รับฟังความคิดเห็นผ่านทาง https://forms.gle/twfKQX1DhWrHvfJh6 หรือ ดาวน์โหลดจาก
๑

ร่าง
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอด
ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
พ.ศ. ....
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (๖) (๗) (๑๐) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ ก ารปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ
การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๕) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเช่าซื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๖) ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว่า ด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขในการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และ
เงื่อนไขในการโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรื อเช่าซื้อที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๘) ระเบี ย บคณะกรรมการปฏิ รูป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ว่ าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
พิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖

๒
(๙) ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย การออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน
และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือผู้ประสงค์จะประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
“ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก” หมายความว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว
ตามความเป็นจริงและใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่นนั้น
“ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ” หมายความว่า ผู้ยากจน ผู้จบการศึกษา
ทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตรของเกษตรกร ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามกฎหมายว่า ด้ว ยการปฏิรูป
ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม บรรดาซึ่ง ไม่มีอ าชีพ อัน มีร ายได้ป ระจาเพีย งพอแก่ก ารยัง ชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยู่ตามความเป็นจริง และไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง แต่มาขอรับการจัดที่ดิน จาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามระเบียบนี้โดยมีความประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
“รายได้ประจาเพียงพอแก่การยังชีพ” หมายความว่า รายได้ประจาในรอบปีเฉลี่ยแล้วมีจานวน
เกิน กว่าอัตราค่าจ้างขั้น ต่าที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างขั้นต่าในท้องถิ่นที่ขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามระเบียบนี้
“ผู้ถือครองที่ดิน ” หมายความว่า ผู้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน
บริเวณที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน” หมายความว่า เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยการจัดให้เข้าทาประโยชน์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ
“การจัดให้เข้าทาประโยชน์ ” หมายความว่า การจัดให้เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. ออกให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
“สิท ธิการเช่า ” หมายความว่า สิทธิตามสัญ ญาเช่าที่ดิน ระหว่าง เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดิน
ในฐานะผู้เช่า กับ ส.ป.ก. ในฐานะผู้ให้เช่า
“สิทธิการเช่าซื้อ” หมายความว่า สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ระหว่าง เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
ในฐานะผู้เช่าซื้อ กับ ส.ป.ก. ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อ
“การจัดให้โดยมีค่าชดเชย” หมายความว่า สิทธิตามสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชยที่ ส.ป.ก.
การจัดทากับเกษตรกรที่ได้รับ การจัดที่ดินตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม โดยตกลงว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้
เมื่อเกษตรกรได้ชาระค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว
“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ชายหรือหญิงที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยากับผู้ถือครองที่ดิน
หรือเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
“บุตร” หมายความรวมถึง บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วของผู้ถือครองที่ดิน หรือ
เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดิน และบุคคลที่ผู้ถือครองที่ดินหรือ เกษตรกรดังกล่าวได้รับเป็น บุตรบุญ ธรรมโดยชอบ
ด้วยกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือบุตรบุญธรรมที่ผู้ถือครองที่ดินหรือเกษตรกรผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น
ตายก่อนครบกาหนดสิบปีและมีเหตุอันสมควรให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและจัดที่ดิน

๓
“เครือญาติ” หมายความว่า บุคคลผู้มีความสัมพันธ์กับ ผู้ถือครองที่ดินหรือเกษตรกรผู้ได้รับ
ที่ดินหรือคู่สมรสซึ่งอยู่ในฐานะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สืบสันดาน
(๒) บิดาหรือมารดา
(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
(๗) หลานซึ่งเป็นลูกของบุคคลตาม (๓) หรือ (๔)
(๘) ลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกของบุคคลตาม (๖)
“ทายาท” หมายความว่า ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้ถือครอง
ที่ดินหรือเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ ส.ป.ก.
“ส.ป.ก.” หมายความว่า สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“ส.ป.ก.จังหวัด” หมายความว่า สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกคาสั่ง กาหนดแบบ ขั้นตอน
และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว
ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง
ในการปฏิรูป ที่ดิน เป็น ผู้มีอานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัย อุท ธรณ์คาสั่งตามระเบียบนี้ เว้น แต่ได้มีก ารกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการ
หมวด ๑
การคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ ๖ ให้ ส.ป.ก. ดาเนินงานเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังนี้
(๑) ที่ดินของรัฐที่นามาเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๒) ที่ดินที่ได้มานอกเหนือจาก (๑) เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้นาที่ดินตามวรรคก่อนมาจัดให้แก่เกษตรกรตามระเบียบนี้เป็นลาดับแรก กรณีที่คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ นาที่ดินดังกล่ าวไปดาเนิน การตามระเบียบอื่นเพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อจัดให้แก่บุคคลใช้สาหรับกิจการอื่น
ที่เป็น การสนั บ สนุ น หรื อ เกี่ย วเนื่ องกับ การปฏิ รูป ที่ ดิน ตามที่ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกาหนด ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็น

๔
ข้อ ๗ เมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด มีแผนงานคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน
รวมตลอดถึงที่อ ยู่อ าศัย ในที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมนั้น ตามโครงการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรมท้อ งที่ใ ด
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด แห่งท้องที่นั้น ประกาศให้บุคคลยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ตามแบบของ ส.ป.ก. ภายในระยะเวลาและสถานที่ตามวิธีการที่กาหนด
ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ส.ป.ก.จังหวัด อาจประกาศให้
ขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็น แต่กาหนดระยะเวลายื่น คาขอนี้เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด ส.ป.ก.จังหวัด ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการ
กานันแห่งท้องที่ และที่ชุมชนในท้องที่ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบั บ หรือ
จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นด้วยก็ได้
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง จะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามความในข้อ ๙ และกาหนดให้ยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ โดยให้ประกาศดังกล่าว
มีแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินที่นามาดาเนินการปฏิรูปที่ดิ นตามผลการสารวจรังวัดเบื้องต้นพร้อมข้อมูลประกอบ
ดังนี้
(๑) กรณีเป็นที่ดินที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ซึ่งมีผู้ถือครองที่ดิน หรือมีผู้เช่าอยู่ขณะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเป็นของ ส.ป.ก. ให้ระบุรายชื่อของ
ผู้ถือครองที่ดินหรือผู้เช่าดังกล่าวและแผนผังแสดงขอบเขตการถือครองหรือการเช่าในแปลงที่ดินนั้นประกอบด้วย
(๒) หากเป็นที่ดินนอกเหนือจาก (๑) ให้แสดงแผนผัง การจัดแบ่งแปลงที่ดิน วิธีการจัดลาดับ และ
จ านวนของเกษตรกรที่ คาดว่ าจะได้ รั บการคั ดเลื อกและจั ดที่ ดิ นตามแผนงานจั ดที่ ดิ นโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ทั้งนี้ ส.ป.ก. อาจกาหนดให้มีสัดส่วนของแปลงที่ดินในแผนงานจัดที่ดินไว้สาหรับ
จัดให้แก่เกษตรกรซึ่งผ่านการประเมินหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อ ๑๗ ด้วยก็ได้
วิธีการยื่นคาขอและการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึงการยื่นคาขอและปิดประกาศ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ป.ก. ด้วย
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ถือครองที่ดิน หรือคู่สมรส บุตร เครือญาติ หรือทายาทของผู้ถือครองที่ดิน
ดังกล่าว ได้ยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นการเฉพาะรายต่อ
ส.ป.ก.จังหวัด ไม่ว่าจะได้มีป ระกาศตามข้อ ๗ หรือไม่ก็ตาม เมื่อพิจารณาเห็นสมควรให้ดาเนินการได้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีร่ ะเบียบนี้กาหนด
การยื่น คาขอเป็นการเฉพาะรายตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง การยื่นคาขอล่วงหน้า
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีตามข้อ ๑๗
ข้อ ๙ บุคคลผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลธรรมดา
(๒) เป็นเกษตรกร
(๓) มีสัญชาติไทย
(๔) บรรลุนิติภาวะ หรือยั งไม่บรรลุนิติภาวะแต่จาเป็นต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อ
การยังชีพและมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว
(๕) ไม่เป็นคนทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบจนไม่สามารถประกอบการเกษตรได้

