
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
 
 “การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม”  หมายความวา  การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองใน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนําที่ดินของรัฐ หรือ
ที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน ซ่ึงมิไดทําประโยชนในที่ดินนั้นดวยตนเอง  หรือมีที่ดินเกินสิทธิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอ
แกการครองชีพและสถาบันการเกษตรกรไดเชาซื้อ เชาเขาทําประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิด
ผลดียิ่งขึ้น 
 “หนังสือรับมอบที่ดิน”  (ส.ป.ก.๔-๒๘)  เปนหลักฐานแสดงวาไดรับมอบที่ดินและไดรับอนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดินจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ซ่ึงมีขอบเขตแปลงที่ดินที่ไดรับ
มอบจาก ส.ป.ก.  
 “หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน” (ส.ป.ก.๔-๐๑) เปนหลักฐานแสดงการได
รับอนุญาตใหเจาทําประโยชนในที่ดินตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดิน 
 เปาหมายสําคัญของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากมุงหมายใหเกษตรกรมีความเทา
เทียมกันดานสิทธิและการถือครองที่ดินแลวยังใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพและรายไดของ
เกษตรกรเพื่อใหสามารถดํารงชีพในที่ดินที่ไดรับจากกการปฏิรูปที่ดินได 
 

ผูมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปท่ีดิน 
 
 ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๓๒ มี ๓ ประเภท คือ 

๑. เกษตรกร  หมายถึง 
  ๑.๑  ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักไดแก ผูที่เปนเกษตรกรอยูแลวตามความเปนจริง
และใชเวลาสวนใหญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมิใชอาชีพอ่ืน และเปนผูไมมีที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปนของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเล็กนอยไมเพียงพอแกการครองชีพ 
  ๑.๒  ผูประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก ผูที่ยังไมเปนเกษตรกร แต
ประสงคจะเปนเกษตรกร และมาขอรับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบุคคลประเภทนี้ได
แก  
   -  ผูยากจน หมายถึง  ผูมีรายไดซ่ึงรวมสิทธิหรือประโยชนอ่ืน ๆ ที่สามารถคํานวณ
เปนตัวเงินไดและเมื่อรวมกันแบวจะตองไมสูงกวาอัตรารายไดที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(คปก.) กําหนด 



   -  ผูจบการศึกษาทางการเกษตรกรรม  หมายถึง ผูที่จบการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในประเภทวิชาเกษตรกรรม 
   -  บุตรของเกษตรกรรม  หมายถึง บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก 
 บุคคลดังกลาวตองไมมีอาชีพอันมีรายไดประจําเพียงพอแกการยังชีพอยูแลว ไมมีที่ดินเพื่อเกษตร
กรรมเปนของตนเองและประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
เกษตรกรจะไดรับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามขนาดจํานวนที่คณะกรรมการปฏิรูปที่
ดินจังหวัด (คปจ.)  เห็นสมควร แตทั้งนี้เนื้อที่ทั้งหมดเมื่อรวมกับที่เกษตรมีอยูเดิมแลวตองไมเกิน ๕๐ ไร 
สําหรับการประกอบเกษตรกรรมโดยทั่วไป (ยกเวนถือครองที่ดินกอนป ๒๕๒๔) อาจไดรับไมเกิน ๑๐๐ ไร)  
สวนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวใหญไดรับที่ดินไมเกิน ๑๐๐ ไร 
 ๒.  สถาบันเกษตรกร  หมายถึง 
 กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร และชุมชนสหกรณการเกษตรตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ซ่ึง
จะไดรับการจัดที่ดินตามขนาดเนื้อที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นสมควรใหโดย
คํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ 
 ๓.  ผูประกอบกิจการอื่นท่ีเปนการสนับสนุน หรือเก่ียวเนื่องกับการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกประกาศกระทรวง ฯ กําหนดกิจการได ดังนี้ 
 ๑.  กิจการอื่นที่เปนการกสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  ๑.๑  กิจการทางวิชาการเกษตร การสาธิต การทดลองเพื่อประโยชนทางการเกษตร 
  ๑.๒  กิจการที่สงเสริมหรือประกันราคาพืชผลการเกษตร หรือลดตนทุนการผลิตทางการ
เกษตร 
  ๑.๓  กิจการที่เปนขอตกลงรวมกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน  เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใน
การดําเนินการผลิต 
  ๑.๔  กิจการที่เปนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิต การ
จําหนายและการตลาดใหเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 ๒  กิจการที่เปนการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง กิจการแปรรูปผลิตผล
เกษตรกรรม ซ่ึงใชผลผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเปนหลัก 
 ทั้งนี้จะไดรับการจัดที่ดินตามขนาดที่คณกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นสม
ควรซ่ึงตองไมเกิน ๕๐ ไร ผูใดประสงคจะขอรับการจัดที่ดินเพื่อใชสําหรับกิจการที่เปนกรสนับสนุน หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ใหยื่นคําขอรับอนุญาตที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหงทองที่ที่ประสงค
จะประกิบกิจการนั้น 



