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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมการเชาเคหะและทีด่นิ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 
เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเชาเคหะและ

ที่ดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและ

ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน พุทธศักราช 

๒๔๘๙ พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๙๐ และ
พระราชบัญญัติควบคุมคาเชาในภาวะคับขัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เคหะ” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางที่ใชเปนที่อยูอาศัยโดยไมตองคํานึงวาจะใช

เปนที่ประกอบธุรกิจ การคาหรืออุตสาหกรรมดวย เปนสวนประธานหรืออุปกรณ 
“ที่ดิน” หมายความวา ที่ดินสําหรับปลูกสรางเคหะและที่ซึ่งตอเนื่องเปนบริเวณ

ของเคหะ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๘๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เคหะควบคุม” หมายความวา เคหะซึ่งผูใหเชาและผูเชาตกอยูในบังคับแหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมคาเชาในภาวะคับขันซึ่งใชบังคับอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เฉพาะที่มีอัตราคาเชาเปนรายเดือนหรือคํานวณไดเปนรายเดือนไมเกิน
เดือนละหนึ่งพันบาทสําหรับเคหะที่อยูในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี และไมเกินเดือน
ละสามรอยบาทสําหรับเคหะที่อยูในเขตเทศบาททุกแหงนอกจากเทศบาลนครกรุงเทพฯ และ
เทศบาลนครธนบุรี 

“ที่ดินควบคุม” หมายความวา ที่ดินซึ่งผูใหเชาและผูเชาตกอยูในบังคับแหง
กฎหมายวาดวยการควบคุมคาเชาในภาวะคับขันซึ่งใชบังคับอยูในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้เฉพาะที่มีอัตราคาเชาเปนรายป หรือคํานวณไดเปนรายปไมเกินปละส่ีสิบ
แปดบาทตอหนึ่งตารางวาสําหรับที่ดินที่อยูในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี และไมเกินป
ละยี่สิบสี่บาทตอหนึ่งตารางวาสําหรับที่ดินที่อยูในเขตเทศบาลทุกแหงนอกจากเทศบาลนคร
กรุงเทพฯ และเทศบาลนครธนบุรี 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการเชา” 

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกมีจํานวนไมนอยกวาส่ีคนและไมเกิน
แปดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให รั ฐมนตรีตั้ งกรรมการคนใดคนหนึ่ งห รือบุคคลอื่ น เปน เลขานุการ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖  ในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมการเชา ถาประธานกรรมการ

ไมมาประชุมหรือไมอยูในที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานแหงที่ประชุม 
 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเชาทุกคราวตองมีกรรมการมา

ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานแหงที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการควบคุมการเชามีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ควบคุมการเชา ประกอบดวยประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและอนุกรรมการอื่นอีกมีจํานวนไมนอย
กวาสองคนและไมเกินสี่คน โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการใดในทองถ่ินใด 
ตามที่คณะกรรมการควบคุมการเชาจะไดมอบหมาย การแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการเชา 
และการมอบหมายใหปฏิบัติการใดในทองถ่ินใดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการเชาตามความในวรรคกอน 
ใหถือวาคณะอนุกรรมการควบคุมการเชาเปนคณะกรรมการควบคุมการเชาในกิจการที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
มาตรา ๙  การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการเชาใหนํามาตรา ๖ และ

มาตรา ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดรับคํารองขอขึ้นคาเชาหรือคํา

รองขอใด ๆ ที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ใหวินิจฉัยสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับคํารองขอ 
 
มาตรา ๑๑  หามมิใหเรียกรองข้ึนคาเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมจากผูเชา 

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเชา 
 
มาตรา ๑๒  เพ่ือความประสงคแหงมาตรา ๑๑ การข้ึนคาเชานั้น ใหหมายความ

รวมตลอดถึงการกระทําดังตอไปนี้ ถาหากไดกระทําดวยเจตนาใหเปนการแกไขหรือเพ่ิมเติม
สัญญาเชาที่ไดมีอยูเปนครั้งสุดทายเกี่ยวแกเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมที่ใหเชานั้น คือ 