๕
(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุ คคลในครอบครัวเดียวกัน
หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ
(๗) ไม่เคยเป็ น ผู้ได้รับ การจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งสิ ทธิดังกล่ าว
สิ้น สุดลงเพราะได้ส ละสิทธิห รือโอนสิทธิ ในที่ดินทั้งหมดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้ว ยการนั้น และยังไม่พ้น กาหนดระยะเวลาห้าปีก่อนวันยื่นคาขอรับการจัดที่ดินตามระเบียบนี้ เว้นแต่
ในกรณีที่การสิ้นสิทธินั้นเกิดจากเหตุที่จาเป็นและสมควรหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(๘) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาหนด
ข้อ ๑๐ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
และจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ถือครองที่ดินตามข้อ ๖ (๑)
(๒) เป็นผู้ถือครองที่ดินตามข้อ ๖ (๒) ที่อยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินเดิมในขณะโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินนั้นเป็นของ ส.ป.ก.
(๓) เป็นคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติของบุคคลตาม (๑) หรือเป็นทายาทของบุคคลดังกล่าว
(๔) เป็น ผู้ ได้รั บ การคัด เลือ กซึ่ง จะมีสิท ธิไ ด้รับ ที่ดิน จากการปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม
ที่ขึ้น ทะเบียนไว้ตามข้อ ๑๗
(๕) เป็นผู้มีสิทธิได้รับการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อตามหมวด ๒
(๖) เป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์
ตามหมวด ๓
สาหรับบุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยและประกอบการเกษตร
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นจะได้รับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามระเบียบนี้ต่อเมื่อได้ทาหนังสือยินยอมสละสิทธิ
ในหนังสืออนุญาตนั้น หนังสือยินยอมดังกล่าวต้องกาหนดเงื่อนเวลาให้เกิดผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับ การจัดที่ดิน
ตามระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๑๑ การคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามระเบียบนี้เป็นอานาจของเลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เว้นแต่ เป็น กรณี การจัดที่ดินส่วนที่เกินกว่าขนาดที่กาหนดในข้อ ๑๓ (๑) ให้ เป็น
อานาจของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ คาขอที่ไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในระเบีย บนี้ ถ้าเป็น กรณีที่ส ามารถแก้ไขหรือ เพิ่มเติม ได้ในขณะนั้น ให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอ
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่
ผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้ ส.ป.ก.จังหวัด และผู้ยื่นคาขอ
ลงนามไว้ในบันทึกนั้นและมอบสาเนาบันทึกให้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คาขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าคาขอนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่
วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและให้ ส.ป.ก.จังหวัด แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ แต่ในกรณีที่คาขอนั้น
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือเกินระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ให้ออกคาสั่ง
ปฏิเสธไม่รับคาขอโดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วันที่มีคาสั่งดังกล่าว

๖
เมื่อได้รับ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้ดาเนินการคัดเลือก
และจัดที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน ที่ได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้
ตามความจาเป็น
ในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐
รวมถึงแนวเขตและสถานะของที่ดิน โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ ส.ป.ก.
และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกับพยานหลักฐานที่เห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ในกรณีที่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศยังไม่แล้วเสร็จหรือมีเหตุขัดข้อง ให้ตรวจสอบจาก
พยานหลักฐานที่เห็นว่าจาเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว
ข้อ ๑๓ การคัดเลือกผู้ยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินตามประกาศข้อ ๗ (๑) ให้พิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๑) หรือ (๒) เพื่อให้ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ที่ถือครองหรือเช่าอยู่นั้นเป็นลาดับแรก
หากเกษตรกรดังกล่าวไม่ยื่น คาขอ หรือยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินในพื้นที่ที่ตนได้ถือครองหรือเช่าอยู่
เพีย งบางส่ว น ให้เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๓) เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและจัด ที่ดิน ดังกล่าวหรือที่ดิน
ส่วนที่เหลือนั้นเป็นลาดับถัดไป ด้วยวิธีการจัดที่ดิน ดังนี้
(๑) ให้เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๑) ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์ เว้นแต่คณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเห็นสมควรให้จัดที่ดินโดยวิธีการให้สิทธิการเช่า ถ้าเป็นที่ดินที่เกษตรกรถือครองอยู่แล้วก่อนเวลาที่
คณะกรรมการกาหนดและได้ใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบเกษตรกรรมนอกจากการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เกินขนาดห้าสิบไร่
เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่น คาขอและยินยอมชาระค่าเช่าหรือ ค่าชดเชยที่ดินในอัตราหรือจานวนที่เพิ่มขึ้นตามที่
คณะกรรมการกาหนด ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดที่ดิน
ส่วนที่เกินกว่าขนาดดังกล่าวให้เกษตรกรนั้นได้รับสิทธิการเช่าหรือได้รับการจัดให้โดยมีค่าชดเชย แล้วแต่กรณี
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่
(๒) ให้เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๒) ได้รับสิทธิการเช่า ในกรณีที่ดินนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก.
ให้จัดที่ดินด้วยวิธีการเช่าซื้อแล้ว หากเห็นสมควร ให้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๒) ผู้มีความประสงค์
ขอรับสิทธิการเช่าซื้อและมีรายได้ เพียงพอที่จะสามารถชาระค่าเช่าซื้อที่ดินได้ ด้วยวิธีการให้สิทธิการเช่าซื้อ
เว้นแต่เป็นที่ดินที่คณะกรรมการกาหนดมิให้มีการโอนสิทธิในที่ดินดังกล่าว
(๓) ให้เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๓) ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับ บุคคลตาม (๑) ซึ่งตนเป็น คู่สมรส
บุตร เครือญาติ หรือทายาทนั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินตามข้อ ๗ (๑) บริเวณที่ไม่มีผู้ยื่นคาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดิน หรือผู้ยื่นคาขอ
ไม่มีสิทธิได้รับการจัดที่ดินตามข้อ ๑๓ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นและรู้ตัวผู้ ครอบครองที่ดินดังกล่าว
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้นั้นออกจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กาหนด หากฝ่าฝืนให้ดาเนิน การ
ตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวเพื่อนาที่ดินมาดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป ในกรณีที่ที่ดินมีสภาพ
และขนาดเหมาะสมต่อการจัดให้แก่เกษตรกรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ นาเสนอคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานจัดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดทาประกาศตามข้อ ๗ (๒)
ข้อ ๑๕ การคัดเลือกผู้ยื่น คาขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินในพื้นที่ ตามประกาศข้อ ๗ (๒)
ถ้าเป็นที่ดินที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและมีเกษตรกรผู้ยื่น
คาขออยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้พิจารณาคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรดังกล่าว
โดยนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดที่ดินตามข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗
หากไม่มีเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๔) เพื่อให้ได้รับ
การจัดที่ดินโดยวิธีการให้สิทธิการเช่า ในกรณีที่ดินนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ส.ป.ก. ให้จัดที่ดินด้วยวิธีการเช่าซื้อแล้ว
หากเห็นสมควร ให้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๔) ผู้มีความประสงค์ขอรับสิทธิการเช่าซื้อและมีรายได้
เพียงพอที่จะสามารถชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน ได้ ด้วยวิธีการให้สิทธิการเช่าซื้อ เว้นแต่เป็นที่ดินที่คณะกรรมการ
กาหนดมิให้มีการโอนสิทธิในที่ดินดังกล่าว
ข้อ ๑๖ เมื่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายหรือคณะกรรมการได้มี คาสั่งอนุญาตให้
เกษตรกรได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์ หรือคาสั่งอนุมัติให้เกษตรกรได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
หรือได้รับการจัดให้โดยมีค่าชดเชย ตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๕ หรือคาสั่งไม่อนุญาตหรืออนุมัติตามคาขอดังกล่าว
แล้วแต่กรณี ให้จัดทาคาสั่งเป็นหนังสือโดยออกประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดิน พร้อมแนบบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรผู้ได้รับการคัดเลื อกและจัดที่ดินซึ่งระบุวิธีการจัดที่ดินและแผนผังแปลงที่ดิน และบัญชีรายชื่อของ
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติตามคาขอนั้นประกอบด้วย ทั้งนี้ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตและขนาดที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรตามแผนผังแปลงที่ดินดังกล่าวให้แตกต่างไปจากแผนผัง
ตามประกาศในข้อ ๗ (๑) และ (๒) ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามความเหมาะสมและจาเป็น
ประกาศดังกล่าวให้ ระบุ วัน เดือน ปีที่ทาคาสั่ง และตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งตามข้อ
๑๑ โดยมีล ายมือชื่อของเจ้าหน้ าที่ผู้ ทาคาสั่ งนั้น พร้อมแจ้งให้ เกษตรกรผู้ซึ่งได้รับ คาสั่งอนุญ าตเข้ารับมอบ
หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันคาสั่งดังกล่าว หรือแจ้งให้
เกษตรกรผู้ซึ่ง ได้รับ คาสั่ง อนุมัติเข้า ทาสัญ ญาเช่า หรือ สัญ ญาเช่า ซื้อ หรือ สัญ ญาจัด ให้โ ดยมีค่า ชดเชย กับ
เลขาธิการหรือผู้ซึ่ง เลขาธิการมอบหมาย ตามแบบ วันเวลา และสถานที่ที่กาหนด รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ โดย
ปิดประกาศไว้ตามสถานที่ที่กาหนดในข้อ ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม อนึ่ง หากเป็นการอนุมัติให้ได้รับสิทธิ
การเช่า หรือ สิ ทธิการเช่ าซื้อหรื อได้รั บการจัดให้ โดยมีค่าชดเชย ให้ มี หนั งสื อแจ้ งกาหนดวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวพร้อมให้นาหลักฐานตามข้อ ๔๐ มาแสดงต่อ ส.ป.ก.จังหวัด โดยจัดส่งไปยังเกษตรกรผู้ได้รับอนุมัติเพื่อ
เข้าทาสัญญาภายในกาหนดสามสิบวันนับแต่วันมีหนังสือบอกกล่าวด้วย
การอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันปิดประกาศ
ข้อ ๑๗ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด นารายชื่อเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามซึ่งได้รับ
การตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดินมาขึ้นทะเบียนไว้เป็นเกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๔) โดยจัดทาเป็นบัญชี
เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด และลงประกาศไว้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ป.ก.
เกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วเกินกว่าสองปี ให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๑๒ วรรคสาม อีกครั้งก่อนจัดที่ดินตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ ที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้รับคืนจากบุคคลผู้ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้น สละสิทธิหรือโอนสิทธิหรือสิ้นสิทธิเพราะเหตุอื่นใด
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และไม่อาจจัดที่ดิน
ดั งกล่ าวได้ ต ามหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ ก าหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ ให้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมในที่ดินดังกล่าวตามข้อ ๖ วรรคสอง
กรณีนาที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร ให้ดาเนินการประกาศตามข้อ ๗ (๒) เพื่อคัดเลือกและจัดที่ดิน
ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีตามข้อ ๑๗ โดยวิธีการให้สิทธิการเช่า ในกรณีเป็นที่ดินตามข้อ ๖ (๒)