 ผูประสงคจะขอรับการจัดท่ีดิน หรืออสังหาริมทรัพยเพื่อใชสําหรับประกอบกิจการใหยื่นคําขอรับ
อนุญาตไดท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดแหงทองท่ีท่ีประสงคจะประกอบกิจการ พรอมดวยเอกสารและ
หลักฐานดังตอไปนี้ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทนได หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตาง
ดาว 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.  กรณีเปนนิติบุคคลใหยื่นหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการทะเบียนเปน
นิติบุคคลพรอมทั้งวัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๔  แผนและโครงการประกอบคําขอรับอนุญาต ประกอบดวย 

๑) ประเภทของกิจการ 
๒) ประเภทของสิทธิที่ขอรับอนุญาต 
๓) สถานที่ประกอบกิจการและจํานวนเนื้อที่ที่ตองการขออนุญาต 
๔) ทุนที่ใชดําเนินงาน  รวมทั้งแผนการเพิ่มทุนในอนาคต 
๕) ลักษณะของการดําเนินงานของโครงการโดยระบุลักษณะการใชที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ 
๖) ผลตอนแทน ระยะเวลาทุน และเครื่องชี้วัดอื่น ๆ ที่แสดงโอกาสความสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบกิจการ 
๗) ประโยชนที่คาดวาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ ส.ป.ก. จะไดรับ   

 ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.)  จะเปนผูพิจารณาอนุญาตคําขอรับการจัดที่ดิน   
โดยระยะเวลาการเชา เชาซื้อ หรือเขาทําประโยชนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ส.ป.ก. ประกาศกําหนดและ
ใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหดนใหผูขอรับอนุญาตจายคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่
ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) กําหนด โดยนําคาตอบแทนที่ไดรับเขากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 เงื่อนไขท่ีจะใหผูรับอนุญาตถือปฏิบัติท่ีระบุไวในสัญญา ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 ๑.  ตองประกอบกิจการตามแผนและโครงการที่ขออนุญาตนั้น จะโอนสิทธิไปยังบุคคลอื่นไมได 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก คปจ. กอน 
 ๒.  ตองใชที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใหตรงกับกิจการที่ไดรับอนุญาตตามที่ระบุไวในสัญญาหาก
ไมปฏิบัติตาม  คปจ. หรือ คปก. มีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตและเลิกสัญญาได 
 ๓.  ตองเริ่มลงมือดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
 ๔.  ตองไมเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมกิจการ แผนงาน แผนการดําเนินงานหรือวิธีการดําเนิน
การเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก คปจ. กอน 
 ๕.  ตองยินยอมให ส.ป.ก. เขาไปตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามสัญญาอยางนอยปละครั้ง 
 ๖.  ในระหวางเวลาหรือครบกําหนดเวลา เชา เชาซื้อ หรือเขาทําประโยชน หรือเลิกใชประโยชน
ในที่ดินหรือโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย ใหแกผูรับอนุญาตแลวก็ตาม ถาทรัพยสินหรือส่ิง



