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พระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญาขายฝากที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทาธุรกรรม
ดังกล่าว ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทาสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๘ ในส่วนที่กาหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานทีด่ นิ
จังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ และให้โอนหน้าที่และอานาจของหัวหน้าเขต นายอาเภอ หรือปลัดอาเภอ
ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวัน ที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้บังคับ ไปเป็นหน้าที่และอานาจของข้าราชการ
สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอตามที่อธิบดีกรมที่ดินกาหนด
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขายฝาก” หมายความว่า ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
“ผู้ขายฝาก” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือที่อยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก
“ผู้ซื้อฝาก” หมายความว่า ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย หรือ
ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
“เกษตรกรรม” หมายความว่า เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ
งานด้วยหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ขายฝาก
เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือ
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บัญญัติไว้เป็นประการอื่นในพระราชบัญญัตินี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะกาหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด และไม่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสาหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ
การขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในสัญญาขายฝากหรือทาเป็นข้อตกลง
ต่างหาก ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๗ การขายฝาก ถ้ า มิ ได้ทาเป็นหนังสื อและจดทะเบีย นต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นโมฆะ
ในการจดทะเบียนของพนั กงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญสาหรับ
จดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย
มาตรา ๘ หนังสือสัญญาขายฝาก อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก
(๓) ราคาที่ขายฝาก
(๔) จานวนสินไถ่
(๕) วันที่ขายฝากและกาหนดวันที่ครบกาหนดไถ่
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบหนั ง สื อ สั ญ ญาขายฝากว่ า มี ร ายการครบถ้ ว น
ตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้
จานวนสิ น ไถ่ จ ะกาหนดไว้ สู ง กว่ า ราคาขายฝากก็ ไ ด้ แต่ เ มื่ อ คานวณเป็ น ดอกเบี้ ย แล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี คานวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกาหนดเวลาไถ่
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ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ผู้ ซื้ อ ฝากได้รับ จากการให้ บุ คคลอื่ น ใช้ ประโยชน์ใ นทรัพ ย์ สิ น ที่ข ายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชาระแล้ว
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการอ านวยความสะดวกแก่ป ระชาชนและคุ้ม ครองผู้ ขายฝาก กรมที่ดิน
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการทาสัญญาขายฝากก็ได้
มาตรา ๙ สั ญ ญาซื้ อ ขายที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี เ งื่ อ นไขจะขายคื น
มีคามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญาจะขายคืน หรือเงื่อนไขอื่นในทานองเดียวกัน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝาก
ตามพระราชบัญญัตินี้ และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐ สั ญ ญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ ต่ ากว่ า หนึ่ ง ปี ห รื อ เกิ น สิ บ ปี มิ ไ ด้ ในกรณี
ที่กาหนดเวลาไถ่ต่ากว่าหนึง่ ปีหรือเกินสิบปี ให้ถือว่ากาหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึง่ ปี หรือสิบปี แล้วแต่กรณี
แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบกาหนดเวลาไถ่ และจานวนสินไถ่กาหนดไว้
สูงกว่าราคาที่ขายฝาก ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง แต่ผู้ซื้อฝาก
มีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจานวนราคาที่ขายฝากคานวณตามระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ก่อนถึงกาหนดเวลาไถ่ แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์ ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตามจานวนสินไถ่
ที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืนในภายหลัง
ในกรณีที่มีการขยายกาหนดเวลาไถ่ ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้อง
ไม่เกินสิบปี
มาตรา ๑๑ ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผูซ้ ื้อฝาก
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอา
ซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย
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จนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซอื้ ฝาก ในการนี้ให้ดอกผลที่งอก
จากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก
ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สิน
ของตนเอง
มาตรา ๑๓ ในกรณี ที่ ในวั นที่ ขายฝากผู้ ขายฝากได้ ใ ห้ บุ คคลอื่ นใช้ ประโยชน์ ในทรั พ ย์ สิ น
ที่ขายฝากเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ
ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก
ในระหว่างการขายฝาก คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ ผู้ขายฝากมีสิทธินาทรัพย์สินที่
ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยจะกาหนดให้คา่ ตอบแทน
ตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้ ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว ผู้ขายฝากมีสิทธิให้บุคคลอื่น
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เป็นของผู้ซื้อฝาก แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด สิทธิของบุคคลอื่นดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นกาหนดเวลาไถ่
และไม่มีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ขายฝาก
และผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง
มาตรา ๑๕ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม
หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๖ ก่ อ นพ้ น ก าหนดเวลาไถ่ ผู้ ซื้ อ ฝากต้ อ งไม่ ก่ อ ภาระใด ๆ เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่
ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๗ ก่อนวันครบกาหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่าสามเดือนแต่ไม่มากกว่าหกเดือน ให้ผู้ซื้อฝาก
แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพื่อให้ผู้ขายฝากทราบกาหนดเวลาไถ่
และจานวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้ง
ไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องชาระสินไถ่
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ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งสาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน
หกเดือนนับแต่วันครบกาหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ชาระสินไถ่ตามจานวน
ที่กาหนดไว้ในสัญญา
มาตรา ๑๘ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยอาจชาระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
ต่อสานั กงานวางทรัพย์ห รือสานั กงานที่ดินจังหวัด หรื อสานั กงานที่ดิน ที่รับจดทะเบี ยนการขายฝาก
ทรัพย์สินนั้น โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้
ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิด ของ
ผู้ขายฝาก ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสานักงานวางทรัพย์หรือสานักงานที่ดินจังหวัด
หรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงกาหนดเวลาไถ่
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ทาให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามกาหนดเวลาไถ่แล้ว
ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ชาระสินไถ่หรือ
วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานของสานักงานวางทรัพย์หรือ
สานักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึง
การวางทรั พ ย์ โ ดยพลั น โดยผู้ ข ายฝากไม่ ต้ องปฏิ บั ติต ามมาตรา ๓๓๓ วรรคสาม แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๙ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่
ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น
ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ
ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก
เมื่ อ จะต้ อ งส่ ง มอบการครอบครองให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ฝากตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผ ลิ ต ผลเกษตรกรรม
ที่ มิ ไ ด้ มี ลั ก ษณะเป็ น ส่ ว นควบของที่ ดิ น เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องผู้ ข ายฝากหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
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เพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดิน
เพื่อเก็บหรือขนย้ายภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาไถ่
โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทราบ หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๐ สัญญาขายฝากซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย
ที่ได้ทาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบกาหนดเวลาไถ่ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันทาสัญญาขายฝาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ตามมาตรา ๑๒ และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
และสิทธิของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไปในที่ดิน
เพื่อเก็บหรือขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ถ้าผู้ขายฝากครอบครองทรัพย์สิน
ที่ขายฝากเพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
เพื่ อการดั งกล่าวอยู่ แล้ วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ตกเป็นสิทธิหรื อกรรมสิ ทธิ์ของ
ผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นดังกล่าว
(๒) บทบั ญ ญัติแ ห่ งมาตรา ๑๖ ให้ ใ ช้ บังคับ กับสัญญาขายฝากที่มี ผลบังคับอยู่ก่อนวัน ที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ แต่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ ภาระที่ ผู้ ซื้ อ ฝากได้ ก่ อ ไว้ แ ล้ ว โดยชอบในวั น ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๓) ให้ น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้ บั ง คั บ กั บ สั ญ ญาขายฝากที่ มี ผ ลบั ง คั บอยู่ ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในกรณีที่กาหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่า
สามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ขยายกาหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘ ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ทาภายหลังวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ แม้สัญญาขายฝากจะได้ทาไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม
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มาตรา ๒๑ บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
ที่อยู่อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ ให้ศาลนั้นมีอานาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนนั้
จะถึงที่สุด
มาตรา ๒๒ ให้กรมที่ดินดาเนินการที่จาเป็นเพื่อให้สานักงานที่ดินจังหวัดและสานักงานที่ดิน
ที่ รั บ จดทะเบี ย นการขายฝากมี ค วามพร้ อ มในการรั บ การวางทรั พ ย์ อั น เป็ น สิ น ไถ่ ต ามมาตรา ๑๘
ก่อนครบกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา
ซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน แต่ในการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจานวนมากได้ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอานาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก
อันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสีย
ที่ดินทากินหรือที่อยู่อาศัย สมควรกาหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยกาหนดให้ผู้ขายฝากสามารถดาเนินการ
ได้ที่สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อาเภอมีหน้าที่และอานาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและสร้างเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

