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พระราชบัญญตั ิ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เปนปที่ ๓๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการเชานา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา “พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิ ใหใชบังคับแกการเชาที่ดินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมที่รัฐ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและสหกรณ
นิคมเปนผูใหเชา 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม”  หมายความวา การทํานา ทําสวน ทําไร ทํานาเกลือ เล้ียงสัตว 

เล้ียงสัตวน้ํา และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผูเชา”  หมายความวา ผูเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือเปนสวน

ใหญ 
“ผูใหเชา”  หมายความวา ผูที่ใหเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือ

เปนสวนใหญ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๑๓๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑๖/๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 



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 
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“การเชา”  หมายความวา การเชาหรือการเชาชวงโดยไดรับความยินยอมจากผูให
เชาซึ่งที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทที่การเชาที่ดินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไมวาการเชาหรือการเชาชวงนั้นจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็ตาม 
และหมายความรวมถึงการยินยอมใหใชที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกลาวโดยไดรับคาเชา 
และการทํานิติกรรมอื่นใด อันเปนการอําพรางการเชานั้น 

“คาเชา”  หมายความวา ผลิตผลเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซึ่งใหเปน
คาตอบแทนการเชา และหมายความรวมถึงประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดที่ผูใหเชา
หรือบุคคลอื่นไดรับเพื่อตอบแทนการใหเชาทั้งโดยทางตรงหรือทางออม 

“ป”  หมายความวา ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มตนฤดูการ
ประกอบเกษตรกรรมแหงทองถ่ิน 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตของกรุงเทพมหานคร 
“ตําบล”  หมายความรวมถึงแขวงของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงหัวหนาเขตของกรุงเทพมหานคร 
“กํานัน”  หมายความรวมถึงหัวหนาแขวงของกรุงเทพมหานคร 
“คชก.จังหวัด”  หมายความวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประจําจังหวัด 
“คชก.ตําบล”  หมายความวา คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

ตําบล 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

   
 
มาตรา ๗  ในจังหวัดหนึ่งๆ ใหมี คชก. จังหวัด ซึ่งประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรุ ง เทพมหานคร  คชก .  จั งหวัด  ประกอบดวย  ผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานครเปนประธาน ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมที่ดิน ผูแทนกรมประมง ผูแทน
กรมปศุสัตว ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร ผูแทนผูเชาส่ีคน และผูแทนผูใหเชา
ส่ีคน ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนกรรมการ และใหขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 



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 
 

(๒)  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวจังหวัด และเจา
พนักงานที่ดินจังหวัด ผูแทนผูเชาประจําจังหวัดสี่คน และผูแทนผูใหเชาประจําจังหวัดสี่คน ซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการ และใหจาจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ ในจังหวัดใด
ไมมีประมงจังหวัดหรือปศุสัตวจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการใน
เขตจังหวัดนั้นเปนกรรมการแทน 

 
มาตรา ๘  คชก. จังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  วางระเบียบการกําหนดอัตราคาเชาข้ันสูงสําหรับเปนแนวปฏิบัติของ คชก. 

ตําบล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกัน
กําหนด 

(๒)  กําหนดผลผลิตหรือรายไดข้ันสูงของผลิตผลเกษตรกรรมแตละประเภทที่
นิยมทําในจังหวัดตามการจําแนกคุณภาพของที่ดินและน้ําสําหรับเปนหลักในการคํานวณอัตราคา
เชาข้ันสูงของ คชก. ตําบล 

(๓)  กําหนดทองที่ที่หามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจหรือการอนุรักษดินและน้ํา 

(๔)  รวบรวมขอมูล สถิติการเชาในทองที่ของจังหวัด โดยแยกเปนอําเภอ ตําบล
และประเมินผลเสนอสภาจังหวัดทราบทุกป 

(๕)  กําหนดระยะเวลาเริ่มตนฤดูการประกอบเกษตรกรรมแหงทองถ่ิน 
(๖)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําส่ังใดๆ ใหผูเชา

หรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย 
การกําหนดตาม (๓) ใหกําหนดลวงหนากอนฤดูการประกอบเกษตรกรรมไม

นอยกวาสามเดือน และใหปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ และที่ทําการตําบล
ที่เก่ียวของทุกแหง 

 
มาตรา ๙  ในตําบลหนึ่งๆ ที่มีการเชา ใหมี คชก. ตําบล ซึ่งประกอบดวยบุคคล

ดังตอไปนี ้
(๑)  ในตําบลนอกเขตเทศบาล คชก. ตําบล ประกอบดวย กํานันเปนประธาน 

เกษตรอําเภอหรือผูแทน ที่ดินอําเภอหรือผูแทน ประมงอําเภอหรือผูแทน ปศุสัตวอําเภอหรือ
ผูแทน ผูแทนผูเชาส่ีคน และผูแทนผูใหเชาส่ีคน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้ง เปนกรรมการ และให
ปลัดอําเภอหรือพัฒนากรซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ อนึ่ง ในการพิจารณา
เร่ืองอันเกี่ยวกับการเชาในเขตหมูบานใด ใหผูใหญบานแหงหมูบานนั้นเปนกรรมการดวย 

(๒)  ในตําบลในเขตเทศบาล คชก. ตําบล ประกอบดวย นายกเทศมนตรีเปน
ประธาน และใหปลัดเทศบาลเปนกรรมการและเลขานุการ สวนกรรมการอื่นใหเปนไปตาม (๑) 
แตไมตองมีกรรมการซึ่งเปนผูใหญบาน 



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)  ในแขวงของกรุงเทพมหานคร คชก. ตําบล ประกอบดวยกํานันเปน
ประธาน เกษตรอําเภอประจําเขตหรือผูแทน พนักงานประเมินภาษีหรือผูแทน ผูแทนกรมประมง 
ผูแทนกรมปศุสัตว ผูแทนผูเชาส่ีคน และผูแทนผูใหเชาส่ีคน ซึ่งหัวหนาเขตแตงตั้ง เปนกรรมการ 
และใหเจาพนักงานปกครองซึ่งหัวหนาเขตแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ ในแขวงใดที่ไมมี
กํานัน ใหหัวหนาเขตซึ่งแขวงนั้นอยูในเขตอํานาจเปนประธาน 

(๔)  ในเขตเมืองพัทยา คชก. ตําบล ประกอบดวยนายกเมืองพัทยาเปนประธาน
และใหปลัดเมืองพัทยาเปนกรรมการและเลขานุการ สวนกรรมการอื่นใหเปนไปตาม (๒) 

ในกรณีที่พ้ืนที่ของตําบลใดอยูทั้งนอกและในเขตเทศบาล และถามีการเชาสวน
ใหญอยูนอกเขตเทศบาล ให คชก. ตําบลเปนไปตามวรรคหนึ่ง (๑) แตถามีการเชาสวนใหญอยู
ในเขตเทศบาล ให คชก. ตําบล เปนไปตามวรรคหนึ่ง (๒) 