(๑) การใหผูเชาเสียเงินกินเปลา ทรัพยสินอื่นใดหรือบริการใหแกผูใหเชาหรือ
ผูอ่ืน ซึ่งผูเชาไมจําตองเสียตามกฎหมาย 

(๒) การใหผูเชาตองมีหนาที่หรือรับภาระใด ๆ ซึ่งตามกฎหมายผูเชาไมจําตองมี
หนาที่หรือรับภาระนั้น ๆ 

(๓) การใหผูใหเชาหลุดพนจากหนาที่หรือภาระใด ๆ ซึ่งผูใหเชามีอยูตามสัญญา
เชาหรือตามกฎหมาย 

(๔) การใหผูเชาไดรับประโยชนในเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมที่เชาลดนอยลง
กวาที่ตกลงกันไวหรือตามสิทธิที่ผูเชามีอยูตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมอาจรองขอใหคณะกรรมการ

ควบคุมการเชาข้ึนคาเชาได 
 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการควบคุมการเชามีอํานาจอนุญาตใหผูใหเชาเคหะ

ควบคุมและที่ดินควบคุมขึ้นคาเชาไดในอัตราที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงอัตราคาเชาที่เปนอยู
โดยทั่วไปในเวลาที่ผูใหเชารองขอขึ้นคาเชา แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม คณะกรรมการ
ควบคุมการเชาจะอนุญาตใหผูใหเชาข้ึนคาเชาไดอีกไมเกิน 

(๑) หาเทาของคาเชาที่ผูใหเชาไดรับอยูในวันรองขอขึ้นคาเชาในกรณีที่คาเชานั้น
เปนอัตราที่ผูใหเชาไดรับอยูกอนป พ.ศ. ๒๔๙๐ 

(๒) สองเทาของคาเชาที่ผูใหเชาไดรับอยูในวันรองขอข้ึนคาเชาในกรณีที่คาเชา
นั้นเปนอัตราที่ผูใหเชาไดรับอยูระหวางป พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) หนึ่งเทาของคาเชาที่ผูใหเชาไดรับอยูในวันรองขอข้ึนคาเชาในกรณีที่คาเชา
นั้นเปนอัตราที่ผูใหเชาไดรับอยูหลังป พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมการเชาไดมีคําส่ังอนุญาตใหผูใหเชา

เคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมขึ้นคาเชาก็ดี หรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหผูใหเชาเคหะควบคุมหรือ
ที่ดินควบคุมขึ้นคาเชาก็ดี สิทธิการรองขอข้ึนคาเชาของผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมนั้น
ส้ินสุดลงจะรองขอข้ึนคาเชาอีกมิได 

 
มาตรา ๑๕ ทวิ๒  เมื่อพนกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ เมื่อผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมรองขอ คณะกรรมการควบคุมการเชามีอํานาจ
อนุญาตใหผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมขึ้นคาเชาเกินกวาอัตราที่กําหนดในมาตรา ๑๔ 
ได แตตองไมเกินกวาอัตราคาเชาเคหะหรือที่ดินที่มิไดควบคุม ซึ่งมีสภาพและทําเลที่ตั้งคลายคลึง
กัน ทั้งนี้ โดยมิตองคํานึงวาจะไดมีการขึ้นคาเชาตามมาตรา ๑๔ มาแลวหรือไม และมิใหนําความ
ในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดมีคําส่ังใหยกคํารองขอของผูใหเชาเคหะ
ควบคุมหรือที่ดินควบคุมหรือมีคําส่ังอนุญาตใหข้ึนคาเชาตามวรรคหนึ่งแลว สิทธิการรองขอขึ้นคา
เชาของผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมสิ้นสุดลง จะรองขอข้ึนคาเชาอีกมิได 

 
มาตรา ๑๖  เพ่ือปฏิบัติการพิจารณาคํารองขอที่ไดย่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ให

คณะกรรมการควบคุมการเชามีอํานาจ 
(๑) เรียกผูเชา ผูใหเชา หรือบุคคลอื่นใดตามความจําเปน มาชี้แจงเกี่ยวกับเคหะ

หรือที่ดินนั้น 
(๒) เรียกสัญญาเชา ใบเสร็จคาเชา และเอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับการเชาจากผู

ครอบครองเอกสารนั้น ๆ 
(๓) ตรวจเคหะและที่ดินที่เชา ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
 
มาตรา ๑๗  ผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมไมมีสิทธิใหผูเชาซึ่งไดใชหรือ

ไดรับประโยชนในทรัพยสินที่เชาอยูในหรือภายหลังวันใชพระราชบัญญัตินี้เลิกใชหรือไดรับ
ประโยชนในทรัพยสินที่เชา แมจะไมมีสัญญาเชา หรือสัญญาเชานั้นสิ้นอายุแลวก็ตาม เวนแตใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเชาผิดนัดไมชําระคาเชาสองคราวติด ๆ กัน นอกจากมีสัญญาตอกันไวเปน
อยางอ่ืนอันเปนคุณแกผูเชา 

                                                 
๒ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ผูเชาใชทรัพยสินที่เชาเพ่ือการอยางอ่ืนนอกจากที่ปรากฏตามสัญญาเชาอัน
อาจเปนเหตุใหทรัพยสินที่เชาเสียหายและผูใหเชาไดใหคําเตือนแลว ผูเชาไมปฏิบัติตามภายใน
เวลาอันสมควร 

(๓) ผูเชาใหเชาชวงโดยมิไดรับความยินยอมจากผูใหเชา 
(๔) ผูเชาไมสงวนทรัพยสินที่เชาเสมอกับวิญูชนจะพึงสงวนทรัพยสินของ

ตนเอง 
(๕) ไดรับความยินยอมจากผูเชา 
(๖) เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดพิจารณาเห็นสมควรและใหความ

ยินยอมในกรณีที่ผูใหเชาเดิมหรือผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใหเชามีความจําเปนจะเขาอยู
อาศัยในทรัพยสินที่ใหเชา 

(๗) เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดพิจารณาเห็นสมควรและใหความ
ยินยอมในกรณีที่เคหะควบคุมที่ใหเชานั้นชํารุดทรุดโทรมถึงขนาดตองสรางใหมหรือซอมแซมใหม
ในลักษณะที่การซอมแซมนั้นบุคคลจะอยูอาศัยในขณะทําการซอมแซมมิได หรือในกรณีที่ผูใหเชา
ประสงคจะรื้อเพ่ือปลูกสรางใหมใหสอดคลองหรือเปนไปตามผังเมือง ความเจริญหรือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๘) เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดพิจารณาเห็นสมควรและใหความ
ยินยอมในกรณีที่ผูใหเชาที่ดินควบคุมประสงคจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของที่ดินควบคุมใหเปนที่
ปลูกสรางอาคารใด ๆ เสียใหมใหสอดคลองหรือเปนไปตามผังเมือง ความเจริญ หรือความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง หรือจะใชเปนสถานที่เพ่ือประโยชนแกกิจการใดซึ่งเปนความ
เจริญหรือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ทั้งนี้ โดยเจาของที่ดินควบคุมยินยอมเสียและ
ไดชําระคาร้ือถอนอาคารใหแกผูเชาซึ่งจะตองร้ือถอนอาคารออกไปจากที่ดินควบคุมนั้นตาม
จํานวนที่คณะกรรมการควบคุมการเชากําหนด 

(๙) เมื่อคณะกรรมการควบคุมการเชาไดพิจารณาเห็นสมควรและใหความ
ยินยอมเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค สาธารณประโยชน หรือประโยชนของรัฐ 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่ผูเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมตาย และผูหนึ่งผูใดใน

ครอบครัวของผูเชาซึ่งอาศัยอยูในทรัพยสินที่เชาขณะที่ผูเชาตายแสดงความจํานงจะเชาทรัพยสิน
นั้นตอไป โดยแจงความจํานงเปนหนังสือไปยังผูใหเชาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูเชาตาย ให
ถือวาผูแจงความจํานงนั้นเปนผูเชาสืบแทนตอไป 