๘
ที่ ส.ป.ก. เห็นชอบให้จัดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวด้วยวิธีการให้สิทธิการเช่าซื้อแล้ว ให้ดาเนินการคัดเลือกเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิการเช่าซื้อและมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถชาระค่าเช่าซื้อที่ดินเพื่อจัด
ที่ดินโดยวิธีการให้สิทธิการเช่าซื้อได้ เว้นแต่เป็นที่ดินที่คณะกรรมการกาหนดมิให้มีการโอนสิทธิในที่ดินดังกล่าว
การจัดที่ดินและการประกาศผลการจัดที่ดิน ให้นาข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การโอนและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ
ที่ดินในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ ๑๙ ผู้รับโอนและผู้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อซึ่งจะได้รับการคัดเลือก
และจัดที่ดินตามหมวดนี้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
ข้อ ๒๐ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยวิธีการให้สิ ทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซื้ออาจยื่นคาขอโอนสิทธิของตนให้แก่ผู้รับโอนซึ่งเป็นคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ ต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ได้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับโอนได้แสดงความประสงค์โดยยื่นคาขอรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อมาพร้อม
กับคาขอโอนสิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
(๒) เป็นการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้แก่ผู้รับโอนเพียงรายเดียว เว้นแต่การโอน
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้แก่ผู้รับโอนเกินกว่าหนึ่งรายนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับโอนรายใดรายหนึ่งมีที่ดิน
เล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การประกอบเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอานาจกาหนดเนื้อที่ขั้นต่าของขนาดการถือครองที่ดินที่เพียงพอแก่การครองชีพในการประกอบ
เกษตรกรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ
(๓) ในกรณีที่ผู้รับ โอนมิใช่คู่ส มรส การโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้แก่ ผู้รับโอน
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
(๔) ผู้รับ โอนยอมรับ โอนสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรผู้ ได้รับที่ ดินซึ่งมีอยู่กับ ส.ป.ก. หรือ
สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
(๕) ผู้รับโอนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจะได้รับการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อได้ เฉพาะ
กรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม แต่ในกรณีที่สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อของเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินยังมีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันอยู่ หรือเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้นยังมีหนี้สินค้างชาระกับ ส.ป.ก.
หรือสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ ห้ามมิให้ทาการโอน
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อนั้นให้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้รับโอนซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ เว้นแต่เกษตรกรผู้ได้รับ
ที่ดินจะได้ทาให้เงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือหนี้สินที่ค้างชาระนั้นหมดไปเสียก่อน หรือผู้รับโอนดังกล่าวได้รับ
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมและได้รับอนุมัตจิ ากศาลแล้ว
คาขอโอนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินได้ยื่นไว้แล้วตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งไม่สิ้นผลลงเพราะ
เหตุแห่งความตายของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้น
ข้อ ๒๑ กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ มีเหตุจาเป็นต้อง
จัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามข้อ ๓๖ อาจยื่นคาขอโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อให้แก่เกษตรกรอื่นนอกเหนือจากผู้รับโอนตามข้อ ๒๐
ต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ได้หากเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๙
(๑) เป็นเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ซึ่งชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสงค์
จะประกอบอาชีพอื่น
(๒) เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินไม่ประสงค์จะทาประโยชน์ในที่ดินนั้นอีกต่อไป โดยไม่มีคู่ส มรส
และบุตร หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินนั้น
(๓) เป็นการขอโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อในที่ดินทั้งหมดที่ตนได้รับจัดที่ดินจาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หลั กเกณฑ์ตาม (๓) ไม่ใช้กับกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ซึ่งชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือ
เจ็บป่วยเรื้อรังที่ยังมีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินบางส่วนและมีความสามารถเพียงพอที่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินส่วนนั้นได้
เมื่อได้คาขอรับการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อจากเกษตรกรอื่นตามความประสงค์
ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งขอโอนสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
โดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
ถึงแก่ความตาย เมื่อทายาทของเกษตรกรดังกล่าวได้ยื่นคาขอรับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซื้อต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ให้พิจารณาการตกทอดทางมรดกโดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีทายาทที่ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือ
สิ ท ธิการเช่ าซื้ อ เกิ น กว่าหนึ่ งรายและเป็ น กรณี ที่ ไม่ อาจตกลงกั นได้ ในระหว่างทายาทด้ว ยกัน ให้ พิ จารณา
ตามลาดับ ดังนี้
(๑) ให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อตกทอดแก่คู่สมรสเป็นอันดับแรก
(๒) กรณีไม่มีคู่สมรส หรือมีแต่ไม่ขอรับสิทธิดังกล่าว หรือคู่สมรสนั้นไม่ต้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ตกทอดแก่ทายาทชั้นบุตร ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้สืบสันดานของทายาทชั้นบุตรที่ตายก่อนเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยให้เป็นไปตามลาดับ ดังนี้
ก. ให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อตกทอดแก่บุตรเพียงรายเดียว เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจ
ให้สิทธิแก่บุตรได้เกินกว่าหนึ่งรายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๒๐ (๒) ให้พิจารณาตามข้อตกลง
ระหว่างบุตรดังกล่าว หากไม่อาจตกลงกันได้ให้บุตรผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อที่ดินตามส่วนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
ข. กรณีที่ดินนั้นไม่สามารถให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อแก่บุตรตามจานวนของผู้มีสิทธิ
ทั้งหมดและไม่อาจตกลงกันได้ในระหว่างบุตรผู้มีสิทธิด้วยกัน ให้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากบุตรเหล่านั้น เท่ากับ
จานวนแปลงที่อาจแบ่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๒๐ (๒) เป็นผู้ได้รับการตกทอดทางมรดก
สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อตามจานวนแปลงที่ดินที่อาจให้สิทธิ ได้ ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวให้ คานึงถึง
ความเกี่ยวพันระหว่างทายาทนั้นกับเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน เช่น เป็นผู้ร่วมประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นผู้อุปการะ
หรือได้รับอุปการะ โดยพิจารณาประกอบกับความสามารถในการรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรผู้ได้รับ
ที่ดินที่ถึงแก่ความตายเป็นสาคัญ
(๓) หากไม่มีทายาทตาม (๑) และ (๒) หรือมีแต่ไม่ขอรับสิทธิดังกล่าว หรือทายาทนั้นไม่ต้อง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขที่กาหนด ให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อตกทอดแก่ทายาทอื่นของ

