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พระราชบัญญัติ 
การเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เป0นป1ท่ี ๓๖ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,าฯ 

ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยการควบคุมการเช�านา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเช�านา พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให,ใช,บังคับแก�การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมท่ี

รัฐ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด,วยวิธีการงบประมาณ และสหกรณDนิคมเป0นผู,ให,เช�า 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความว�า การทํานา ทําสวน ทําไร� ทํานาเกลือ เลี้ยงสัตวD เลี้ยง

สัตวDน้ํา และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“ผู,เช�า” หมายความว�า ผู,เช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมท้ังหมด หรือเป0นส�วน

ใหญ� 
“ผู,ให,เช�า” หมายความว�า ผู,ท่ีให,เช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมท้ังหมด หรือเป0น

ส�วนใหญ� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๙๘/ตอนท่ี ๑๓๓/ฉบับพิเศษ หน,า ๑๖/๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
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“การเช�า” หมายความว�า การเช�าหรือการเช�าช�วงโดยได,รับความยินยอมจากผู,ให,
เช�าซ่ึงท่ี ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมประเภทท่ีการเช�าท่ี ดินเพ่ือการนั้น มีการควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ไม�ว�าการเช�าหรือการเช�าช�วงนั้นจะมีหลักฐานเป0นหนังสือหรือไม�ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงการยินยอมให,ใช,ท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมดังกล�าวโดยได,รับค�าเช�า และการทํา
นิติกรรมอ่ืนใดอันเป0นการอําพรางการเช�านั้น 

“ค�าเช�า” หมายความว�า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพยDสินอ่ืนใด ซ่ึงให,เป0น
ค�าตอบแทนการเช�า และหมายความรวมถึงประโยชนDอ่ืนใดอันอาจคํานวณเป0นเงินได,ท่ีผู,ให,เช�า หรือ
บุคคลอ่ืนได,รับเพ่ือตอบแทนการให,เช�าท้ังโดยทางตรงหรือทางอ,อม 

“ป1” หมายความว�า ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มนับต้ังแต�วันเริ่มต,นฤดูการ
ประกอบเกษตรกรรมแห�งท,องถ่ิน 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตของกรุงเทพมหานคร 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวงของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง หัวหน,าเขตของกรุงเทพมหานคร 
“กํานัน” หมายความรวมถึง หัวหน,าแขวงของกรุงเทพมหานคร 
“คชก. จังหวัด” หมายความว�า คณะกรรมการการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา

จังหวัด 
“คชก. อําเภอ”๒ หมายความว�า คณะกรรมการการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา

อําเภอ 
“คชก. ตําบล” หมายความว�า คณะกรรมการการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมประจํา

ตําบล 
 
มาตรา ๕/๑๓  พระราชบัญญัตินี้มิให,ใช,บังคับกับการเช�าท่ีผู,เช�าเป0นนิติบุคคล เว,นแต�

ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงฝLาฝMนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และเป0นการเช�าท่ีผู,เช�าเป0นนิติ
บุคคล ให,นําบทบัญญัติตามหมวด ๔ บทกําหนดโทษ มาใช,บังคับแก�กรณีดังกล�าวด,วย 

 
มาตรา ๕/๒๔  ห,ามมิให,คนต�างด,าวเช�าท่ี ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม หรือ

ดําเนินการไม�ว�าด,วยวิธีการใดเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให,ตกอยู�ภายใต,บังคับแห�งพระราชบัญญัตินี้ 
คนต�างด,าวตามวรรคหนึ่ง ได,แก� 
(๑) บุคคลธรรมดาซ่ึงไม�มีสัญชาติไทย เว,นแต� 

(ก) คนซ่ึงไม�มีสัญชาติไทยท่ีอพยพเข,ามาอาศัยอยู�ในราชอาณาจักรเป0นเวลานาน 
ซ่ึงได,รับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว�าด,วยการทะเบียนราษฎร และได,รับการผ�อนผันให,
อาศัยอยู�ในราชอาณาจักรเป0นกรณีพิเศษ หรือได,รับสถานะเป0นคนท่ีเข,าเมืองโดยชอบด,วยกฎหมาย

                                                 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําว�า “คชก. อําเภอ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามหลักเกณฑDและเง่ือนไขท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล�าวท่ีเกิดใน
ราชอาณาจักร 

(ข) คนไทยพลัดถ่ินตามกฎหมายว�าด,วยสัญชาติ และบุตรของบุคคลดังกล�าวท่ี
เกิดในราชอาณาจักร 