 
มาตรา ๑๐  ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นไมสมควรมี คชก. ตําบล 

ตามมาตรา ๙ (๓) ในแขวงใด ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาระบุช่ือแขวงที่ไมตองมี คชก. ตําบล 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่ไมมีประมงอําเภอหรือปศุสัตวอําเภอ เปนกรรมการ ตาม

มาตรา ๙ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไมมีเกษตรอําเภอประจําเขต หรือพนักงานประเมินภาษี เปน
กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) ใหนายอําเภอหรือหัวหนาเขตแตงตั้งขาราชการซึ่งมีความรูความ
ชํานาญเกี่ยวกับการเกษตร ที่ดิน ประมง ปศุสัตว หรือการประเมินภาษี แลวแตกรณี เปน
กรรมการแทน 

 
มาตรา ๑๒  ผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชาตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ให

แตงตั้งจากผูเชาและผูใหเชาซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือไดรับการคัดเลือกตามวรรคสองและวรรคสาม 
แลวแตกรณี 

ผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชาใน คชก. ตําบลนั้น ใหเลือกตั้งข้ึนโดยใชวิธีออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แตในกรณีไมมีผูสมัครหรือมีผูไดรับเลือกไมครบจํานวนใหมีการ
คัดเลือกผูเชาหรือผูใหเชาที่เหมาะสมเปนผูแทนผูเชาหรือผูแทนผูใหเชา ใหครบจํานวนโดยให
คณะกรรมการสภาตําบล สภาเทศบาล สภากรุงเทพมหานคร หรือสภาเมืองพัทยาเปนผูคัดเลือก
ผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชาใน คชก. ตําบล ตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแต
กรณ ี

ผูแทนผูเชาหรือผูแทนผูใหเชาใน คชก. จังหวัดนั้น ใหผูแทนผูเชาและผูแทนผูให
เชาใน คชก. ตําบล แลวแตกรณี เลือกตั้งข้ึนระหวางผูซึ่งเปนผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชาใน 
คชก. ตําบลดวยกัน โดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แตในกรณีไมมีผูสมัครหรือมีผู
ไดรับเลือกไมครบจํานวน ใหสภาจังหวัดคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมซึ่งเปนผูแทนผูเชาหรือผูแทน
ผูใหเชาใน คชก. ตําบลอยูแลวนั้น เปนผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชาใน คชก. จังหวัด ใหครบ
จํานวน 



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 
 

ใหประกาศวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งใหผูเชาหรือผูใหเชา แลวแตกรณี ทราบ
ลวงหนาอยางนอยสิบหาวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทํา
การตําบล และท่ีทําการผูใหญบานที่เก่ียวของกับการเลือกตั้งผูแทนผูเชาหรือผูใหเชานั้น 

ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรานี้ การเลือกตั้งหรือคัดเลือกผูแทนผูเชาและ
ผูแทนผูใหเชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและ
กระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๓  คชก. ตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดอัตราคาเชาข้ันสูงของแตละทองที่ในเขตตําบลตามการจําแนก

คุณภาพของที่ดินและน้ํา 
(๒)  พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บคาเชา การชําระคาเชา 

ระยะเวลาของการเชาตลอดจนขอพิพาทอื่นหรือคาเสียหายอันเกิดจากการเชาตามคํารองขอของผู
เชาหรือผูใหเชาและมีคําส่ังใดๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผล
ตามคําวินิจฉัย 

(๓)  อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คชก. 
จังหวัด มอบหมาย 

การกําหนดอัตราคาเชาข้ันสูงตาม (๑) ใหกระทําอยางนอยทุกสามป และใหปด
ประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอและที่ทําการของตําบลที่มีการเชา 

ในการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทตาม (๒) ให คชก. ตําบลมีอํานาจไกลเกล่ียขอ
พิพาทไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔  ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ 
(๑)  ใหคําปรึกษาแก คชก. จังหวัดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในสวนที่เก่ียวกับการเชาในเขตทองที่ 
(๒)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ คชก. ตําบลในเขตทองที่ 
(๓)  ประสานงานระหวาง คชก. จังหวัดกับ คชก. ตําบล และระหวาง คชก. 

ตําบลในเขตทองที่ 
 
มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

แตงตั้งตามมาตรา ๗ หรือซึ่งนายอําเภอหรือหัวหนาเขตแตงตั้งตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ อยู
ในตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ง

ไดรับแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 



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 
 

(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทน ใหผู

ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แลว

กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูเชา หรือผูแทนผูใหเชา จะพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกัน
กําหนด 

 
มาตรา ๑๘  การประชุมของ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบลตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานไมอยูใน
ที่ประชุม ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

หามมิใหกรรมการซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียในกรณีพิพาทรายใด เขารวมประชุมและ
ใชสิทธิในการพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทรายนั้น 

ในการประชุม ใหกรรมการใน คชก. จังหวัดและ คชก. ตําบล ไดรับเบี้ยประชุม
ตามหลั ก เกณฑและ วิธี ก ารที่ ก ระทรวงการคลั ง  กระทรวง เกษตรและสหกรณและ
กระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ให คชก. จังหวัด คชก. ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจเรียกผูเชา ผูใหเชา หรือผูซึ่งเก่ียวของ มาใหถอยคําหรือช้ีแจง 
หรือสงเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการเชามาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ คชก. จังหวัด หรือ 
คชก. ตําบล ได แลวแตกรณี 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล 
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาว มีอํานาจเขาไปในที่ดินที่เชาหรือที่เก็บ
ผลผลิตของผูเชา ผูใหเชา หรือผูซึ่งเก่ียวของ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก เพ่ือ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการเชาได ในการนี้ เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตอง
อํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือแกประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. 
ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาวนั้นตามสมควร 



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 
 

ใหถือวาประธานและกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล และผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดังกลาว เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ของ คชก. 

