
ง่าย แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากภารกิจนี้มีความจาเป็นต้องบูรณาการ
หน่วยงานภาครัฐอื่นแก้ไขปัญหาร่วมกันจึงต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
เพื่อให้การคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็น ธรรม
จากการทาธุรกรรมขายฝากที่ไม่มีอานาจต่อรองกับผู้ซื้อฝาก โดยมีมาตรการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) ก าหนดหลั ก การทั่ ว ไปให้ ก ารขายฝากที่ ดิ น ซึ่ ง ผู้ ข ายฝากเป็ น บุ ค คลธรรมดา โดยมี
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ระบุไว้ในสารบัญสาหรับจด
ทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ ต้องอยู่ภายใต้
บังคับร่างพระราชบัญญัตินี้ และคู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นที่ขัดหรือแย้งกับร่างพระราชบัญญัตินี้
ไม่ได้ ตลอดจนสั ญญาซื้อขายซึ่ง มีเงื่อ นไขในทานองเดียวกับ การขายฝากต้อ งอยู่ภ ายใต้บังคั บร่า ง
พระราชบัญญัตินี้ด้วย เพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ทาการขายฝากที่ดินดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดแบบของสัญญาขายฝากให้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการขายฝากตามที่ระบุไว้เพื่อให้คู่สัญญารับทราบเงื่ อนไขได้ชัดเจน
โดยเฉพาะวันครบกาหนดเวลาไถ่และจานวนสินไถ่ โดยมีการควบคุมมิให้สินไถ่และประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้ซื้อ
ฝากได้รับจากผู้ขายฝากในส่วนที่เกินจากราคาขายฝาก เมื่อคานวณ เป็นดอกเบี้ยแล้วจะต้องไม่เกินร้อย
ละสิบห้า แต่ทั้งนี้ ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุ มีรายการไม่ครบถ้วนไม่ได้
(๓) กาหนดมาตรการก่อนที่จะทาสัญญาให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบรายการ
หนังสือสัญญาขายฝาก และผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการไม่ครบถ้วนมิได้ เพื่อให้
การทาสัญญานั้นเกิดความเป็นธรรมและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างคู่สัญญา
(๔) กาหนดให้ระยะเวลาไถ่ถอนการขายฝากจะต่ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้ แต่ผู้ขายฝาก
มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงลงตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาไถ่ที่ลดลง เพื่อป้องกันมิให้มีข้อตกลงย่นหรือขยายระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากที่ไม่

เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ หรือการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝากมีที่มีกาหนดระยะเวลาไว้เพียง
สั้นๆ ทาให้ผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ทัน
(๕) กาหนดให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีพิจ ารณาคดีผู้บ ริโ ภคโดยให้ ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้ บริโภค เพื่อเป็นการใช้กระบวนพิจารณาที่
คานึงถึงสถานะที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญาและให้ได้รับวิธีการพิจารณาคดีพื้นฐานสาคัญประกอบด้วย
หลักความสะดวกและประหยัด หลักความรวดเร็ว หลักไม่เป็นทางการและหลักสุจริต
(๖) กาหนดให้ผู้ซื้อฝากมีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝาก เพื่อให้ใช้สิทธิไถ่ถอนภายใน
กาหนดระยะเวลาและกาหนดอัตราค่าสินไถ่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ สิทธิของผู้ซื้อฝากตกทอดให้ผู้ซื้อเดิม หรือ
ทายาทของผู้ซื้อเดิม ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินนั้น เพื่อใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน
ที่ขายฝาก
(๗) กาหนดให้ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่
ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่
โดยไม่ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก และให้ดอกผลที่งอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการ
ขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัย ผู้ขายฝากยังคงครอบครองและใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินที่ ขายฝากต่อเนื่องไป โดยอาศัยการ
ทาธุรกรรมขายฝากเพียงเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเท่านั้น
(๘) กาหนดสถานที่วางทรัพย์ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องเหตุขัดขวางการไถ่ ในการใช้สิทธิไถ่ซึ่ง
ผู้มีสิทธิไถ่ย่อมไม่สามารถใช้สิทธิไถ่ทรัพย์ได้อีก เช่น เกิดน้าท่วม เหตุภัยพิบัติ หรือผู้มีสิทธิไถ่เกิดประสบ
อุบัติเหตุในวันสุดท้ายแห่งกาหนดเวลาไถ่ หรือกรณีที่ครบกาหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ให้มีการไถ่ จนเป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
มาตรการที่กาหนดในร่างพระราชบัญญัตินี้ จะช่วยให้การคุ้มครองประชาชนที่ทาการขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ได้รับความคุ้มครองตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
ดังนี้
(๑) เพื่อให้คู่สัญญาได้รับทราบเงื่อนไขได้ชัดเจน โดยเฉพาะวันครบกาหนดเวลาไถ่และ
จานวนสินไถ่ โดยมีการควบคุมมิให้สินไถ่และประโยชน์อื่นๆที่ผู้ขายฝากได้รับจากผู้ขายฝากในส่วนที่เกิน
จากราคาขายฝาก ถือเป็นการคุ้มครองผู้ขายฝากและเพื่อแก้ไขปัญหากรณีการกาหนดเวลาไถ่ในสัญญา
ขายฝากหากพ้นกาหนดเวลาไถ่แล้วผู้มีสิทธิไถ่ย่อมไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้อีก
(๒) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสินไถ่ที่กาหนดสินไถ่ไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริง หรือการ
กาหนดระยะเวลาไถ่ที่สั้นเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนเงินที่ตกลงในสัญญา จนผู้ ขายฝากส่วนใหญ่ไม่
สามารถหาเงินมาไถ่ทรัพย์สินของตนคืนได้ ทาให้ทรัพย์สินนั้นจึงหลุดเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยเด็ดขาด