๑๐
เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินได้ ถ้าทายาทอื่นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณานั้นมีจานวนเกินกว่าหนึ่งราย ให้นาความใน (๒)
ก. และ ข. ตลอดจนการจัดลาดับและชั้นของทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาขอที่ ยื่ น ภายหลั ง ระยะเวลาที่ กาหนดตามวรรคหนึ่ ง หากเห็ น ว่ ามี เหตุ ส มควรจะรับ ไว้
พิจารณาก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๓ เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อจะกาหนดลาดับทายาท
ผู้ที่จะได้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ในกรณีที่ตนเองถึงแก่ความตายไว้เพื่อมิให้
เป็นไปตามลาดับในข้อ ๒๒ ก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือตามแบบที่ ส.ป.ก. กาหนดยื่นต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่เกษตรกรมีคู่สมรส การแสดงความประสงค์ตามหนังสือดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
เมื่อความปรากฏแก่ ส.ป.ก.จังหวัด ว่าเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินที่ยื่นหนังสือไว้ตามวรรคหนึ่ง
ถึงแก่ความตาย ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งให้ทายาทผู้มีสิทธิตามหนังสือนั้นเข้ายื่นคาขอรับการตกทอด
ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ให้พิจารณาคาขอโดยคานึงถึงความประสงค์ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
ประกอบกับ คุณสมบัติของทายาท โดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่ทายาทดังกล่าวไม่ยื่นคาขอภายในกาหนดเวลาหรือทายาทนั้นไม่อาจได้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้พิจารณาจัดที่ดินให้แก่ทายาทอื่นตามข้อ ๒๒
ข้อ ๒๔ กรณีที่ปรากฏว่าก่อนถึงแก่ความตาย เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินได้กระทาผิดสัญญาเช่า
หรือสัญญาเช่าซื้อ โดยที่ ส.ป.ก. ยังมิได้บอกเลิกการเช่าหรือการเช่าซื้อไปยังเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้น ห้ามมิให้
มีการโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ เว้นแต่ ผู้ขอรับโอนหรือผู้ขอรับการตกทอด
ทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จะได้แก้ไขเยียวยาผลจากการกระทาผิดสัญญานั้นให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามหนังสือเตือนของ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๒๕ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หรือ
ให้สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อตกทอดทางมรดกได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในหมวดนี้
ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายหรือคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกและจัดที่ดินแก่เกษตรกร
ตามข้อ ๑๐ (๕) โดยมีคาสั่งอนุมัติให้เกษตรกรผู้ขอรับโอนหรือผู้ขอรับการตกทอดทางมรดกได้รับสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อที่ดิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตและขนาดที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๕) ให้แตกต่างไปจากสิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิมได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ในกรณีโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หากมีค่าใช้จ่ายในการรังวัดแบ่งแปลงให้ผู้โอน
เป็นผู้ชาระ เว้นแต่ผู้โอนถึงแก่ความตายแล้วกรณีนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้ชาระ ส่วนการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า
หรือสิทธิการเช่าซื้อนั้น ให้บรรดาทายาทผู้ได้รับมรดกสิทธิเป็นผู้ชาระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ส.ป.ก. กาหนด
ให้ผู้รับ โอนหรือผู้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ ที่ดิน มีสิทธิและหน้าที่
ในการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งโอนสิทธิหรือถึงแก่ความตายตามข้อ ๓๗
ข้อ ๒๖ ในกรณีมีที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดไว้สาหรับอยู่อาศัยนอกแปลงเกษตรกรรม ให้เกษตรกร
ผู้ได้รับการจัดที่ดินตามข้อ ๒๕ ได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อที่ดินสาหรับอยู่อาศัยตามไปด้วย และ

๑๑
ถ้าผู้ได้รับ สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อที่ดินแปลงเกษตรกรรมมีหลายราย ให้แบ่งแยกที่ดินสาหรับอยู่อาศัย
ดังกล่าวให้เกษตรกรเหล่านั้นได้เช่าหรือเช่าซื้อ ตามส่วนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทาประกาศและแจ้งผลการพิจารณาคาขอโดยนาหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากเป็นการพิจารณาคาขอโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ทั้งแก่ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอโอนได้ถึงแก่ความตายลงก่อนให้แจ้งไปยังผู้ขอรับโอน
เพียงฝ่ายเดียว
ให้รายงานการโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อหรือการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือ
สิทธิการเช่าซื้อให้ ส.ป.ก. ทราบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่อไป
หมวด ๓
การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์
ซึ่งสละสิทธิหรือถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๘ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยการจัดให้เข้าทาประโยชน์ อาจยื่น
คาขอสละสิทธิ ของตนเพื่อให้คู่สมรส บุ ตร หรือเครือญาติ เป็นผู้ได้รับพิจารณาจัดที่ดินแทนที่ ในแปลงที่ดิน
ดังกล่าว ต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ได้
เมื่อคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ ได้แสดงความประสงค์ โดยยื่นคาขอรับการจัดที่ดินแทนที่
มาพร้อมกับคาขอของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินดังกล่าว ให้พิจารณาคัดเลือกและจัดที่ดินตามคาขอรับการจัดที่ดิน
แทนที่นั้นโดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้จัดที่ดินแทนที่แก่คู่สมรส บุตร หรือเครือญาติโดยการจัดให้เข้าทาประโยชน์
ข้อ ๒๙ กรณี เกษตรกรผู้ ได้รับ ที่ดิน ซึ่งได้รับ การจัดให้ เข้าท าประโยชน์ มีเหตุจาเป็ นต้อ ง
จัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามข้อ ๓๖ อาจยื่น คาขอสละสิทธิของตนต่อ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรอื่นนอกเหนือจากเกษตรกร
ตามข้อ ๒๘ เป็นผู้ได้รับพิจารณาจัดที่ดินแทนทีไ่ ด้ หากเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือประสงค์
จะประกอบอาชีพอื่น
(๒) เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินไม่ประสงค์จะทาประโยชน์ในที่ดินนั้นอีกต่อไป โดยไม่มีคู่ส มรส
และบุตร หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินนั้น
(๓) เป็นการขอสละสิทธิในที่ดินทั้งหมดที่ตนได้รับจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หลั กเกณฑ์ตาม (๓) ไม่ใช้กับกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งชราภาพ หรือทุพพลภาพ หรือ
เจ็บป่วยเรื้อรังที่ยังมีความประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมในที่ดินบางส่วนและมีความสามารถเพียงพอที่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินส่วนนั้นได้
เมื่อได้คาขอรับการจัดที่ดินแทนที่จากเกษตรกรอื่นตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาคัด เลือ ก
และจัดที่ดินแทนที่โดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้จัดที่ดินแทนที่แก่เกษตรกรผู้ยื่นคาขอตามวรรคสาม โดยวิธีการให้สิทธิการเช่า