ตําบลหรือ คชก. จังหวัด 
(๑)  ถา คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด มีคําส่ังใหผูเชานา หรือผูใหเชานาซึ่ง

ครอบครองนาอยูนั้นออกจากนา คําส่ังเชนวานี้ใหใชบังคับไดตลอดถึงวงศญาติทั้งหลายและบรวิาร
ของผูนั้นที่อยูในนานั้น ซึ่งไมสามารถแสดงอํานาจพิเศษใหเห็นได ในการนี้ คชก. ตําบลจะสั่งใหผู
นั้นตองชําระคาเสียหายใหแกอีกฝายหนึ่งจนกวาจะออกจากนาก็ได 

(๒)  ถาตองมีการรังวัดทําแผนที่ การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานที่ หรือมีการ
รองขอใหเสนอคดีตอศาลใหมีคําพิพากษาบังคับตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลหรือ คชก. 
จังหวัด ผูย่ืนคํารองขอตองวางคาใชจายเพื่อการนั้นไวดวย จํานวนคาใชจาย การวางคาใชจาย และ
การยกเวนไมตองวางคาใชจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการวางคาใชจายตามวรรคหนึ่ง (๒) ความรับผิดชั้นที่สุดสําหรับ
คาใชจายดังกลาว ยอมตกแกฝายที่แพขอพิพาท แต คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด จะใช
ดุลพินิจใหคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายตองเปนผูเสียคาใชจายนั้นทั้งหมดหรือแต
บางสวนก็ได โดยคํานึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการดําเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทของแต
ละฝาย 

 
หมวด ๒ 
การเชานา 

   
 
มาตรา ๒๑  ในหมวดนี้ 
“นา”  หมายความวา ที่ดินที่เชาเพ่ือทํานาทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ 
“ทํานา”  หมายความวา การเพาะปลูกขาวหรือพืชไร 
“พืชไร”  หมายความวา พืชซึ่งตองการน้ํานอยและอายุส้ัน หรือสามารถเก็บเกี่ยว

ครั้งแรกไดภายในสิบสองเดือน 
“พืชหลัก”  หมายความวา ขาวหรือพืชไรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ซึ่ง

ตามปกติของสภาพแหงทองที่ควรเพาะปลูกกันในรอบปหนึ่งๆ และใหผลเปนรายไดสําคัญแก
เกษตรกรในรอบปนั้น ทั้งนี้ตามที่ คชก. ตําบลจะไดกําหนดขึ้นเปนคราวๆ แตไมรวมถึงพืชที่
เพาะปลูกข้ึนเพื่อเปนรายไดประกอบตามสภาพของทองที่หรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 
มาตรา ๒๒  ใหการเชานามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหฟองรอง

บังคับคดีกันได ทั้งนี้ ไมวาจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็ตาม 
 



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 
 

มาตรา ๒๓  การจดทะเบียนการเชานาตามประมวลกฎหมายที่ดินใหไดรับยกเวน
ไมตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อผูเชานาหรือผูใหเชานารายใดยื่นคํารองขอ ให คชก. ตําบลทํา

หลักฐานการเชานาเปนหนังสือ ถา คชก. ตําบลเห็นวามีเหตุเพียงพอใหฟงเปนเบื้องตนไดวามีการ
เชานากันตามคํารองขอ ให คชก. ตําบลจัดทําหนังสือหลักฐานการเชานาขึ้นตามคํารองขอนั้น แลว
แจงใหผูเชานาหรือผูใหเชานาอีกฝายหนึ่งทราบ แลวแตกรณี เพ่ือใหลงลายมือช่ือในหนังสือ
หลักฐานการเชานาดังกลาว ในการนี้ให คชก. ตําบลแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนเวนแตผูรับ
แจงจะไดรับแจงดวยตนเองแลว ถาคูกรณีอีกฝายหนึ่งผูไดรับแจงมิไดลงลายมือช่ือและสงคืน
หรือไมแจงขอคัดคานเปนประการอื่นมายัง คชก. ตําบล ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
ใหสันนิษฐานไวกอนวามีการเชานากันตามหนังสือหลักฐานการเชานั้น 

ในกรณีที่ผูไดรับแจงหนังสือหลักฐานการเชานาตามวรรคหนึ่งมีขอโตแยงหรือขอ
คัดคานประการใด ใหคชก. ตําบลดําเนินการไกลเกล่ียใหยุติ ถาไมสามารถไกลเกล่ียเรื่องใดใหยุติ
ได ใหคชก. ตําบล บันทึกไวเปนหลักฐานพรอมกับขอสังเกตใดๆ ถามี 

หนังสือหลักฐานการเชานาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด หนังสือนี้ใหทําเปนสามฉบับมีขอความตรงกัน
มอบใหแกผูเชานาฉบับหนึ่ง ผูใหเชานาฉบับหนึ่ง และเก็บไวเปนหลักฐานของทางราชการอีกฉบับ
หนึ่ง 

หนั ง สือหลักฐานการ เช านาที่ ทํ า ข้ึนจะตองไม ขัดหรือแย ง กับบทแห ง
พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไดทําหนังสือหลักฐานการเชานารายใดขึ้นไว ให คชก. ตําบลติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือบันทึกการ
เชานาหรือการเปลี่ยนแปลงแหงสิทธิการเชานาใหปรากฏไวในทะเบียนที่ดินที่มีการเชานารายนั้น
ดวย 

 
มาตรา ๒๕  ถาปรากฏวาบุคคลหนึ่งบุคคลใดไดเขาใชที่ดินของผูอ่ืนเพื่อทํานา

มาแลวอยางนอยหนึ่งฤดูการทํานา ถาบุคคลนั้นอางวาตนเปนผูเชานา ใหสันนิษฐานไวกอนวาไดมี
การเชานากันตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตเจาของที่ดินจะพิสูจนไดเปนอยางอ่ืน 

 
สวนที่ ๑ 

ระยะเวลาการเชาและการบอกเลิกการเชา 
   

 
มาตรา ๒๖  การเชานา ใหมีกําหนดคราวละไมนอยกวาหกป การเชานารายใดที่

ทําไวโดยไมมีกําหนดเวลา หรือมีแตต่ํากวาหกป ใหถือวาการเชานารายนั้นมีกําหนดเวลาหกป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

เมื่อส้ินระยะเวลาการเชานาตามวรรคหนึ่ง ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชา
นาตามมาตรา ๓๗ และผูเชานายังทํานาในที่นานั้นตอไป ใหถือวาไดมีการเชานานั้นตอไปอีกคราว
ละหกป 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง  มิใหใชบังคับแกการเชาชวงนา 
 
มาตรา ๒๗  เจาของนาผูใดประสงคจะใหมีการเชานาเปนการชั่วคราวโดยมี

ระยะเวลาการเชานาต่ํากวาหกป ใหย่ืนคํารองตอ คชก. ตําบล 
คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเชานาเปนการชั่วคราวไดตามความจําเปน มี

กําหนดคราวละไมเกินสองป เมื่อปรากฏวา 
(๑)  เจาของนาผูย่ืนคํารองไดทํานาในที่นานั้นดวยตนเองมากอนและมีความ

จําเปนชั่วคราวไมอาจทํานาในปตอไปได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ 
(๒)  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการใหเชานาเปนการชั่วคราวนั้นแลว เจาของนาจะตอง

เขาทํานานั้นดวยตนเองตอไป 
ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการใหเชานาเปนการชั่วคราวโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๘  การเชานายอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา ผูรับโอน

ตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอผูเชานาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๙  ถาผูเชานาถึงแกความตาย สามีภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน หรือ