กอสรางที่ปลูกบนที่ดินที่ไดรับอนุญาตกอใหเกิดความเสียหาย หรือกีดขวางการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
คปจ. มีอํานาจสั่งใหรื้อถอนทรัพยสินหรือส่ิงกอสรางดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิบัติตาม 
คปจ. มีอํานาจรื้อถอนไดโดยผูรับอนุญาตเปนผูออกคาใชจายและตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๒๕ ของคา
ใชจายนั้นดวย 
 ๗.  ผูรับอนุญาตตองเขาทําสัญญากับ ส.ป.ก. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการขอ
อนุญาตหากไมทําสัญญาภายในเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุผลอันสมควรให คปจ. เพิกถอนอนุญาตได 
 

การไดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 
 ๑.  ดวยวิธีการปฏิรูปท่ีดินในที่ดินเอกชน 
 การปฏิรูปที่ดินในที่ดินเอกชน  หมายถึง  การนําที่ดินที่เจาของที่ดิน มีความประสงคจะขายที่ดิน 
หือไมไดทําประโยชนในที่ดินดวยตนเอง หรือมีที่ดินเกินกวาสิทธิที่กฎหมายปฏิรูปที่ดินกําหนดใหถือครอง
ได โดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจาของที่ดิน
เอกชนดังกลาว ซ่ึงถือครองที่ดิน โดยมีหนังสือสําคัญตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส.๓, น.ส. ๓ ก) หรือโฉนดที่ดินมาจัดสรรใหเกษตรกรผูเชาทีดิน ผูไรที่ทํากิน ไดเชา หรือเชา
ซ้ือจาก ส.ป.ก. ตอไป 
 ๒.  ดวยวิธีการปฏิรูปท่ีดินในที่ของรัฐ  
 การปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐ  หมายถึง การที่ ส.ป.ก. นําที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ไดแก  ที่ดินใน
เขตปาสงวนแหงชาติและเขตปาไมถาวรท่ีเสื่อมโทรม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติใหดําเนินการปฏิรูปที่ดินที่สา
ธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชรวมกัน ที่ราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังใหความยินยอมแลว ที่ดินรกราง
วางเปลา หรือที่ดินจําแนกออกจากเขตปาไมถาวร นํามาจัดใหเกษตรกรเชา เชาซื้อ เขาทําประโยชน หรือจัด
ใหโดยมีคาชดเชย 
 การเวนคืนท่ีดินสําหรับการปฏิรูปท่ีดินในที่ดินเอกชน 
 กฎหมายไดใหอํานาจเวนคืนที่ดินไดนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชโดย
อนุโลม แตจนถึงปจจุบันนี้ ส.ป.ก. ยังมิไดใชมาตรการเวนคืนที่ดิน เพราะมีขอจํากัดในทางปฏิบัติบาง
ประการที่ตองแกไข 
 