๑๒
ข้อ ๓๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ซึ่งได้รับ การจัดให้เข้าทาประโยชน์
ถึงแก่ความตาย เมื่อทายาทของเกษตรกรดังกล่าวได้ยื่นคาขอรับการจัดที่ดินแทนที่ผู้ตายต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
ให้พิจารณาการจัดที่ดินแทนที่โดยนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้จัดที่ดินแทนที่แก่ทายาทโดยการจัดให้เข้าทาประโยชน์
ข้อ ๓๑ เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ซึ่งได้รับ การจัดให้เข้ าทาประโยชน์ จะกาหนดลาดับทายาท
ผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินแทนที่ตนในกรณีที่ตนเองถึงแก่ความตายไว้เพื่อมิให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ ก็ได้ โดยทาเป็น
หนังสือตามแบบที่ ส.ป.ก. กาหนดยื่นต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้จัดที่ดินแทนที่แก่ทายาทโดยการจัดให้เข้าทาประโยชน์
ข้อ ๓๒ กรณีที่ป รากฏว่าก่อ นถึง แก่ค วามตาย เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดิน ซึ่ง ได้รับ การจัด ให้
เข้าทาประโยชน์ได้กระทาการฝ่าฝืนหน้าที่ตามระเบียบการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจาก
การปฏิ รู ป ที่ ดิน เพื่ อ เกษตรกรรมปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับ การเข้ าท าประโยชน์ ที่ ค ณะกรรมการก าหนด โดยยังมิ ได้
ดาเนินการให้เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินดังกล่าวสิ้นสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการนั้น ห้ามมิให้
มีการจัดที่ดินแทนที่ตามหมวดนี้ เว้นแต่ผู้ขอรับการจัดที่ดิ นแทนที่จะได้แก้ไขเยียวยาผลจากการกระทาฝ่าฝืน
หน้าที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหนังสือเตือนของ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากเป็นกรณีโอนการทาประโยชน์ในที่ดิน โดยฝ่าฝืนระเบียบในวรรคหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปยังบุคคลอื่น ห้ามมิให้มีการจัดที่ดนิ แทนที่
ข้อ ๓๓ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจจัดที่ดินแทนที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในหมวดนี้ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายดาเนินการคัดเลือกและจัดที่ดินแก่เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๖)
โดยมีคาสั่งอนุญาตให้เกษตรกรผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์ หรือคาสั่งอนุมัติให้
เกษตรกรผู้ ข อรั บ การจั ด ที่ ดิ น แทนที่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารเช่ า แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้ เลขาธิ ก ารหรือ ผู้ ซึ่ งเลขาธิก าร
มอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลงขอบเขตและขนาดที่ดินที่จัดให้แก่เกษตรกรตามข้อ ๑๐ (๖) ให้แตกต่างไปจาก
สิทธิของเกษตรกรผู้ได้ รับที่ดินเดิมได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามความเหมาะสมและจาเป็น
ให้ ผู้ ได้รับ จั ดที่ดิน ตามวรรคหนึ่ง มีสิ ทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพ ย์สิ น และหนี้สิ น ของ
เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งสละสิทธิหรือถึงแก่ความตายตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๔ ในกรณีมีที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดไว้สาหรับอยู่อาศัยนอกแปลงเกษตรกรรม ให้เกษตรกร
ผู้ได้รับการจัดที่ดินตามข้อ ๓๓ ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์หรือสิทธิการเช่าที่ดินสาหรับอยู่อาศัยตามไปด้วย
และถ้าผู้ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์หรือสิทธิ การเช่าที่ดินแปลงเกษตรกรรมมีหลายราย ให้แบ่งแยกที่ดิน
สาหรับอยู่อาศัยดังกล่าวให้เกษตรกรเหล่านั้นได้เข้าทาประโยชน์หรือเช่า ตามส่วนแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดทาประกาศและแจ้งผลการพิจารณาคาขอโดยนาหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หากเป็น การพิ จารณาคาขอสละสิทธิเพื่อจัดที่ดินแทนที่ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ทั้งแก่ผู้ขอสละสิทธิและผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอสละสิทธิได้ถึงแก่ความตายลงก่อน
ให้แจ้งไปยังผู้ขอรับการจัดที่ดินแทนที่เพียงฝ่ายเดียว
ให้รายงานผลการจัดที่ดินแทนทีใ่ ห้ ส.ป.ก. ทราบ

๑๓
หมวด ๔
การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
ข้อ ๓๖ เหตุจาเป็นต้องจัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะมีได้เฉพาะในกรณีที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินมีทรัพย์สินหรือหนี้สินจาก
การเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินมีอสั งหาริมทรัพย์ติดอยู่กับที่ดินในลักษณะถาวร เช่น ไม้ยืนต้น
ทางการเกษตร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือได้มีการปรับปรุงพัฒนาที่ดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม
(๒) เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินยังมีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันอยู่ หรือมีหนี้สินค้างชาระกับ ส.ป.ก.
หรือสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งมีความประสงค์ขอรับเงินค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการสละสิทธิคืนที่ดิน
ให้แก่ ส.ป.ก. ไม่ถือว่ามีเหตุจาเป็นต้องจัดการทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข้อ ๓๗ เมื่อสิทธิการเช่า สิทธิการเช่าซื้อ หรือการจัดให้เข้าทาประโยชน์ของเกษตรกรผู้ได้รับ
ที่ดินสิ้นสุดลงเพราะ ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินดังกล่าวให้แก่เกษตรกรตามหมวด ๒ หรือหมวด ๓ แล้ว ให้เกษตรกรผู้ได้รับ
การจัดที่ดินนั้นรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งตนรับโอนสิทธิ
หรือรับตกทอดทางมรดกหรือรับการจัดที่ดินแทนที่
หากปรากฏว่าผู้ได้รับการจัดที่ดินตามวรรคหนึ่งไม่ยอมรับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าว ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิได้รับโอนหรือรับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หรือหมดสิทธิได้รับการจัด
ที่ดินแทนที่ และให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายสั่งให้ผู้รับโอนหรือผู้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หรือผู้รับการจัดที่ดินแทนที่ แล้วแต่กรณี สิ้นสิทธิในที่ดินและมีคาสั่งให้ออกจากที่ดิน
ภายในเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หรือเป็นการจัด
ที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตาย ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาจัดที่ดิน
ให้แก่ทายาทอื่นที่มีสิทธิจะได้รับการตกทอดทางมรดกสิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตายดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๒ หรือที่มีสิทธิจะได้รับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ซึ่งถึงแก่ความตาย
ตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๓ ซึง่ ทายาทอื่นนั้นจะต้องยินยอมรับสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวด้วย
กรณีมีผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเกินกว่าหนึ่งราย
ผู้รับโอนแต่ละรายจะต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวตามส่วนแห่งทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องหรือ
ทีต่ ั้งอยู่กับที่ดินซึ่งตนได้รับการจัดนั้น ส่วนหนี้สินอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ผู้รับโอนแต่ละรายมีหน้าที่ตามสัดส่วน
แห่งที่ดินทีต่ นได้รับ เว้นแต่จะมีข้อตกลงระหว่างผู้รับโอนทุกรายด้วยกันไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๘ ถ้าเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายโดยไม่มีผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สิน
และหนี้สินตามข้อ ๓๗ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตายได้รับการจัดที่ดินโดยวิธีการให้สิทธิการเช่าซื้อ
ให้ตรวจสอบจานวนเงินตามมูลค่าของค่าเช่าที่ดินดังกล่าวและจานวนหนี้สินที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิมนั้น
ค้างชาระอยู่กับ ส.ป.ก. รวมถึงจานวนหนี้สินที่สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการกับ ส.ป.ก. หรือสถาบันเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินได้แจ้งให้ ส.ป.ก. ทราบ เพื่อหักเงินตามจานวนดังกล่าวออกจากเงินที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิม
ได้ชาระเป็นค่าเช่าซื้อแล้ว และคืนเงินที่เหลือให้แก่ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยส่งมอบแก่ผู้จัดการมรดก