(๓) เพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่องเหตุขัดขวางการไถ่ ในการใช้สิ ทธิไถ่ซึ่งผู้ มีสิทธิไถ่ย่อมไม่
สามารถใช้สิทธิไถ่ทรัพย์ได้อีก เช่น เกิดน้าท่วม เหตุภัยพิบัติ หรือผู้มีสิทธิไถ่เกิดประสบอุบัติเหตุในวัน
สุดท้ายแห่งกาหนดเวลาไถ่ หรือกรณีที่ครบกาหนดเวลาไถ่ผู้ซื้อฝากมักจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้มีการไถ่ จน
เป็นเหตุให้ผู้ขายฝากต้องสูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ชอบธรรม หรือความไม่รู้เท่าทันการณ์ถึงผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นจากการนาทรัพย์สินไปขายฝากจนกลายเป็นปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งในสังคมปัจจุบัน
(๔) เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาเรื่อ งที่ ป ระชาชนขาดความรู้ ความเข้ า ใจเรื่ อ งกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของลูกหนี้ ทาให้ลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบและขาดอานาจต่อรอง โดยก่อน
ทาสัญญาขายฝากกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝาก
(๕) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องภาระภาษีให้แก่ผู้ขายฝากทั้งในขั้นตอนการทาสัญญาขายฝาก
และการไถ่ถอนการขายฝาก ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ขายฝากเป็นอย่างมาก
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คือ เมื่อมีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทา
สั ญญาขายฝากที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรมหรือที่อ ยู่อาศัย พ.ศ. ... และมีผ ลบังคับ ใช้อย่ างเป็นรูป ธรรม
จะส่งผลดีต่อประชาชนและเกษตรกรที่มีโอกาสสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากสัญญาขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ เนื่องจากประชาชนผู้ขายฝากมีโอกาสในการไถ่ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัยของตนเองได้มากขึ้น และส่งผลให้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยยังอยู่กับประชาชน
และเกษตรกรต่อไป
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(๑) ประชาชนและเกษตรกรที่มีโอกาสสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากสัญญาขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ลดจานวนลง
(๒) ข้อร้องเรียนของประชาชนจากกรณีสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากสัญญาขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ลดจานวนลง
(๓) ประชาชนและเกษตรกรสามารถไถ่ถอนที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากสัญญาขายฝาก
อสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนที่เพิ่มจานวนขึ้น
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
- ไม่มี การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี -

๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชน
ทาภารกิจนี้
เนื่องจากการจัดทาร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการกาหนดเพิ่มภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
โดยใช้อานาจของกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมไทยที่เกิดช่องว่างระหว่างนายทุนกับ
ประชาชนหรือเกษตรกรที่ยังขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือมีเหตุเดือดร้อนจาเป็นต้องการเข้าถึง
แหล่งเงินโดยเร็ว โดยไม่ให้ประชาชนหรือเกษตรกรต้องเดือดร้อนถึงขั้นสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัย
ไปให้นายทุนโดยง่ายดายเหมือนเช่นเดิม
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ไม่ค วรทาร่ ว มกับ เอกชน เนื่อ งจากเป็น การใช้ อานาจในทางกฎหมายมหาชน ที่ ต้อ งให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจโดยความระมัดระวัง เพราะอาจกระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของ
คู่สัญญาอีกฝ่าย
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรทา
ภารกิจนี้รวมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ร่างพระราชบัญญัตินี้กาหนดภารกิจให้ สานักงานวางทรัพย์ หรือสานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
สานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ดาเนินการรับวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ด้วย เนื่องจากส่วน
ราชการดั ง กล่ า วมี ส ถานที่ ตั้ ง ไม่ ห่ า งไกลจากทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายฝากและมี พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ด้านการทานิติกรรมขายฝากและมีความน่าเชื่อถือ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน
มากกว่าหรือไม่
ไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทาได้ เนื่องจากบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์ด้านการทานิติกรรมขายฝากและไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนี้
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้ าที่หลักของหน่ วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ของกรมที่ดิน
จาแนกภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบด้วย การดาเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้
ราษฎรการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น การรังวัด
ออกหนังสือสาคัญสาหรั บที่หลวงในที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่ราชพัส ดุ การรังวัดและทาแผนที่
และจัดที่ดินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนภารกิจตามกฎหมายอื่น ได้แก่ การควบคุม
การจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด และการควบคุมช่างรังวัดเอกชน

 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่องรัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความ
ปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทากิน
โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ๔.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม ๔.๑.๓ กระจาย
การถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในเรื่อง ส่วน
ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม แนวทางการพัฒนา ๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินทากินของตนเองและยกระดับรายได้
 แนวทางการปฏิรูปประเทศ
ในเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ : มีกลไกทางกฎหมาย
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ในเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้าง
เสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็น และกลไก :ทรัพยากรและทุนชุมชน โดยผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
ในเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๘: การสร้างความ
มั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน ข้อที่ ๑๗ ธนาคารที่ดิน : จัดตั้งธนาคารที่ดินและเริ่มดาเนินการ
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริห ารแต่เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากมี การกาหนดภารกิจ
เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานของรัฐในหลายรูปแบบ เช่น ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
อาจมีอุปสรรคจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่
กาหนดกรอบอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไว้ชัดเจนแล้ว เมื่อมีการเพิ่มบทบาทภารกิจให้หน่วยงาน
ของรัฐจึงจาเป็นต้องมีการให้หน่วยงานของรัฐแต่ละองค์กรไปกาหนดหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติในเรื่องที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีการกาหนดมาตรฐานหรือแนวทางการดาเนินงานที่แตกต่างกันและแล้วเสร็จ
ไม่พร้อมกันได้

๓.๓ ในการทาภารกิจนัน้ เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ให้เร่งแก้ไขปัญหาการขายฝาก ที่เกษตรกรส่วนใหญ่
สูญเสียที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการ
ทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... จะเป็นมาตรการสาคัญในการคุ้ม ครอง
ผู้ขายฝาก ในฐานะผู้บริโภคที่รัฐต้องเข้ามากากับดูแล โดยร่างพระราชบัญญัติกาหนดมาตรการควบคุม
การทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยไว้เป็นการเฉพาะโดยได้กาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากให้ชัดเจนสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีการให้ความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา การอานวยความสะดวกและให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในขั้นตอนการวางทรัพย์ รวมทั้งการกาหนดให้ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขาย
ฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้รับ
การแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการขจัดความเหลื่อมล้าและ
สร้างเสริมความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นการใช้กฎหมายในลักษณะ
เป็นการทั่วไป
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป เนื่องจาก –
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก  มีการบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทันที ยกเว้นในส่วนที่กาหนดเรื่องการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ต่อสานักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ของกรมที่ดิน ซึ่ งจะต้องมีระยะเวลาใน
การเตรียมการให้แล้วเสร็จ ก่อนครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด –

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปทั่วราชอาณาจักร จึงไม่สามารถออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม

 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)

 ส่งเสริม

 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่กาหนดภารกิจ อานาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และ
แนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขาย
ฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
-ไม่มี๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
-ไม่มี๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
- ไม่มีการกาหนดโทษ ๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานอง
เดียวกันหรือไม่
๔.๑.๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.
๒๕๒๘
๔.๑.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจน พ.ศ. ๒๕๒๘
๔.๑.๓ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ.
๒๕๓๔
๔.๑.๔ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖

๔.๑.๕ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๑.๖ พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
เดียวกันหรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
โดยร่ างพระราชบั ญญัตินี้ เป็นการคุ้มครองประชาชนในการทาสั ญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ให้ได้รับความเป็นธรรมจาการทาธุรกรรมขายฝาก แต่ กรณีกฎหมายอื่นใน
เรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในเรื่อง
กองทุนต่างๆ
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) ราชการส่วนกลาง เช่น กรมที่ดิน กรมบังคับคดี
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค เช่น สานักที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการ
ขายฝาก สานักงานวางทรัพย์
(๓) ผู้ ซื้ อตามสั ญญาขายฝากที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรมหรือ ที่อยู่ อาศัยหรือ ทายาทของผู้ ซื้ อ
ฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก
(๔) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายฝากตามสัญญาขายฝากที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
หรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
เมื่อมีการจัดทาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... จะส่งผลกระทบเชิงบวก ดังนี้
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายฝากตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
หรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ที่มีโอกาสสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากการทา
สัญญาขายฝาก

- เชิงลบ
- ไม่มี –
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยหรือทายาทของผู้ซื้อฝาก
เดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก
 ด้านสังคม
- เชิงบวก
- ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
สังคมภาพรวมได้รับผลกระทบเชิงบวก ในกรณี ความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นอาจชะลอตัวลง เกษตรกรอาจไม่ต้องอพยพเข้าเมือง เนื่องจากยังได้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ ไม่ประสบปัญหาการเช่าที่ดินที่ไม่เป็นธรรม
- เชิงลบ
- ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
-ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ก ารจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ตามมาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการจากัดสิทธิ ในทรัพย์สินเท่าที่จาเป็นเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
๕.๔

ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด และเป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
โดยที่ ไ ด้ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ป ระชาชนจ านวนมากท าการขายฝากที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ผู้ขายฝากมักมีอานาจ
ต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝากด้วยเหตุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ผู้ซื้อ
ฝากที่เป็นนายทุนและอาจต้องสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยของตน ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้จึง
กาหนดมาตรการควบคุมการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่ อาศัยไว้เป็นการเฉพาะ