ญาติสนิทของผูเชานา ซึ่งเปนผูมีประโยชนไดเสียเกี่ยวกับการทํานานั้น อาจแสดงความจํานงขอเชา
นาตอผูใหเชานาหรือผูแทนผูใหเชานาหรือ คชก. ตําบลไดภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ผู
เชานาถึงแกความตาย เมื่อบุคคลดังกลาวไดแสดงความจํานงแลวใหถือวาผูแสดงความจํานงนั้น
เปนผูเชานาสืบแทนตอไป หากมีผูแสดงความจํานงหลายรายและไมสามารถตกลงกันได ก็ให 
คชก. ตําบลเปนผูวินิจฉัย 

บุคคลใดจะยกสิทธิในการเชาที่นาข้ึนตอสูกับผูเชานาสืบแทนตามวรรคหนึ่งไมได 
ในการเชาสืบแทน ผูเชานาสืบแทนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูเชาที่มีตอผูใหเชาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๓๐  การเชานาอาจสิ้นสุดกอนกําหนดระยะเวลาการเชานาไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เมื่อผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๑ 
(๒)  เมื่อผูเชานาบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา

สามเดือนกอนเริ่มฤดูการทํานา 
(๓)  ผูเชานาและผูใหเชานาตกลงเลิกการเชานา โดยทําเปนหนังสือตอหนา

นายอําเภอหรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

(๔)  เมื่อนาที่เชาถูกเวนคืนตามกฎหมายหรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น 
ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ถูกเวนคืนหรือโอน 

การบอกเลิกการเชานาตาม (๒) หรือการตกลงเลิกการเชานาตาม (๓) ที่ทําไว
ในขณะเชานา หรือทําไวลวงหนาเปนเวลาเกินกวาหกเดือน มิใหถือวามีการบอกเลิกการเชานา 
หรือมีการตกลงเลิกการเชานา 

 
มาตรา ๓๑  ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานา

ไมได เวนแตในเหตุดังตอไปนี้ 
(๑)  ผูเชานาไมชําระคาเชานารวมกันเปนเวลาสองป เวนแตจะมีเหตุผลที่ คชก. 

ตําบล เห็นสมควรผอนผันให 
(๒)  ผูเชานาใหเชาชวงนาโดยมิไดรับความยินยอมจากผูใหเชานา เวนแตผูให

เชานารูหรือควรจะรูวาผูเชานาใหเชาชวงนาแตไมไดคัดคาน 
(๓)  ผูเชานาใชที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทํานาหรือการทําประโยชนตาม

มาตรา ๔๗ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือ
เปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก 

(๔)  ผูเชานาประกอบเกษตรกรรมประเภทที่ คชก. จังหวัดประกาศหาม อันเปน
การฝาฝนมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือปลูกขาวหรือพืชไรอ่ืนใดที่ผูใหเชานาไดหามไว ตามมาตรา 
๔๕ วรรคสอง โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 

(๕)  ผูเชานาละทิ้งนาไปเกินหนึ่งป 
(๖)  ผูเชานาทํานานอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนเนื้อที่นาที่เชาเปนเวลา

สองปติดตอกัน เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย 
(๗)  ผูเชานายักยาย ปดบัง หรือซอนเรนผลผลิตที่ไดจากนาที่เชาหรือยินยอมให

ผูอ่ืนกระทําการดังกลาว เพ่ือมิใหผูใหเชานาไดรับคาเชานาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ 
(๘)  ผูเชานาไมปรับปรุงการทํานา ตามคําแนะนําของทางราชการหรือปลอยให

นาทรุดโทรม ทั้งนี้ เปนเหตุใหผลผลิตลดลงกวาหนึ่งในสามของผลผลิตปกต ิ
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีผูเชานาใหผูอ่ืนทํานาแทนหรือใหเชาชวงนาเพราะเหตุที่ตน

หรือสมาชิกในครอบครัวของตนซึ่งไดอยูชวยทํานาตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารหรือตองไปชวยราชการตามที่กฎหมายบังคับ ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานา
เพราะเหตุตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือ (๕) ไมได 

 
มาตรา ๓๓  ผูเชาชวงนาซึ่งไดทํานามาแลวอยางนอยหนึ่งฤดูการทํานามีสิทธิย่ืน

คํารองตอ คชก. ตําบล เพ่ือใหวินิจฉัยใหตนเปนผูเชานาแทนที่ผูใหเชาชวงนา 
เมื่อ คชก. ตําบลไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ให คชก. ตําบลแจงใหผูใหเชานา

ทราบ และในกรณีนี้ผูใหเชานาหมดสิทธิบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๑ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

ถา คชก. ตําบลเห็นวา ผูใหเชาชวงนาไดเชานาโดยมิไดมีเจตนาทํานาดวยตนเอง 
ให คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหผูเชาชวงนาเปนผูเชานาแทนที่ผูใหเชาชวงนา และใหแจงคํา
วินิจฉัยของ คชก. ตําบลใหผูใหเชานาทราบ 

ในกรณีที่ผูเชานาใหเชาชวงนาเปนการชั่วคราวเพื่อเพาะปลูกพืชอายุส้ัน ภายหลัง
การเก็บเกี่ยวพืชหลักแลว หรือผูเชานาจําเปนตองใหเชาชวงนาเพราะเหตุที่ระบุไวในมาตรา ๓๒ ผู
เชาชวงนาจะใชสิทธิตามมาตรานี้ไมได 

 
มาตรา ๓๔  การบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) หรือ (๗) ผูใหเชานาตองแจงเปนหนังสือตอผูเชานาพรอมทั้งแสดงเหตุแหงการบอกเลิกการ
เชานาและสงสําเนาหนังสือดังกลาวตอประธาน คชก. ตําบล 

ภายในเจ็ดวันนับแตเมื่อไดรับสําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหประธาน คชก. 
ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก คชก. ตําบลแจงใหผูเชานาที่ถูกบอกเลิกการเชานาทราบเพื่อ
คัดคานการบอกเลิกการเชานาตอ คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 
มาตรา ๓๕  ถาผูเชานาคัดคานการบอกเลิกการเชานา แต คชก. ตําบลหรือ 

คชก. จังหวัดพิจารณาแลวมีคําวินิจฉัยวา การบอกเลิกการเชานาเปนไปโดยชอบ ในการมีคําส่ังให
ผูเชานาออกจากที่นานั้น ให คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด แลวแตกรณี กําหนดระยะเวลาตาม
ควรเพื่อใหผูเชานาสามารถปฏิบัติตามไดโดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแกผู
เชานาถาจะตองออกจากนาในขณะนั้น หรือถาตอมาอาจจะมีการอุทธรณและมีการวินิจฉัยกลับคํา
วินิจฉัยของตนนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๖  การบอกเลิกการเชานาเพราะเหตุตามมาตรา ๓๑ (๘) ผูใหเชานา

ตองย่ืนคําขอตอประธาน คชก. ตําบล เพ่ือบอกเลิกการเชานา 
ถา คชก. ตําบลเห็นวาผูเชานากระทําตามมาตรา ๓๑  (๘) คชก. ตําบล อาจ