 
มาตรา ๑๙  ผูเชาและผูใหเชาเคหะควบคุมหรือที่ดินควบคุมที่เก่ียวของอาจ

อุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการควบคุมการเชาที่ไดส่ังตามพระราชบัญญัตินี้ตอรัฐมนตรีไดภายใน
กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  หามมิใหเรียกหรือรับเงินกินเปลาหรือทรัพยสินอื่นในทํานองเงินกิน
เปลาจากผูเชาหรือผูเสนอขอเชาเคหะหรือที่ดิน ไมวาเคหะหรือที่ดินนั้นจะเปนเคหะควบคุมหรือ
ที่ดินควบคุมหรือไม 

ความในวรรคกอน มิใหใชบังคับแกกรณีการเรียกเงินกินเปลาหรือทรัพยสินอื่น
ในทํานองเงินกินเปลาจากผูเสนอขอเชาเคหะที่ปลูกสรางข้ึนใหมหรือเคหะท่ีไมเคยมีการเชามา
กอน หรือเคยมีการเชามากอนแตเคหะนั้นไมเคยไดมีการเชาโดยผูเชาตองเสียเงินกินเปลาหรือ
ทรัพยสินอื่นในทํานองเงินกินเปลามากอน 

 
มาตรา ๒๑๓  ความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๗ ใหใชบังคับไดเพียงแปดปนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ความในวรรคกอนไมกระทบกระทั่งความผิดอาญาที่บุคคลไดกระทําการฝาผืน

มาตรา ๑๑ ไวในระหวางที่มาตรานี้ใชบังคับอยู 
 
มาตรา ๒๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๒๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการรองขอตอคณะกรรมการ
ควบคุมการเชาและการอุทธรณไดไมเกินรายละหาสิบบาท 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชต 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคาเชาในภาวะคับขันที่ใชอยูปจจุบันเปนกฎหมายที่ไดตราขึ้นเพื่อแกไขความขาดแคลนที่
อยูอาศัยของประชาชนในระหวางที่ประเทศอยูในภาวะคับขัน แตบัดนี้ภาวะคับขันซึ่งเปน
วัตถุประสงคของกฎหมายดังกลาวไดผานพนไปแลว และความขาดแคลนที่อยูอาศัยของประชาชน
ก็ไดบรรเทาเบาบางลง จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคาเชาเสียใหมเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายพัฒนาประเทศและในขณะเดียวกันก็ยังคงคุมครองประโยชนของผูเชาที่
ไดรับอยูแลวตามกฎหมายปจจุบันใหไดรับอยูตอไปตามสมควร สําหรับอาคารที่ไดสรางข้ึนใหม
นั้นคงใหเปนไปตามหลักของกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการเชา 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๙๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กําหนดระยะเวลาควบคุม
การขึ้นคาเชาและการใหเลิกเชาเคหะและที่ดินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเชาเคหะและ
ที่ดินจะสิ้นสุดลง แตเคหะและที่ดินที่อยูอาศัยของประชาชนยังมีปริมาณต่ํากวาที่ควร เพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนของผูไมมีที่อยูอาศัยของตนเอง สมควรมีการควบคุมการเชาเคหะและที่ดินให
บุคคลเหลานี้ไดอยูอาศัยในเคหะและที่ดินที่ไดเชาอาศัยอยูแลวตอไปอีก ๒ ปและเพ่ือความเปน
ธรรมแกเจาของเคหะและที่ดิน สมควรใหมีการขึ้นคาเชาอีกไดไมเกินอัตราการเชาตามปกติที่มิได
ควบคุม 
 
พระราชบัญญัติควบคุมการเชาเคหะและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกําหนดระยะ
เวลาควบคุมการขึ้นคาเชาและการใหเลิกเชาเคหะและที่ดินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเชา
เคหะและที่ดิน จะสิ้นสุดลง แตเคหะและที่ดินที่อยูอาศัยของประชาชนยังมีปริมาณต่ํากวาที่ควร 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูไมมีที่อยูอาศัยของตนเอง สมควรมีการควบคุมการเชาเคหะและ
ที่ดินใหบุคคลเหลานี้ไดอยูอาศัยในเคหะและที่ดินที่ไดเชาอาศัยอยูแลวตอไปอีก ๑ ป 
 
 

สุนันทา/แกไข 
๒๐/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

วศิน/แกไข 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
                                                 

๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๓/ตอนที่ ๘๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๙ กันยายน ๒๕๐๙ 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕/ตอนที่ ๙๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