โดยได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากให้ชัดเจนสอดคล้อง กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
มีการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้อง ของสัญญา การอานวย
ความสะดวกและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในขั้นตอนการวางทรัพย์ รวมทั้งการกาหนดให้ข้อพิพาท
อันเนื่องมาจากการขายฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่
ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิ ทธิภาพ อันจะเป็นการ
ขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศ
ไทย การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินเฉพาะคนกลุ่มน้อยของประเทศที่ได้ถือครองที่ดินส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุนต้องสูญเสียที่ดินทากิน หรือประสบปัญหาการเช่า
ที่ดินโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ย่อมส่งผลทาให้เกิดความเหลื่อมล้า
ในทางเศรษฐกิจที่ยากจะแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทางสังคมและเศรษฐกิจได้
อย่างแท้จริง ต้องสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินทากินจาก
การทาสัญญาขายฝาก
การประกอบกิ จ การเป็ น ไปโดยสะดวกหรื อ ลดต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการ
ได้มากน้อยเพียงใด
- ไม่มี ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อย เพียงใด
- ไม่มี ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด
- ไม่มี ๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
- ไม่มี สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
- ไม่มี ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่
ประชาชนลดการสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการทาสัญญา
ขายฝาก
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
อาจมีความยุ่งยากในระยะเริ่มต้น เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการ
ทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ... ได้เพิ่มภาระหน้าที่ให้กับหน่วยงานและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย จึงอาจเกิดความยุ่งยาก
ในช่วงต้นของการบังคับใช้กฎหมายได้ เนื่องจากความพร้อมในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้
๕.๖ ความคุ้มค่า ของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้า ที่ที่เ กิดขึ้น กับ
ประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
การดาเนิ น การของหน่ ว ยงานของรัฐ ตามที่กาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ... ได้คานึงถึงความคุ้มค่า
ของภารกิจที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในกรณีลดการสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยเป็นสาคัญ ซึ่งเป็ น
ปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคมที่มีความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน แม้อาจต้องเพิ่มภารกิจให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่จาเป็นต้องเพิ่มอัตรากาลังหรือปรับโครงสร้างองค์กรแต่
อย่างใด
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ หรือเพิ่มอัตรากาลังภาครัฐแต่อย่างใด
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
- ไม่มี (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปี โดยแยกเป็นงบดาเนินงานและงบลงทุน
- ไม่มี ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณ หรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยสร้างการรับรู้
และความเข้าใจได้โดยการประชุมชี้แจงแก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
(๑) การจั ดทาข้อมูล เอกสารแนะนาขั้นตอนการปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และขั้นตอนที่
ก าหนดในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ รวมถึ ง เอกสารแนะน าการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๒) การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเอกสารและข้อมูลตามข้อ (๑)
(๓) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชนทุกประเภท เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร
- ไม่มหี น่วยงานที่ปฏิบัติงานซ้าซ้อน ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
เพื่อบริการประชาชน หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัตินี้จะต้อง
จัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น สานักงานวางทรัพย์ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการ
ขายฝาก
๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
การก าหนดให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามกฎหมาย เนื่ อ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และโดยที่การดาเนินการให้มีการคุ้มครองประชาชนในการสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่
อยู่ อ าศั ย ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง สั ง กั ด หรื อ อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก
๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ

๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในเรื่องใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดาเนินการเท่าใด
(๑) ก าหนดขั้น ตอนการด าเนินการของพนักงานเจ้ าหน้าที่ ให้ มีห น้าที่ตรวจสอบ
หนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน โดยต้องดาเนินการก่อนการจดทะเบียน โดยสัญญาขายฝาก
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้ (ไม่เกิน ๓ ชั่วโมง)
(๑.๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
(๑.๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก
(๑.๓) ราคาที่ขายฝาก
(๑.๔) จานวนสินไถ่
(๑.๕) วันที่ขายฝากและกาหนดวันที่ครบกาหนดไถ่
(๒) ในกรณี ที่ ผู้ ข ายฝากได้ ว างทรั พ ย์ อั น เป็ น สิ น ไถ่ ต่ อ ส านั ก งานวางทรั พ ย์ ห รื อ
สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้เจ้าพนักงานของสานักงานวาง
ทรัพย์หรือสานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้
ซื้อฝากทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลัก
นิติธรรม อย่างไร
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอาศัยอานาจตาม
กฎหมายที่บัญญัติไว้เท่าที่จาเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
ระหว่างคู่สัญญา อันจะทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลการทาสัญญา
ขายฝากฯ ให้กับคู่สัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไร
- ไม่มี ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
ไม่ มี ร ะบบการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านภายในโดยตรง เนื่ อ งจากร่ า ง
พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขายฝากที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย

๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
ผ่านระบบกลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
- ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกฎหมายลาดับรอง ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระ
แก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร
- ไม่มี ๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑ . รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ WWW.THAILAWREFORM.GO.TH
/Line@ThailawReform /Facebook จานวน ๓ ครั้ง (๑) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ (๒)
ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและจัดทาแบบสอบถามจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒
ครั้ง (๑). วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหม่ โรงแรมชาร์ ลอง บูทริค จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒). วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม MAYFAIR Ballroom A ชั้น ๑๑ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ  สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่
(๑) สานักปลัดกระทรวงยุติธรรม
(๒) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๓) กรมบังคับคดี
(๔) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๕) สานักงานกิจการยุติธรรม
(๖) สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(๗) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(๘) สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(๙) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๑๒) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๑๓) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
(๑๔) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
(๑๕) สภาเกษตรกรแห่งชาติ
(๑๖) สานักงานจัดการหนี้ของเกษตรกร สานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๑๗) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
(๑๘) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม
(๑๙) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
(๒๐) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว
(๒๑) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร
(๒๒) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
(๒๓) สานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
(๒๔) สานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
(๒๕) สานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง
(๒๖) สานักงานศาลยุติธรรม
(๒๗) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
(๒๘) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอต่างๆ จังหวัดกาฬสินธุ์
(๒๙) เกษตรอาเภอในกาฬสินธุ์
(๓๐) ผู้แทนกองทุนฟื้นฟูลูกหนี้ฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ /ขอนแก่น /มหาสารคาม/ ร้อยเอ็ด
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
(๑) มูลนิธิสภา วงศ์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้แห่งชาติ
(๒) เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข ภาคเหนือ
(๓) เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข ภาคอีสาน
(๔) เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข ภาคใต้
(๕) เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข ภาคกลาง
(๖) เครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข กรุงเทพมหานคร/ปทุมธานี/นนทบุรี

(๗) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาขายฝากในพื้นที่ ๔ จังหวัด (กาฬสินธุ์ /
ขอนแก่น /มหาสารคาม/ ร้อยเอ็ด)
 ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
(๑) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
(๒) Nation Tv
(๓) Tv.3
(๔) TPBS
 องค์กรอื่น ได้แก่
(๑) เนติบัณฑิตสภา
(๒) สานักงานสภาทนายความ
(๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
(๔) ธนาคารกสิกรไทย
(๕) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(๖) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(๗) ธนาคารกรุงไทย
(๘) ธนาคารเกียรตินาคิน
(๙) บริษัท ซี แอนด์ ซี คอร์ปอเรชั่น จากัด
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
มีการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายและเว็บไซต์ WWW.THAILAWREFORM.GO.TH
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แ จงเหตุผ ลรายประเด็ นและการนาผลการรับ ฟัง ความคิด เห็ น มาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย

รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแนบท้าย
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมต่อคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ
แล้ว

ลงชื่อ............................................................
(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ประธานกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
วัน.............................................................

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ และ นางนิศาชล สายเพ็ชร
หมายเลขติดต่อ : โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๒๕ หรือ ๐๘๕-๐๐๖๖๙๐๔
โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๗๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nisachon-9@hotmail.com

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ
การเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....

ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
๑. ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
(๑) ราชการส่วนกลาง เช่น กรมที่ดิน กรมบังคับคดี
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค เช่น สานักที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการ
ขายฝาก สานักงานวางทรัพย์
(๓) ผู้ ซื้ อตามสั ญญาขายฝากที่ ดิน เพื่อ เกษตรกรรมหรือ ที่อยู่ อาศัยหรือ ทายาทของผู้ ซื้ อ
ฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก
(๔) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายฝากตามสัญญาขายฝากที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
หรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก
เมื่ อมีการจั ดทาร่ างพระราชบั ญญัติ คุ้ มครองประชาชนในการทาสั ญญาขายฝากที่ ดินเพื่ อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... จะส่งผลกระทบเชิงบวก ดังนี้
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายฝากตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
หรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ท รัพย์สินที่ขายฝาก ที่มีโอกาสสูญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยจากการทา
สัญญาขายฝาก
- เชิงลบ
- ไม่มี –
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยหรือทายาทของผู้ซื้อฝาก
เดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก

 ด้านสังคม
- เชิงบวก
- ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
สังคมภาพรวมได้รับผลกระทบเชิงบวก ในกรณีความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นอาจชะลอตัวลง เกษตรกรอาจไม่ต้องอพยพเข้าเมือง เนื่องจากยังได้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเต็มที่ ไม่ประสบปัญหาการเช่าที่ดินที่ไม่เป็นธรรม
- เชิงลบ
- ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
-ไม่มี
๓. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ก ารจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ตามมาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีการจากัดสิทธิ ในทรัพย์สินเท่าที่จาเป็นเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
๔. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประชาชนจานวนมากทาการขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่
อยู่อาศัยเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แต่ผู้ขายฝากมักมีอานาจ ต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก
ด้วยเหตุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ผู้ซื้อฝากที่เป็นนายทุนและ
อาจต้องสู ญเสียที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัยของตน ดัง นั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้จึงกาหนดมาตรการ
ควบคุมการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่ อาศัยไว้เป็นการเฉพาะ โดยได้กาหนดสิทธิ
และหน้ าที่ ของผู้ ข ายฝากและผู้ ซื้อฝากให้ ชัดเจนสอดคล้ อง กั บข้ อเท็ จจริง ที่เกิ ดขึ้ น มีการให้ ค วาม
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าตรวจสอบความถูกต้อง ของสัญญา การอานวยความสะดวก
และให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ข ายฝากในขั้ น ตอนการวางทรั พ ย์ รวมทั้ ง การก าหนดให้ ข้ อ พิ พ าทอั น
เนื่องมาจากการขายฝากนี้เป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการขจัด
ความเหลื่อมล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
เหตุผล
โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้
หลักของความศักดิ์สิทธิ์ และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่างคู่สั ญญาซึ่งเป็น เอกชนที่มีส ถานะ
เท่าเทียมกัน แต่ในการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึ ง
แหล่ งเงิน ทุ น ของประชาชนจ านวนมากได้ ปรากฏว่าผู้ ขายฝากมี อานาจต่อ รองน้อยกว่าผู้ ซื้อฝาก
อั น เนื่ อ งมาจากสถานะทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ า งกั น และผู้ ข ายฝากอาจได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
จากการสู ญ เสี ย ที่ ดิ น ท ากิ น หรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สมควรก าหนดให้ มี ก ารควบคุ ม สั ญ ญาขายฝากที่ ดิ น
เพื่อ เกษตรกรรมและที่ อยู่ อาศั ย และอ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชนในการวางทรั พย์ อัน เป็ น
สิ น ไถ่ โ ดยกาหนดให้ ผู้ ขายฝากสามารถดาเนินการได้ ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรื อส านักงานที่ดิ น
ที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอมีหน้าที่และ
อานาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ....

......................................................
......................................................
......................................................
.............................................................................................................................................
...............................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝาก
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทาธุรกรรม
ดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
.............................................................................................................................................
...............................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....”

๒
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๗ ในส่วนที่กาหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานที่ดิน
จังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
“ผู้ขายฝาก” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
“ผู้ซื้อฝาก” หมายความว่า ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
หรือทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
“เกษตรกรรม” หมายความว่า เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
“ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจการงานด้วยหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๕ การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่อาศัยซึง่ ผู้ขายฝาก
เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือ
บัญญัติไว้เป็นประการอื่นในพระราชบัญญัตินี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะกาหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด
และไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสาหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างที่ขายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้

๓
ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในสัญญาขายฝากหรือทาเป็น
ข้อตกลงต่างหาก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๖ การขายฝาก ถ้ามิได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นโมฆะ
ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญสาหรับ
จดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย
มาตรา ๗ หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินทีข่ ายฝาก
(๓) ราคาที่ขายฝาก
(๔) จานวนสินไถ่
(๕) วันที่ขายฝากและกาหนดวันที่ครบกาหนดไถ่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้
จานวนสินไถ่จะกาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคานวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี คานวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกาหนดเวลาไถ่
ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก เว้นแต่ดอกผลที่ได้มา
ตามมาตรา ๑๒ ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชาระแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก กรมที่ดิน
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการทาสัญญาขายฝากก็ได้
มาตรา ๘ สัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยทีม่ ีเงื่อนไขจะขายคืน
มีคามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอื่นในทานองเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝาก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ สัญญาขายฝากจะกาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้ ในกรณีที่
กาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปี ให้ถือว่ากาหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึ่งปี หรือสิบปี แล้วแต่กรณี
แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินทีข่ ายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่