วินิจฉัยใหบอกเลิกการเชานา หรือจะวินิจฉัยใหมีการเชานาตอไปโดยกําหนดเง่ือนไขอยางหนึ่ง
อยางใดที่ผูเชานาจะตองปฏิบัติก็ได 

เมื่อ คชก. ตําบล ส่ังใหผูเชานาปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามวรรคสอง และผู
เชานาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามภายในระยะเวลาอันสมควร ให คชก. ตําบลมีคําวินิจฉัยใหผูใหเชา
นาบอกเลิกการเชานาไดทันที 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อส้ินระยะเวลาการเชานาตามมาตรา ๒๖ การเชานาไมส้ินสุดลง 

เวนแตผูใหเชานาประสงคจะใชนาที่ใหเชาเพ่ือการดังตอไปนี้ และไดบอกเลิกการเชานาเปน
หนังสือใหผูเชานาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป 

(๑)  ใชเพ่ือประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
(๒)  ใชเพ่ือประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน 
(๓)  ใชเพ่ือทําประโยชนตามผังเมืองหรือเพ่ือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน หรือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

(๔)  ใชเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนอันสอดคลองกับประโยชนสวนรวมในทาง
เศรษฐกิจตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด 

ใหผูใหเชานาสงสําเนาการบอกเลิกการเชานาตามวรรคหนึ่ง พรอมทั้งแสดงเหตุ
แหงการบอกเลิกการเชานาไปยัง คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือบอก
เลิกการเชานาใหผูเชานาทราบ เมื่อไดรับสําเนาหนังสือบอกเลิกการเชานาดังกลาวแลว ให คชก. 
ตําบลพิจารณาวินิจฉัย  ถา คชก. ตําบล เห็นวาผูใหเชานายังไมมีความจําเปนรีบดวนที่จะใชนา
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และการบอกเลิกการเชานานั้น จะทําใหผูเชานาเดือดรอน คชก. 
ตําบลจะวินิจฉัยใหยับยั้งการบอกเลิกการเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนเปนเวลาตามที่เห็นสมควร
ไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสองปก็ได 

 
มาตรา ๓๘  ผูใหเชานาซ่ึงบอกเลิกการเชานาตามมาตรา ๓๗ ตองลงมือทํา

ประโยชนในนานั้นภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่การเชาส้ินสุดลง เมื่อครบกําหนดหนึ่งปแลวถา
ผูใหเชานายังมิไดลงมือทําประโยชนและผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานา ผูใหเชานาตองให
เชานานั้น เวนแตผูใหเชานาจะรองขอตอ คชก. ตําบลกอนสิ้นกําหนดหนึ่งปเพ่ือขอขยายเวลา แต 
คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหขยายเวลาออกไปอีกเกินหนึ่งปไมได 

ภายในสองปนับแตผูใหเชานาไดลงมือทําประโยชนในนา 
(๑)  ถาผูใหเชานาเลิกทําประโยชนตามเหตุแหงการบอกเลิกการเชานานัน้เมือ่ใด 

หากผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานาอีก ผูใหเชานาตองใหเชานานั้น 
(๒)  ถาผูใหเชานาจะโอนกรรมสิทธิ์นานั้นอันเปนการขายตามมาตรา ๕๓ ผูให

เชานาจะตองแจงใหผูเชานาเดิมทราบกอน และใหนํามาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ มาใชบังคับแก
การที่ผูใหเชานาจะขายนาและการที่ผูเชานาเดิมจะซื้อนาในกรณีนี้โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๙  ถาการเชานาไดส้ินสุดลงกอนครบกําหนดเมื่อผูเชานาไดลงมือทํา

ประโยชนในนาโดยสุจริตกอนหนานั้นแลว ใหผูเชานามีสิทธิในนานั้นตอไปจนกวาจะเสร็จการเก็บ
เก่ียวแลว แตตองเสียคาเชานาตามสวน 

สําหรับการทํานาซึ่งการปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง เมื่อเสร็จการ
เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากการเชานาไดเลิกหรือส้ินสุดลงแลว ถาการเพาะปลูกนั้นยังเก็บเกี่ยวได
อีก ผูเชานาไมมีสิทธิในนานั้นตอไปตามวรรคหนึ่ง 

 
สวนที่ ๒ 
คาเชานา 

   
 
มาตรา ๔๐  ให คชก. ตําบลประกาศกําหนดเวลาที่ผูใหเชานาอาจเรียกเก็บคาเชา

นาในแตละปตามความเหมาะสมแหงทองที่และประเภทของพืชหลัก 
คาเชานาใหคิดเปนรายป ในอัตราไมเกินอัตราข้ันสูงที่ คชก. ตําบลกําหนดและ

ใหเรียกเก็บไดเมื่อถึงเวลาที่ คชก. ตําบลกําหนดตามวรรคหนึ่งนั้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

ในกรณีที่ คชก. ตําบลกําหนดอัตราคาเชานาข้ันสูงข้ึนใหม ผูเชานาหรือผูใหเชา
นาอาจขอใหอีกฝายหนึ่งปรับปรุงอัตราคาเชานาได ถาไมเปนที่ตกลงกัน ฝายที่ขอใหปรับปรุงคา
เชานาอาจรองขอตอ คชก. ตําบลใหวินิจฉัยได แตตองรองขอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไม
สามารถตกลงกันได 

ในกรณีที่มิไดมีขอตกลงกันไว ผูเชานาจะชําระคาเชานาเปนผลผลิตก็ได 
ในกรณีที่คาเชานากําหนดเปนเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอ่ืนซึ่งมิใช

ผลผลิตคาเชานาดังกลาวตองไมเกินอัตราคาเชานาข้ันสูงที่ คชก. ตําบลกําหนด ทั้งนี้ ใหคํานวณ
ตามราคาซื้อขายผลผลิตที่ซื้อขายกันในทองที่ที่นานั้นตั้งอยูในขณะที่คาเชานาถึงกําหนดชําระ 

การเรียกเก็บคาเชานาจะตองกระทํา ณ ภูมิลําเนาของผูเชานา และผูใหเชานาตอง
แจงเปนหนังสือกําหนดวันเรียกเก็บคาเชานาใหผูเชานาและประธาน คชก. ตําบลทราบลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวัน ในระหวางที่ผูใหเชานายังมิไดแจงใหผูเชานาทราบถึงการเรียกเก็บคาเชานาจะ
ถือวาผูเชานาผิดนัดชําระคาเชานามิได 

 
มาตรา ๔๑  ในการกําหนดอัตราคาเชานาข้ันสูงของแตละทองที่ในเขตตําบล ให 

คชก. ตําบลกําหนดเปนผลผลิตของพืชหลักสําหรับทองที่นั้นๆ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(๑)  ใหกําหนดพืชหลักสําหรับทองที่นั้น โดยคํานึงถึงสภาพแหงทองที่ตาม