๑๔
หรือในกรณีไม่มีผู้จัดการมรดกก็ให้ส่งมอบแก่ทายาทคนใดคนหนึ่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับมรดกเพื่อ แบ่งปันให้กับ
ทายาทรายอืน่ ต่อไป
(๒) กรณีทรัพย์สินและหนี้สินอื่นนอกเหนือจาก (๑) เมื่อเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย
ให้ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทซึ่งมีสิทธิจะได้รับมรดกของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
ดังกล่าวในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดก รับโอนสิทธิและหน้าที่ในทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรดังกล่าว
แต่การรับโอนทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดินนั้นจะต้องรื้อถอนไปพร้อมปรับสภาพที่ดินให้เหมาะสมแก่การประกอบ
เกษตรกรรมด้วย
(๓) กรณีสิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินสิ้นสุดลงโดยมิใช่เหตุแห่งความตาย ให้ ส.ป.ก.จังหวัด
ดาเนินการตามกฎหมายเพื่อให้บุคคลดังกล่าวจัดการทรัพย์สินของตนโดยการรื้อถอนไปพร้อมปรับสภาพที่ดิน
ให้เหมาะสมแก่การประกอบเกษตรกรรม และชดใช้หนี้สินที่ค้างชาระอยู่กับ ส.ป.ก.
หากมี ทรั พย์ สิ น ที่ ไม่ ป รากฏเจ้ าของติ ดอยู่ กั บที่ ดิ นตามวรรคหนึ่ ง และทรัพย์ สิ นนั้ นไม่ เป็ น
อุปสรรคแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกและจัดที่ดิน ดังกล่าวให้แก่ เกษตรกร
ตามระเบียบนี้แล้ว ให้เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินนั้นเป็นผู้รับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
หมวด ๕
การออก แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกเพิกถอน และออกใบแทน
หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และสัญญา
ส่วนที่ ๑
การออกหลักฐานยืนยันคาสั่งอนุญาตให้ได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์
และการจัดทาสัญญา
ข้ อ ๓๙ เมื่ อ เกษตรกรได้ รั บ การคั ด เลื อ กและจั ด ที่ ดิ น ตามระเบี ย บนี้ ให้ ส.ป.ก.จั งหวั ด
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้
เข้าทาประโยชน์
(๒) จัดทาสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่าง เกษตรกรผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิการเช่าในฐานะผู้เช่า
กับเลขาธิการหรื อผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายในฐานะผู้ให้เช่า
(๓) จัดทาสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ระหว่าง เกษตรกรผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิการเช่าซื้อในฐานะ
ผู้เช่าซื้อ กับเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายในฐานะผู้ให้เช่าซื้อ
(๔) จัดทาสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชย ระหว่าง เกษตรกรผู้ได้รับอนุมัติให้ได้รับการจัดให้
โดยมีค่าชดเชยในฐานะผู้รับการจัดให้ กับเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายในฐานะผู้จัดให้
หนังสืออนุญาตตาม (๑) ให้จัดทาขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อความตรงกันและให้เก็บไว้ ณ ส.ป.ก.จังหวัด
และเกษตรกร ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
สัญญาตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้จัดทาขึ้นเป็นสามฉบับ โดยมี ข้อความตรงกันและให้เก็บไว้
ณ ส.ป.ก. ส.ป.ก.จังหวัด และเกษตรกร ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

๑๕
ในกรณีที่เกษตรกรยื่น คาร้อ งขอให้นาชี้แ นวเขตแปลงที่ดิน ที่ได้รับ การจัด ตามวรรคหนึ่ง
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งกาหนดวันเวลานาชี้แนวเขตแปลงที่ดินให้เกษตรกรดังกล่าวทราบก่อนถึงกาหนด
นัดนาชี้แนวเขตไม่น้อยกว่ายี่สิบ วัน ทั้งนี้ เมื่อได้นาชี้แนวเขตแปลงที่ดินแล้ว ให้เกษตรกรลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๐ การจัดทาสัญญาเช่าที่ดินหรือสัญญาเช่าซื้อที่ดิน หรือสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชย
ให้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดให้เข้าทาสัญญาตามหนังสือบอกกล่ าว โดยเกษตรกรจะต้องนาหลักฐาน
ต่อไปนี้มาแสดงต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ในวันทาสัญญา
(๑) ทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) ในกรณีที่เกษตรกรมีคู่สมรส ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสด้วย
ถ้าเกษตรกรผู้ซึ่งได้รับอนุมัติให้ได้รับสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ หรือได้รับการจัดให้โดยมี
ค่าชดเชย ไม่มาแสดงตนเพื่อทาสัญญาตามระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องอันสมควร
เป็นหนังสือให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบ ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิที่ได้รับอนุมัติในคราวนั้น หรือถ้าเกษตรกรได้มาแสดงตน
แต่สละสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อหรือการจัดให้โดยมีค่าชดเชยดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านี้ให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายดาเนินการคัดเลือกและจัดที่ดินนั้นให้แก่เกษตรกรอื่นตามที่กาหนดในระเบียบนี้ต่อไป
เกษตรกรซึ่งได้รับอนุมัติแต่มิได้มาทาสัญญาตามวรรคหนึ่งอาจยื่นคาร้องต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดให้เข้าทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง โดยแสดงเหตุผลอันสมควรหรือเหตุสุดวิสัย
เพื่อขอผ่อนผัน เมื่อเห็นว่าคาร้องดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควร ให้ ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาผ่อนผันให้ผู้ยื่นคาร้อง
เข้าทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวั นนับแต่วันที่ได้รับหนังสือผ่อนผัน และรายงานให้
ส.ป.ก. ทราบโดยเร็ว
ข้อ ๔๑ สัญญาเช่า ให้กาหนดค่าเช่าตามอัตราที่ ส.ป.ก. ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ
ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ า ซื้ อ ให้ ก าหนดจ านวนค่ า เช่ า ซื้ อ เท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ดิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีของยอดเงินมูลค่าที่ดินที่ยังมิได้ชาระ
ข้อ ๔๒ การเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อ ให้เรียกเก็บตั้งแต่วันที่เกษตรกรเข้าทาประโยชน์
ในที่ดินตามที่ระบุในสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ และให้ชาระเงินค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อเป็นรายปีตามวันเวลา
สถานที่ และวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ กรณีเป็นการจัดทาสัญญาเช่าที่ต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ซื้อ หรือ การจัด ทาสัญ ญาเช่า ซื้อ ที่ต่อ เนื่อ งจากการยกเลิก สัญ ญาเช่า กับ คู่สัญ ญารายเดิม ในที่ดิน แปลง
เดีย วกัน ให้ถือว่าวันที่ครบกาหนดชาระค่าเช่าซื้อในปีสุดท้ายของสัญญาเช่าซื้อที่ถูกยกเลิก หรือวันครบกาหนด
ชาระค่าเช่าในปี สุดท้ายของสัญญาเช่า ที่ถูกยกเลิก เป็น วันที่เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในที่ดินตามที่ระบุใน
สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อที่จัดทาขึ้นใหม่
กาหนดระยะเวลาในการเช่าซื้อตามสัญญา ต้องไม่เกินยี่สิบห้าปี
การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือวิธีการชาระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนถึงกาหนดชาระเงินตามสัญญา
ข้อ ๔๓ การเรีย กเก็บ เงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่ดิน ให้เรียกเก็บ
ตามสัญญา