หนาที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
 
 เมื่อเกษตรกรไดรับการคัดเลือกเขาทําประโยชนในเขตที่ดินลงชื่อในหนังสือรับมอบที่ดินและ
หรือสัญญาเชา หรือสัญญาเชาซื้อ หรือสัญญาจัดใหโดยมีคาชดเชยเรียบรอยแลว จะตองเริ่มเขาทําประโยชน
ในที่ดินนั้น และมีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑  ทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองอยางเต็มความสามารถ และไมนําที่ดินนั้นทั้งหมด หรือบาง
สวนไปใหผูอ่ืนเชา ใหทําประโยชน หรือขาย หากไมตองการจะทําประโยชนในที่ดินใหยื่นคําขอสละสิทธิ
พรอมกับบอกเลิกสัญญา หรือขอโอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นใหสามีหรือภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะ  โดยยื่น
คําขอไดที่สํานังานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) 
 ๒.  ไมเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเปนเหตุใหดินเสื่อมสถาพความเหมาะสมแกการประกอบ
เกษตรกรรม เชน ขุดหนาดินขาย  
 ๓.  ไมขุดบอเพื่อเกษตรกรรมเกินกวารอยละ ๕ ของพื้นที่ที่ไดรับมอบ เชน ถา ส.ป.ก. จัดที่ดินให 
๒๐ ไร จะขุดบอไดไมเกิน ๑ ไร และตองไมปลูกสิ่งกอสรางใด ๆ นอกเหนือจากการปลูกสรางโรงเรือน ยุง
ฉาง ที่อยูอาศัย หรือส่ิงกอสรางอยางอื่น ที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตรของเกษตรกรนั้นตามสมควร หาก
ตองการจะทําการใด ๆ ที่เกินจากนี้ ใหยื่นคําขออนุญาตตอ ส.ป.ก. จังหวัดกอน 
 ๔.  ดูแลรักษาหมุดหลักฐานและหลักเขตในที่ดินที่ไดรับมอบ มิใหเกิดชํารุดเสียหาย หรือเคลื่อน
ยายไปจากตําแหนงเดิม 
 ๕.  ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่กอใหความเสียหายแกส่ิงกอสรางในโครงการปฏิรูปที่ดิน 
สภาพแวดลอม  หรือเสียหายตอการทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรอื่น  
 ๖.  ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (คปก.) และคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด (คปจ.)  
 ๗.  ปฏิบัติตามสัญญากูยืมที่ทํากับ  ส.ป.ก. และตามพันธะกรณีที่มีอยูกับสถาบันการเงินหรือ
บุคคลที่ดําเนินงานรวมกับ ส.ป.ก. เชน ตามสัญญากูยืมเงินกับ ธ.ก.ส. หรือสัญญาตามโครงการพัฒนาการ
เกษตรรวมกับภาคเอกชน 
 นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกปา หรือไมยืนตนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของเนื้อที่
ในแปลงที่ดินที่ไดรับการจัดจาก ส.ป.ก. อีกดวย 
 ถาเกษตรกรไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะมีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูก
ตองภายในกําหนด ถาเกษตรกรยังคงฝาฝนโดยไมมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
(คปจ.) จะมีคําสั่งใหส้ินสิทธิและตองออกจากที่ดิน 
 
 



การสิ้นสิทธิ 
 
 ผูที่ไดรับการจัดที่ดิน ส.ป.ก. จะสิ้นสิทธิในที่ดิน ในกรณีดังตอไปนี้ 
 ๑.  ตาย หรือสละสิทธิ์ เวนแตจะมีการตกทอดทางมรดกตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘   
 ๒.  โอนสิทธิการเขาทําประโยชน การเชา หรือการจัดใหโดยมีคาชดเชยไปยังบุคคลอื่นตามพระ
ราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. ๒๕๑๘   
 ๓.  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบที่ คปก. กําหนด คือไมไดถือสัญชาติไทยหรือมีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอตอการเลี้ยงชีพกอนไดรับการคัดเลือกเขาทํากินในเขต
ปฏิรูปที่ดินหรือไมเปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 ๔.  ฝาฝนระเบียบขอบังคับของ ค.ป.ก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปฏิบัติเกี่ยว
กับการเขาทําประโยชนในที่ดิน 
 

การขอเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. ๒๕๑๘   แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดกําหนดการใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินแกบุคคลใน
เขตปฏิรูปที่ดิน ดังนี้ 
 ๑.  โดยการเชาซื้อที่ดิน ทั้งในที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่  
คปก. กําหนด  
 ๒  ผูประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองที่ถือครองที่ดินของรัฐอยูกอน พ.ศ. ๒๕๒๔  ในสวนที่ไม
เกิน ๕๐ ไร และจายคาธรรมเนียมในการโอนรังวัด และคาปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดําเนินการตาม
จํานวนที ค.ป.ก. กําหนด 
 
  
 

 