คุณภาพของที่ดินและน้ํา การทํานาที่นิยมหรือสมควรทํา และการทํางานกับการลงทุนซึ่งเกษตรกร
ทั่วไปในทองที่นั้นอาจกระทําไดโดยไมเปนภาระเกินควร 

(๒)  ใหหักคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนทํานาของผูเชานาตามหลักเกณฑที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด  ทั้งนี้ ไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก. จังหวัดกําหนดตามมาตรา ๘ (๒) โดยใหคํานึงถึงคาใชจายในการทํานา
ของผูเชานาในแตละทองที่ 

 
(๓)  ผลผลิตขั้นสูงภายหลังการหักคาใชจายตาม (๒) แลว ใหกําหนดเปนคาเชา

นาขั้นสูงไดไมเกินกึ่งหนึ่ง โดยใหคํานึงถึงราคาผลิตผลนั้นในแตละทองที่ 
 
มาตรา ๔๒  ในทองที่ใดที่ คชก. ตําบลเห็นวาการทํานาในปใดไมไดผลสมบูรณ

เพราะเหตุแหงภัยธรรมชาติ คชก. ตําบลจะประกาศทองที่นั้นเปนทองที่ที่เสียหายและกําหนดคา
เชานาใหลดลงตามสวนแหงความเสียหาย หรืองดเก็บคาเชานาสําหรับปนั้นก็ได 

ผูใหเชานาผูใดเห็นวา การทํานาของผูเชานาซึ่งอยูในทองที่ที่เสียหายตามวรรค
หนึ่ง ไดรับผลสมบูรณตามปกติหรือเสียหายไมถึงอัตราสวนที่ คชก. ตําบลกําหนด อาจรองขอตอ 
คชก. ตําบลขอเก็บคาเชานาตามปกติก็ได 

 
มาตรา ๔๓  ในปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยมิใชความผิดของผูเชานาถา

ไดผลผลิตต่ํากวาสามในสี่ของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก. จังหวัด กําหนดตามมาตรา ๘ (๒) ใหผูเชานา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

เสียคาเชานาลดลงตามสวนของผลผลิตที่ไดรับต่ํากวาผลผลิตขั้นสูงดังกลาว แตถาไดผลผลิตต่ํา
กวาหนึ่งในสามของผลผลิตขั้นสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได 

 
มาตรา ๔๔  ผูใหเชานาซึ่งถูกงดคาเชานาตามมาตรา ๔๒ หรือเรียกเก็บคาเชานา

มิไดตามมาตรา ๔๓ อาจรองขอตอ คชก. ตําบลเพื่อเรียกเก็บคาเชานาเฉพาะปถัดมาสูงกวาอัตรา
ที่ คชก. ตําบลกําหนดก็ได 

ถา คชก. ตําบลเห็นวาการทํานาของผูเชานาในปถัดมาไดผลสมบูรณ คชก. ตําบล
จะวินิจฉัยใหเพ่ิมคาเชานาเฉพาะปนั้นสูงกวาอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) ก็ได แตจะเพิ่ม
ใหเกินหนึ่งในหาของอัตราดังกลาวไมได 

 
สวนที่ ๓ 

สิทธิหนาที่ของผูเชานาและผูใหเชานา 
   

 
มาตรา ๔๕  ผูเชานามีสิทธิใชนาที่เชาปลูกขาวหรือพืชไรได แตจะปลูกพืชไร

ประเภทที่ คชก. จังหวัดไดประกาศหามตามมาตรา ๘ (๓) มิได 
ขอจํากัดของผูใหเชานาที่ใหผูเชานาปลูกขาวหรือพืชไรอยางหนึ่งอยางใดเปนการ

เฉพาะ ไมผูกพันผูเชานา เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล 
 
มาตรา ๔๖  เมื่อสภาพของนาหรือภาวะตลาดของขาวหรือพืชไรไดเปลี่ยนแปลง

ไป และการปลูกขาวหรือพืชไรอ่ืนจะเปนประโยชนแกผูเชานา ผูเชานาจะขออนุญาตผูใหเชานาใชที่
นาที่ถูกจํากัดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง เพ่ือปลูกขาวหรือพืชไรอ่ืนก็ได ถาผูใหเชานาไมอนุญาต ผู
เชานาอาจยื่นคํารองขอให คชก. ตําบลพิจารณาวินิจฉัย 

ถา คชก. ตําบลพิจารณาเห็นวาการปลูกขาวหรือพืชไรนั้นจะเปนประโยชนแกผู
เชานาและไมทําใหสภาพของนาเสื่อมโทรมหรือเปล่ียนแปลงไป ให คชก. ตําบลวินิจฉัยใหผูเชานา
ปลูกขาวหรือพืชไรนั้นไดตามกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่ คชก. ตําบลเห็นสมควร และใหแจงคํา
วินิจฉัยดังกลาวใหผูใหเชานาทราบ 

 
มาตรา ๔๗  ผูเชานามีสิทธิปลูกพืชอายุส้ันใดๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เชาได 

รวมทั้งการใชที่นาบางสวนทําสวนครัว เล้ียงสัตว เพาะเล้ียงสัตวน้ําหรือการปลูกไมยืนตน ในเมื่อ
ไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก 

ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานาเพิ่มเพราะเหตุที่ผูเชานาใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มิได 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผูเชานาหรือผูใหเชานาโดยความเห็นชอบของ คชก. ตําบล

ไดลงทุนทําการปรับปรุงนาที่เชาหรือที่ใหเชาโดยปรับปรุงดิน ขุดคู ทําเหมืองฝาย ลํารางสงน้ํา ทํา
ทํานบหรือคันกั้นน้ํา ปราบถางจัดระดับพื้นที่ ขุดถอนตอหรือการปรับปรุงอยางอ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

เปนประโยชนแกการทํานามากขึ้นหรือเพ่ือเพ่ิมพื้นที่ทํานา แมการกระทํานั้นจะเปนประโยชนแก
เจาของนาอื่นดวยหรือเปนหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองกระทําก็ตาม ผูเชานาหรือผูใหเชานาซึ่ง
เปนผูกระทําการดังกลาวอาจยื่นคํารองตอ คชก. ตําบล เพ่ือขอเงินหรือผลประโยชนชดเชยการ
ลงทุนที่ตนไดใชจายไปไดตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เวนแตการกระทํานั้นเปนการ
บํารุงรักษาตามปกติหรือประเพณีแหงทองถ่ิน  

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ตองย่ืนพรอมกับรายการการปรับปรุงนาและ
ประโยชนที่ไดรับจากการปรับปรุง 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผูใหเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ และ 

คชก. ตําบล เห็นวา การปรับปรุงนานั้นเปนเหตุใหผูเชานาไดผลประโยชนมากข้ึนกวาเดิม ให 
คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหปรับปรุงคาเชานาหรือกําหนดเงินชดเชยการลงทุนใหแกผูใหเชานา
ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเชานาไดรับจากการปรับปรุงนา 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผูเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ ใหผลผลิต