๑๖
ส่วนที่ ๒
การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔๔ ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูป ที่ดิน สัญ ญาเช่า และสัญ ญาเช่าซื้อ ด้ว ยหมึกสีแดงและลงลายมือชื่อกากับ ในกรณีมีการเขีย นหรือ
พิมพ์ผิดพลาด หรือในกรณีที่จานวนเนื้อที่ดินหรือรูปแผนที่มีการเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายหลัง ทั้งนี้ ต้องมิใช่เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ได้รับหนังสืออนุญาตหรือคู่สัญญาดังกล่าว หรือเปลี่ยนตาแหน่งที่ดิน
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิตามสัญญานั้น
ข้อ ๔๕ หากผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อมีเหตุจาเป็น ที่ไม่อาจชาระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อได้ตามสัญญา
เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ซึ่งมิใช่ความผิดของเกษตรกร อันทาให้การประกอบ
เกษตรกรรมไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ จะมีประกาศของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่า
ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสียหายหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อยื่น คาขอต่อ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมรายละเอียด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลดหรือยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดิน หรือการขอผ่อนผันการชาระค่าเช่าซื้อที่ดิน
โดยชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลพร้อมกับหลักฐานอ้างอิงประกอบคาขอ
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีอานาจพิจารณาผ่อนผันการชาระค่าเช่าซื้อที่ดินตามผลแห่งความเสียหาย
สาหรับปีนั้น ๆ
ในกรณีที่เป็นการขอลดหรือยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดิน ให้ ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลดหรือยกเว้นการชาระค่าเช่าที่ดินพร้อมแสดงเหตุผลประกอบ
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรดังกล่าว นาเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเพื่อพิจารณาประกอบคาขอ หากเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลสมควร ให้ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินตามส่วน
แห่งความเสียหายสาหรับปีนั้นได้
ข้อ ๔๖ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อ กรณีที่ ผู้เช่าซื้อประสงค์จะชาระค่าเช่าซื้อแตกต่าง
จากที่กาหนดไว้ในสัญญา ให้เสนอคาขอต่อ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบคาขอและแผนการชาระ
ค่าเช่าซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ เช่าซื้ อช าระค่าเช่า ซื้อในแต่ล ะปี เป็ นจานวนเงิน มากกว่าที่ต้ องช าระตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา จนมีผลให้ระยะเวลาที่ต้องชาระค่าเช่าซื้อน้อยลง ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีอานาจพิจารณา
ให้ค วามเห็น ชอบลดระยะเวลาเช่าซื้อได้ในปีสุดท้ายที่จ่ายค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วให้แก้ไขสัญญาและแจ้งให้
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทราบ
(๒) ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อขอชาระค่าเช่าซื้อเป็นจานวนเงินน้อยกว่าที่ต้องชาระในแต่ละปีตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขสัญญา ซึ่งอาจอนุมัติให้ชาระค่าเช่าซื้อในกรณีดังนี้
ก. การชาระค่าเช่าซื้อน้อยกว่าแต่ไม่เป็นการขยายระยะเวลาไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ให้ ส.ป.ก. เรียกเก็บเงินต้นค่าเช่าซื้อที่ถึงกาหนดชาระซึ่งผู้เช่าซื้อค้างชาระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กาหนด
ในข้อ ๔๑ วรรคสอง ในปีถัดไป
ข. การชาระค่าเช่าซื้อน้อยกว่าแต่เป็นการขยายระยะเวลาไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญา
ให้พิจารณาตามที่เห็นสมควร

๑๗
ข้อ ๔๗ ส.ป.ก. จะโอนสิทธิในที่ดินให้ผู้เช่าซื้อต่อเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการชาระค่าเช่าซื้อ
ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้เช่าซื้อได้ชาระค่าเช่าซื้อครบถ้วนถูกต้อง และ ส.ป.ก. ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว
ส่วนที่ ๓
การยกเลิก หรือเพิกถอน
ข้อ ๔๘ เมื่อเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ยื่น คาขอยกเลิกและปรับปรุง สิท ธิที่ได้รับ การจัดที่ดิน
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน ขอยกเลิกสิทธิการเช่าเพื่อเปลี่ยนเป็นสิทธิการเช่าซื้อ ในที่ดิน
แปลงเดิม หากเห็นว่าผู้เช่ามีรายได้เพียงพอที่จะสามารถชาระค่าเช่าซื้อที่ดินได้ และไม่เป็นผู้ติดค้างชาระค่าเช่า
ที่ดินหรือค้างชาระหนี้สินกับ ส.ป.ก. และหนี้สินของสถาบันอื่น ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้จัดทาสัญญาเช่าซื้อ
ตามข้อ ๓๙ (๓) ให้ต่อเนื่องกับสัญญาเช่าที่ถูกยกเลิกต่อไป แต่ห้ามมิให้ดาเนินการดังกล่าวกับที่ดินตามข้อ ๖ (๑)
หรือที่ดินที่คณะกรรมการกาหนดมิให้มีการโอนสิทธิในที่ดิน
(๒) กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินขอยกเลิกสิทธิการเช่าซื้อเพื่อเปลี่ยนเป็นสิทธิการเช่า ในที่ดิน
แปลงเดิม ให้จัดทาสัญญาเช่าตามข้อ ๓๙ (๒) ให้ต่อเนื่องกับสัญญาเช่าซื้อที่ถูกยกเลิกนั้น
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการดาเนินงานให้ ส.ป.ก. ทราบด้วย
ข้อ ๔๙ ในกรณี ที่ ป รากฏเหตุแห่ งการเพิ กถอนหนั งสื ออนุญ าตให้ เข้าทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติแล้วแต่กรณีสั่งให้เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน สิ้นสิทธิ
การทาประโยชน์ในที่ดิน ตามระเบียบการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ที่คณะกรรมการกาหนด หรือเมื่อสิทธิของเกษตรกรผู้ได้รับ
ที่ดินสิ้นสุดลงตามระเบียบนี้
(๒) เมื่อปรากฏว่าหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินออกโดยผิดพลาด
(๓) เมื่อปรากฏว่าแนวเขตดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทาให้ที่ดิน
แปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
(๔) เมือ่ ได้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อหรือจัดให้โดยมีค่าชดเชยที่ดินแปลงนั้น
ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทาคาสั่งทางปกครองได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบว่าด้วย
การนั้นกาหนดเสร็จสิ้นแล้ว ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ซึง่ เป็นหลักฐานยืนยันคาสั่งที่ถูกเพิกถอนดังกล่าวด้วย
ข้อ ๕๐ เมื่อปรากฏเหตุแห่งการเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีผู้เช่าซื้อไม่สามารถรับภาระค่าเช่าซื้อหรือไม่ประสงค์จะทาประโยชน์ในที่ดินนั้นต่อไป
ให้ผู้เช่าซื้อมีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้
(๒) กรณีผู้ได้รับสิทธิการเช่าซื้อตามข้อ ๒๕ มีหนังสือขอเลิกสัญญาเช่าซื้อในภายหลัง
(๓) กรณีที่ผู้เช่าผิดสัญญาเช่าหรือ ผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อ หรือไม่ชาระค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อ
เป็นเวลาสองปีติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีเหตุให้สิ้นสิทธิตามระเบียบนี้ เมื่อได้ดาเนินการสั่งให้