๔
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินทีข่ ายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และจานวนสินไถ่
กาหนดไว้สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง
แต่ผู้ซื้อฝากมีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจานวนราคาที่ขายฝากคานวณตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงกาหนดเวลาไถ่ แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์ ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตาม
จานวนสินไถ่ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืน
ในภายหลัง
ในกรณีที่มีการขยายกาหนดเวลาไถ่ ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้อง
ไม่เกินสิบปี
มาตรา ๑๐ ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค

หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝาก

มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่ง
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่
หมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก ในการนี้ให้ดอกผลที่งอกจาก
ทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ในวันที่ขายฝากผู้ขายฝากได้ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ที่ขายฝากเพื่อการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก
ในระหว่างการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผู้ขายฝากมีสิทธินาทรัพย์สิน
ที่ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยจะกาหนดให้
ค่าตอบแทนตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้ ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว ผู้ขายฝากมีสิทธิให้
บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทน
ที่ได้รับเป็นของผู้ซื้อฝาก แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สิทธิของบุคคลอื่นดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้น

๕
กาหนดเวลาไถ่และไม่มีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ
กับผู้ขายฝากและผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง
มาตรา ๑๔ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม
หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๕ ก่อนพ้นกาหนดเวลาไถ่ ผู้ซื้อฝากต้องไม่ก่อภาระใด ๆ เหนือทรัพย์สิน
ที่ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๖ ก่อนวันครบกาหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่าหกเดือน
ให้ผู้ซื้อฝากแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบ
กาหนดเวลาไถ่และจานวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่
ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องชาระสินไถ่
ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
ได้ภายในหกเดือนนับแต่วันครบกาหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ชาระสินไถ่ตาม
จานวนที่กาหนดไว้ในสัญญา
มาตรา ๑๗ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจชาระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อ
สานักงานวางทรัพย์หรือสานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น
โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิด
ของผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์หรือสานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงกาหนดเวลา
ไถ่ทรัพย์สิน หรือนับแต่วันที่เหตุที่ทาให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขาย
ฝากได้ไถ่ทรัพย์สินทีข่ ายฝากตามกาหนดเวลาไถ่แล้ว
ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชาระสินไถ่
หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี

๖
ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของสานักงานวางทรัพย์
หรือสานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าทีแ่ จ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝาก
ทราบถึงการวางทรัพย์โดยพลัน โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๘ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ
ฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น
ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิ
ใด ๆ ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก
เมื่อจะต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อฝากตามวรรคหนึ่ง ให้ผลิตผลเกษตรกรรม
ที่มิได้มีลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิเพาะปลูกผลิตผล
เกษตรกรรมนั้น โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดินเพื่อเก็บ
หรือขนย้ายภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาไถ่ โดยมีหนังสือ
แจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทราบ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๙ สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยซึ่งมีผลบังคับอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันทาสัญญา
ขายฝาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่ขายฝากตามมาตรา ๑๑ และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๒
วรรคหนึ่ง และสิทธิของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไป
ในที่ดินเพื่อเก็บหรือขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ถ้าผู้ขายฝากครอบครอง
ทรัพย์สินที่ขายฝากเพื่อการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินเพื่อการดังกล่าวอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ตกเป็นสิทธิหรือกรรมสิทธิ์
ของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นดังกล่าว
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(๒) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๕ ให้ใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบต่อภาระที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ให้นาความในมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในกรณีที่กาหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่า
สามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขยายกาหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ทาภายหลังวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้สัญญาขายฝากจะกระทาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม
มาตรา ๒๐ บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอานาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้น
จะถึงที่สุด
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้าที่และอานาจของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้าที่และอานาจของข้าราชการสังกัด
กรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอตามที่อธิบดีกรมที่ดินกาหนด
มาตรา ๒๒ ให้กรมที่ดินดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้สานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงาน
ที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากมีความพร้อมในการรับการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ตามมาตรา ๑๗
ก่อนครบกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้รับสนองพระราชโองการ

.......................................
นายกรัฐมนตรี

ติดต่อ
คณะกรรมการดาเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น ๑๕ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
: ๐-๒๕๐๒-๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๒ โทรสารต่อ ๘๒๗๔, ๘๒๗๗
: thailawreform@lrct.go.th
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