หรือผลประโยชนที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนั้นตกเปนของผูเชานาตลอดระยะเวลาการเชานา
ที่เหลืออยู 

หากผูเชานาตองขาดจากการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานาดวย
เหตุผลใดๆ ก็ดี ใหผูใหเชานาชดเชยการลงทุนปรับปรุงนาดังกลาวตามวรรคหนึ่งใหแกผูเชานา
ตามที่ คชก. ตําบลวินิจฉัย 
 

มาตรา ๕๑  ใหผูใหเชานามีบุริมสิทธิพิเศษเหนือผลผลิตจากนาที่ใหเชาเทา
ปริมาณที่จะคํานวณเปนคาเชานา 

 
มาตรา ๕๒  ในการเชานา หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี ้
(๑)  กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระ

คาเชานากอนเวลาที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  เรียกเก็บเงินมัดจําหรือเงินกินเปลา หรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด

นอกเหนือไปจากคาเชานาที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓)  ใหผูเชานาตองมีหนาที่หรือรับภาระอื่นเกินกวาหนาที่ตามกฎหมายที่ผูเชา

นาจําตองมีหนาที่หรือรับภาระ หรือ 
(๔)  ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาที่เชาลดนอยกวาที่กําหนดไวในการเชานา

หรือนอยกวาสิทธิที่ผูเชานามีอยูตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๓  ผูใหเชานาจะขายนาไดตอเมื่อไดแจงใหผูเชานาทราบโดยทําเปน

หนังสือแสดงความจํานงจะขายนา พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน 
คชก. ตําบลเพื่อแจงใหผูเชานาทราบภายในสิบหาวันและถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาเปน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

หนังสือย่ืนตอประธาน คชก. ตําบลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ผูใหเชานาตองขายนา
แปลงดังกลาวใหผูเชานาตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจงไว 

ถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาที่จะขายแตไมตกลงในวิธีการชําระ
เงิน ให คชก. ตําบลมีอํานาจไกลเกล่ีย มีคําวินิจฉัยใหขยายกําหนดเวลาการชําระเงิน หรือมีคําส่ัง
อ่ืนตามที่เห็นสมควร แต คชก. ตําบลจะขยายกําหนดเวลาการชําระเงินเกินกวาหนึ่งปตอจากเวลา
ที่ผูใหเชานากําหนดไวมิได 

ถาผูเชานาไมแสดงความจํานงจะซื้อนาภายในกําหนดสามสิบวันหรือปฏิเสธเปน
หนังสือไมซื้อนาหรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือ
เวลาที่ คชก. ตําบลกําหนด ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ 

ในกรณีผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามวรรคสามแลวก็ตาม แตถาผูใหเชานาจะ
ขายนาใหบุคคลอื่นในราคาหรือวิธีการชําระเงินที่แตกตางไปจากราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจง
ใหผูเชานาทราบตามวรรคหนึ่ง ผูใหเชานาตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหม 

การขายฝาก การแลกเปลี่ยน และการโอนชําระหนี้จํานอง ใหถือเปนการขายตาม
มาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๕๔  ถาผูใหเชานาขายนาไปโดยมิไดปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไมวานานั้นจะ

ถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับโอน
ซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตทั้งนี้ผูเชานาจะตองใชสิทธิซื้อ
นาดังกลาวภายในกําหนดเวลาสองปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู หรือภายในกําหนดเวลาสาม
ปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น 

ถาผูรับโอนตามวรรคหนึ่งไมยอมขายนาใหแกผูเชานา ผูเชานาอาจรองขอตอ 
คชก. ตําบลเพื่อวินิจฉัยใหผูนั้นขายนาได 

 
มาตรา ๕๕  นาที่ทิ้งวางไวโดยไมไดใหเชาหรือไมไดทําประโยชนอยางอ่ืน หรือทํา

ประโยชนเพียงเล็กนอย ไมสมควรแกสภาพของที่ดิน เมื่อมีผูขอเชาเพ่ือทํานา เจาของนาหรือ
ตัวแทนตองยินยอมใหเชา เวนแตเจาของหรือตัวแทนจะพิสูจนตอ คชก. ตําบลไดวาการนั้นเปนไป
เพราะตนมีเหตุผลอันสมควร 

ในกรณีที่มีผูขอเชานาเพื่อทํานาหลายราย ใหเจาของนามีสิทธิเลือกวาจะใหผูใด
เชา ถาเจาของนาไมยินยอมเลือก ก็ให คชก. ตําบลเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย 

ผูขอเชานาตองเปนผูไมมีที่ทํานา หรือมีอยูแลวแตไมพอตอการเลี้ยงชีพของ
ตนเองและครอบครัว 

การขอเชานาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๔ 

อุทธรณ และการบังคับคด ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

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 ๕๖  ผูเชานา ผูเชาชวงนา หรือผูใหเชานาท่ีเปนคูกรณี หรือผูมีสวนไดเสีย

ในการเชานาอาจอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลตอ คชก. จังหวัดไดโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอ
ประธาน คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลแต
ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ คชก. ตําบลไดมีคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ที่มิไดอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนที่สุด 
ใหประธาน คชก. ตําบล สงคําอุทธรณดังกลาวไปยังประธาน คชก. จังหวัด 

ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ คชก. 

ตําบล เวนแต คชก. ตําบลจะส่ังเปนอยางอ่ืน ในการใหทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น คชก. 
ตําบลจะเรียกใหผูอุทธรณทําทัณฑบนหรือจัดหาประกันหรือวางเงินประกันตามที่เห็นสมควรกอน
ส่ังใหมีการทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยก็ได ถาพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาจะเกิดความเสียหาย
แกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 

การที่ คชก. จังหวัดมีคําวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลนั้นไมเปนเหตุที่
จะนํามาฟองรองกันได และใหฝายที่ลงมือทํานาไปตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลนั้น ไดทํานานั้น
ตอไปจนกวาจะเสร็จการเก็บเกี่ยว และใหนํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาที่ไมพอใจคําวินิจฉัยของ 

คชก. จังหวัด มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ คชก. 
จังหวัด แตจะตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ คชก.จังหวัดมีคําวินิจฉัย 

ใหนํามาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับแกการมีคําวินิจฉัย
ของ คชก. จังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําส่ังอันเปน

ที่สุดของ คชก. ตําบลหรือคชก. จังหวัด ถาคําวินิจฉัยหรือคําส่ังนั้นมิใชเปนกรณีที่ระบุไวในมาตรา 
๖๒ เมื่อผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลในการพิจารณาของศาลใหถือวาคําวินิจฉัยหรือคําส่ังดังกลาว
เปนคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยใหนําบทบัญญัติวาดวยการพิจารณาพิพากษาตามคําช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการพิจารณา
พิพากษาตามคําวินิจฉัยหรือคําส่ังของ คชก. ตําบลหรือ คชก. จังหวัดในกรณีนี้โดยอนุโลม 