๑๘
สิทธิของเกษตรกรผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อสิ้นสุดลงตามข้อสัญญาและระเบียบว่าด้วยการนั้น แล้ว ให้เลขาธิการหรือ
ผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีหนังสือบอกเลิกการเช่าหรือการเช่าซื้อไปยังผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อดังกล่าว
ให้ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการดาเนินงานให้ ส.ป.ก. ทราบด้วย
ข้อ ๕๑ เมื่อได้บอกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อแล้ว ให้ ส.ป.ก.จังหวัด มีหนังสือแจ้งให้
ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อและบริวารออกจากที่ดินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หรือภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการปฏิรู ปที่ดินจังหวัดกาหนด เว้นแต่ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อได้ใช้สิทธิยื่นคาร้องตามข้อ ๕๒
และให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการบอกเลิกสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บค่าเช่าและหนี้สินที่ผู้เช่าค้างชาระกับ ส.ป.ก. และ
ในกรณีที่ได้รับชาระค่าเช่าไว้ล่วงหน้า ให้คืนเงินดังกล่าวภายหลังจากหักจานวนเงินเท่ากับค่าเช่าและหนี้สิน
ที่ค้างชาระดังกล่าวออกแล้ว แต่ถ้าเป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิมได้ชาระไว้และการบอก
เลิกสัญญาดังกล่าวมีทายาทอื่นได้รับการจัดที่ดินตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ห้ามมิให้คืนเงินส่วนนั้นแก่ผู้เช่า
(๒) กรณีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ให้เรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าซื้อตลอดระยะเวลาที่ให้เช่าซื้อ
และคืนค่าเช่าซื้อที่รับไว้แล้ว เมื่อได้หักจานวนเงินเป็นค่าเช่าเท่ากับระยะเวลาที่ได้ทาประโยชน์ตามสัญญาเช่าซื้อ
และหนี้สินที่ค้างชาระกับ ส.ป.ก. ออกแล้ว หากเป็นการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕๐ (๒) ให้ผู้เช่าซื้อมีสิทธิได้รับ
คืนเงินค่าเช่าซื้อที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิมและผู้นั้นได้ชาระไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินที่ตนได้รับสิทธิการเช่าซื้อ
โดยให้น าวิธีการหั กเงินตามความในข้อ ๓๘ (๑) มาใช้ บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการบอกเลิ กสั ญ ญาโดยมี
ทายาทอื่นได้รับการจัดที่ดินนั้นตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ห้ามมิให้คืนเงินส่วนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินเดิมได้ชาระไว้
แก่ผู้เช่าซื้อ
ข้อ ๕๒ ถ้าผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อเห็นว่าค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อ และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม
หรือมีข้อพิพาทอื่นเกี่ยวกับการเช่าหรือการเช่าซื้อหรือค่าใช้จ่าย หรือมีการกล่าวอ้างว่า ส.ป.ก. บอกเลิกสัญญา
โดยไม่ชอบ ให้ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อนั้นยื่นคาร้องต่อ ส.ป.ก.จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันชาระค่าเช่าหรือ
ค่าเช่าซื้อ หรือค่าใช้จ่าย หรือวันที่ทราบหรือควรที่จะทราบมูลเหตุที่พิพาท หรือวันที่บอกเลิกสัญญา พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานอ้างอิงประกอบคาร้อง เมื่อได้สอบสวนแล้วให้ทาความเห็นพร้อมกับรายงานเกี่ยวกับคาร้องนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต่อไป เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว
ให้แจ้งผลการวินิจฉัยแก่ ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า คาวินิจฉัยของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
ในระหว่างที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาคาร้อง ให้ สัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ
ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะมีคาวินิจฉัย
ส่วนที่ ๔
การออกใบแทน
ข้อ ๕๓ ส.ป.ก.จังหวัด มีอานาจออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันคาสั่งอนุญาตให้เกษตรกรได้รับการจัดให้เข้าทาประโยชน์ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ชารุดในสาระสาคัญอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับอนุญาต ชื่อผู้มีอานาจออกหนังสืออนุญาต เลขสารบัญทะเบียนที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน และรูปแผนที่ เป็นต้น

๑๙
(๒) ในกรณีหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สูญหาย เมื่อผู้มีชื่อในหนังสือ
อนุญาตยื่นคาขอและนาพยานหลักฐานมาให้ทาการสอบสวนจนเป็นที่เชื่อถือได้ และ ส.ป.ก.จังหวัด ปิดประกาศ
ผลการสอบสวนมีกาหนดสามสิบวัน ไว้แล้ว ในที่เปิดเผย ณ ส.ป.ก.จังหวัด หรือที่ว่าการอาเภอหรือที่ว่าการ
กิ่งอาเภอท้องที่ หรือที่ทาการกานันท้องที่ และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ ถ้ามีผู้ คัดค้านภายในเวลา
ที่กาหนดและนาพยานหลักฐานมาแสดงให้ทาการสอบสวนแล้วสั่งการไปตามแต่กรณี ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายใน
เวลาที่กาหนดให้ออกไปแทนไปตามคาขอ
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๔ บรรดาคาร้อง คาขอ และอุทธรณ์ ที่ยื่นไว้ตามระเบียบข้อ ๓ (๑) ถึง (๙) หรือมติ
คณะกรรมการครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโอน
และการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทาประโยชน์ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการพิจารณาคาร้อง
คาขอ และอุทธรณ์ตามระเบียบหรือมติคณะกรรมการนั้นต่อไป
ข้อ ๕๕ ให้ ส.ป.ก. จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสาหรับตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์
ในข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ประสานหรือเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของ ส.ป.ก. เข้ากับ
ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เช่น
(๑) กรมที่ดิน กรมป่า ไม้ กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร กรมธนารักษ์ องค์การบริห าร
ส่วนตาบล เพื่อตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินของบุคคล รวมถึงแนวเขตและสถานะของที่ดิน
(๒) กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
(๓) กรมสรรพากร สานักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลของผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
(๔) กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบสถานะของบุคคล ความเป็นทายาท และระยะเวลา
ที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย
(๕) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ข้อ ๕๖ ให้นาข้อ ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับ เกษตรกรผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน
ขอรับที่ดินทากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ในกรณีที่เกษตรกรมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ยังไม่ได้รับการจัดที่ดิน ให้ประกาศรายชื่อของเกษตรกรดังกล่าวไว้ในบัญชีตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่เกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดินถึงแก่ความตายก่อ นวันที่ระเบีย บนี้มี ผลใช้บังคับ
ให้วันที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายตามข้อ ๒๒ และข้อ ๓๐ เริ่มนับตัง้ แต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๕๘ บรรดาประกาศ คาสั่ง แบบและขั้นตอน ตลอดจนหนังสือกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ที่ ส.ป.ก. ได้กาหนดขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามระเบียบข้อ ๓ (๑) ถึง (๙) หรือมติคณะกรรมการครั้งที่ ๗/๒๕๔๔
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการโอนและการตกทอดทางมรดก
สิทธิการเข้าทาประโยชน์ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

๒๐
ข้อ ๕๙ หนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ และ
สัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชย ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปและถือว่าเป็นหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูป ที่ดิน สัญญาเช่า ที่ดิน สัญญาเช่าซื้อที่ดิน และสัญญาจัดให้โดยมีค่าชดเชย
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
ร้อยเอก

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธรรมนัส พรหมเผ่า)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