เมื่อมีผูรองขอตอคชก. ตําบลหรือคชก. จังหวัดใหบังคับการใหเปนไปตามคํา
วินิจฉัยหรือคําส่ัง ใหคชก. ตําบลหรือคชก. จังหวัดซึ่งไดรับการรองขอมีอํานาจยื่นคํารองตอศาล
ตามวรรคหนึ่งไดดวย 

 
สวนที่ ๕ 

บทกําหนดโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

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 ๕๙  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือ ไมใหถอยคํา 

ไมช้ีแจง หรือไมสงเอกสารหลักฐานแกผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผูใดแจงขอความหรือแสดงขอโตแยงหรือขอคัดคานอันเปนเท็จตอ 

คชก. ตําบลในการทําหนังสือหลักฐานการเชานาตามมาตรา ๒๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผูใดเรียกหรือรับคาเชานาเกินอัตราคาเชานาข้ันสูงที่ คชก. ตําบล

กําหนดหรือแสดงรายการปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ อันเปนเท็จ หรือฝาฝนมาตรา ๕๒ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ คชก. ตําบล หรือ คชก. 

จังหวัดที่หามมิใหผูนั้นขัดขวางการทํานาของผูมีสิทธิในนาหรือที่ใหผูนั้นออกจากนาโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
หมวด ๓ 

การเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางอ่ืน 
   

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่การเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใด นอกจาก

การเชานา เปนชองทางใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผูเชาโดยไมเปนธรรมจนเกิดความ
เดือดรอนและเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดใหการเชาที่ดินเพื่อ
ประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นมีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือขจัดปญหาดังกลาว ก็ให
มีอํานาจกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับแกการเชาที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทใดแลว ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๒ มาใชบังคับแกการเชาที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทนั้นโดยอนุโลม พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหระยะเวลาการเชา การ
บอกเลิกการเชา คาเชา และสิทธิหนาที่ของผูเชาและผูใหเชา แตกตางเปนอยางอ่ืนเพื่อให
เหมาะสมแกการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นก็ได  ทั้งนี้เวนแตในสวนที่เก่ียวกับ
บทบัญญัติในสวนที่ ๔ และสวนที่ ๕ 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใชบังคับแกการเชาที่ดินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมประเภทใดแลว ถาการเชาที่ดินดังกลาวไมมีกําหนดเวลาหรือมีกําหนดเวลา 
แตต่ํากวาระยะเวลาการเชาที่กฎหมายกําหนด ใหการเชาที่ดินรายนั้นมีระยะเวลาการเชาเทาที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

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 
 

กฎหมายกําหนดนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานั้นใชบังคับ หรือมีกําหนดระยะเวลาการเชาเทาที่
กฎหมายกําหนดนับแตวันที่มีการเชาที่ดินนั้น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๕  การเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมรายใดที่มีอยูกอนวันที่พระราช

กฤษฎีกา ตามมาตรา ๖๓ ใชบังคับ ถามีการตกลงเรียกเก็บหรือชําระคาเชากันเกินอัตราข้ันสูงที่ 
คชก. ตําบลกําหนดก็ใหลดลงเหลือไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดไวนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๖๖  การเชานารายใดอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหถือวาการเชานารายนั้นเปนการเชานาที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ตอไป 
 
มาตรา ๖๗  ให คชก. ตําบล กําหนดอัตราคาเชาข้ันสูงตามมาตรา ๑๓ (๑) ให

เสร็จสิ้นภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
ในระหวางที่ คชก. ตําบลยังมิไดกําหนดอัตราคาเชาข้ันสูงตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา

อัตราคาเชานาขั้นสูงที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนอัตราคา
เชาข้ันสูงที่ คชก. ตําบล กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) 

 
มาตรา ๖๘  ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทนผูเชาและผูแทนผูใหเชา

ใน คชก. จังหวัดและ คชก. ตําบลตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๒ ใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง มิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับ และใหคณะกรรมการควบคุมการเชานาประจําจังหวัดหรือ
คณะกรรมการควบคุมการเชานาประจําตําบลตามพระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ 
ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงอยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปในเขตอํานาจของตน โดยใหมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ คชก. จังหวัดหรือ คชก. ตําบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๙  บรรดาคํารองหรืออุทธรณที่อยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ

ของคณะกรรมการควบคุมการเชานาประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการควบคุมการเชานาประจํา
ตําบลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗๐  คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานา ที่ไมพอใจคําวินิจฉัยหรือ

คําส่ังของคณะกรรมการควบคุมการเชานาประจําจังหวัดที่ไดวินิจฉัยหรือมีคําส่ังกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะฟองหรือรองตอศาล ตองฟองหรือรองตอศาลภายในหก
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

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 ๗๑  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ผูใดเปนผูใหเชานาซึ่งไดเคยทํา

นาในนาที่ใหเชาดวยตนเองมากอนแตมีความจําเปนชั่วคราวไมอาจทํานาได และไดใหเชานานั้น
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองในที่ดินนั้น
ตามจํานวนพอสมควรแกการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัวใหรองขอตอ คชก. ตําบล 

เมื่อ คชก. ตําบลพิจารณาแลวเห็นวามีกรณีตามวรรคหนึ่ง และผูใหเชานาไมมี
รายไดอ่ืนเพียงพอตอการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ใหอนุญาตใหบอกเลิกการเชานาได
ทั้งหมดหรือบางสวนโดยคํานึงถึงคุณภาพของที่ดินและน้ํา ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 
และประเภทของเกษตรกรรมที่นิยมทําในทองถ่ิน และความเดือดรอนของผูเชานาและผูใหเชานา
มาประกอบกัน 

ในการวินิจฉัยใหบอกเลิกการเชานาตามวรรคสอง ให คชก. ตําบล มีอํานาจ
กําหนดคาชดเชยตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือกําหนดคาเชานาตามมาตรา ๓๙ แลวแตกรณี 
และใหนํามาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ผูเชานาหรือผูใหเชานาอาจอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลหรือ คชก. จังหวัด
ไดและใหนํามาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒  บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ และประกาศซึ่งไดออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ ใหคงมีผลใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

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 เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการเชานา ซึ่งใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น มีรายละเอียดที่ไมเหมาะสมหลาย
ประการ สมควรแกไขใหสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับสมควรขยายใหสามารถใช
ครอบคลุมถึงการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางอ่ืนดวยเมื่อมีความจําเปน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

พรพิมล/แกไข 
๒๐ ก.พ  ๒๕๔๕ 

A+B (C) 
 

สุนันทา/นวพร  จัดทาํ 
๑๙ พ.ค.๔๖ 

 
วาทินี/วชิระ/ปรับปรุง 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