(ค) บุคคลท่ีนายอําเภอมีหนังสือรับรองว�าอยู�ระหว�างการพิสูจนDสัญชาติไทยเพ่ือ
การเพ่ิมชื่อในทะเบียนบ,านตามกฎหมายว�าด,วยการทะเบียนราษฎร 

(๒) นิติบุคคลซ่ึงไม�ได,จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 
(๓) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนเป0นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีลักษณะดังต�อไปนี้ 

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีผู,ถือหุ,นท่ีไม�มีสัญชาติไทยถือหุ,น
ต้ังแต�ร,อยละยี่สิบห,าของทุนจดทะเบียน หรือมีผู,ถือหุ,นท่ีไม�มีสัญชาติไทยต้ังแต�ร,อยละยี่สิบห,าของผู,ถือ
หุ,น หุ,นชนิดท่ีออกให,แก�ผู,ถือ ให,ถือว�าหุ,นนั้นผู,ไม�มีสัญชาติไทยเป0นผู,ถือ 

(ข) ห,างหุ,นส�วนจํากัดหรือห,างหุ,นส�วนสามัญท่ีจดทะเบียนแล,วท่ีมีผู,เป0นหุ,นส�วน
ท่ีไม�มีสัญชาติไทยลงหุ,นมีมูลค�าต้ังแต�ร,อยละยี่สิบห,าของทุนท้ังหมด หรือผู,เป0นหุ,นส�วนเป0นผู,ไม�มี
สัญชาติไทยต้ังแต�ร,อยละยี่สิบห,าของผู,เป0นหุ,นส�วน หรือหุ,นส�วนผู,จัดการเป0นผู,ไม�มีสัญชาติไทย 

(๔) ห,างหุ,นส�วนสามัญท่ีมีผู,เป0นหุ,นส�วนเป0นผู,ไม�มีสัญชาติไทย 
(๕) สมาคมรวมท้ังสหกรณDท่ีมีสมาชิกเป0นผู,ไม�มีสัญชาติไทยต้ังแต�ร,อยละยี่สิบห,าของ

สมาชิกท้ังหมด หรือดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนDของผู,ไม�มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป0นส�วนใหญ� 
(๖) มูลนิธิท่ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือประโยชนDของผู,ไม�มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป0น

ส�วนใหญ� 
บทบัญญัติมาตรานี้ มิให,ใช,บังคับกับบุคคล ดังต�อไปนี้ 
(๑) คนต�างด,าวท่ีเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมโดยอาศัยสนธิสัญญาท่ีประเทศ

ไทยเป0นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี และให,เป0นไปตามบทบัญญัติและเง่ือนไขของสนธิสัญญา
นั้น ซ่ึงอาจรวมถึงการให,สิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข,าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติ
ของคนต�างด,าวนั้นเป0นการต�างตอบแทนด,วย 

(๒) คนต�างด,าวซ่ึงเป0นผู,ได,รับการส�งเสริมตามกฎหมายว�าด,วยการส�งเสริมการลงทุน
สําหรับการเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมในกิจการท่ีได,รับการส�งเสริมการลงทุน 

 
มาตรา ๖  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณD และรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให,มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๕  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ท่ีมีการเช�า ให,มี คชก. จังหวัด ซ่ึงประกอบด,วยบุคคล 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด,วย ผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป0นประธานกรรมการ ผู,แทนกรมการปกครอง ผู,แทนกรมท่ีดิน ผู,แทนกรมประมง ผู,แทนกรมปศุสัตวD 
ผู,แทนกรมส�งเสริมการเกษตร ผู,แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
ผู,แทนผู,เช�าสี่คนและผู,แทนผู,ให,เช�าสี่คนซ่ึงผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และให,
ผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครแต�งต้ังข,าราชการกรุงเทพมหานครเป0นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน 
และเป0นกรรมการและผู,ช�วยเลขานุการสองคน 

(๒) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด,วย ผู,ว�าราชการ
จังหวัด เป0นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตวDจังหวัด เจ,า
พนักงานท่ีดินจังหวัด ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู,แทนผู,เช�าสี่คนและผู,แทน
ผู,ให,เช�าสี่คนซ่ึงผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง เป0นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป0นกรรมการและเลขานุการ 
และให,ผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังเจ,าหน,าท่ีเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดคนหนึ่ง และข,าราชการ
อ่ืนในจังหวัดอีกคนหนึ่ง เป0นกรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

ในการแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�า ให,ผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผู,ว�าราชการจังหวัด แล,วแต�กรณี แต�งต้ังจากผู,เช�าและผู,ให,เช�าท่ี คชก. อําเภอ เสนอแนะ 

ในกรณีท่ีไม�อาจแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าหรือผู,แทนผู,ให,เช�า ไม�ว�าฝLายใดฝLายหนึ่งหรือท้ัง
สองฝLายก็ตามได,ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว,ในวรรคหนึ่ง ให,ผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู,ว�า
ราชการจังหวัด แล,วแต�กรณี แต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�าตามจํานวนเท�าท่ีมีอยู�จริง โดยต,อง
แต�งต้ังฝLายละเท�ากัน 

 
มาตรา ๘๖  คชก. จังหวัด มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) กําหนดท,องท่ีท่ีห,ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพ่ือประโยชนDทาง

เศรษฐกิจ หรือการอนุรักษDดินและน้ํา 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณDตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําสั่งใด ๆ ให,ผู,เช�าหรือ

ผู,ให,เช�าปฏิบัติหรือมิให,ปฏิบัติการใดเพ่ือให,เกิดผลตามคําวินิจฉัย 
การกําหนดตาม (๑) ให,กําหนดล�วงหน,าก�อนเริ่มฤดูการประกอบเกษตรกรรมไม�น,อย

กว�าสามเดือน และปSดประกาศไว, ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�าการอําเภอ ท่ีทําการองคDกรปกครองส�วน
ท,องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข,องทุกแห�ง ท่ีทําการกํานัน และท่ีทําการผู,ใหญ�บ,านแห�งท,องท่ี 

 
มาตรา ๘/๑๗  ในอําเภอหนึ่ง ๆ ท่ีมีการเช�า ยกเว,นกรุงเทพมหานคร ให,มี คชก. 

อําเภอ ประกอบด,วย นายอําเภอ เป0นประธานกรรมการ เกษตรอําเภอ เจ,าพนักงานท่ีดินอําเภอหรือ
เจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัด แล,วแต�กรณี ประมงอําเภอ ปศุสัตวDอําเภอ พัฒนาการอําเภอ ผู,แทนผู,บริหาร

                                                 
๕ มาตรา ๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๖ มาตรา ๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๗ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

องคDกรปกครองส�วนท,องถ่ินซ่ึงนายกเทศมนตรีและนายกองคDการบริหารส�วนตําบลซ่ึงอยู�ในเขตอําเภอ
เลือกกันเองหนึ่งคน ผู,แทนผู,เช�าสี่คนและผู,แทนผู,ให,เช�าสี่คนซ่ึงนายอําเภอแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และ
ให,นายอําเภอแต�งต้ังปลัดอําเภอคนหนึ่งเป0นกรรมการและเลขานุการ และเจ,าหน,าท่ีอ่ืนในอําเภออีกไม�
เกินสองคนเป0นกรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

ในกรณีท่ีไม�มีประมงอําเภอหรือปศุสัตวDอําเภอ ให,ผู,ท่ีประมงจังหวัดหรือปศุสัตวD
จังหวัดมอบหมายเป0นกรรมการแทน 

ในการแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�าตามวรรคหนึ่ง ให,นายอําเภอแต�งต้ังจาก
ผู,เช�าและผู,ให,เช�าท่ี คชก. ตําบล เสนอแนะ 

ในกรณีท่ีไม�อาจแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าหรือผู,แทนผู,ให,เช�า ไม�ว�าฝLายใดฝLายหนึ่งหรือท้ัง
สองฝLายก็ตามได,ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว,ในวรรคหนึ่ง ให,นายอําเภอแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทน
ผู,ให,เช�าตามจํานวนเท�าท่ีมีอยู�จริง โดยต,องแต�งต้ังฝLายละเท�ากัน 

ให, คชก. จังหวัด สําหรับกรุงเทพมหานคร ทําหน,าท่ี คชก. อําเภอ สําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๘/๒๘  ให, คชก. อําเภอ มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) กํากับและเสนอแนะให,การปฏิบัติงานของ คชก. ตําบล ในเขตพ้ืนท่ีให,เป0นไป

โดยชอบด,วยกฎหมาย 
(๒) พิจารณาคําร,องขอทบทวนการกําหนดอัตราค�าเช�าข้ันสูง ผลผลิตข้ันสูงของ

ผลิตผลเกษตรกรรมซ่ึงเป0นพืชหลักท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ี และกําหนดเวลาท่ีผู,ให,เช�าอาจเรียกเก็บค�าเช�า
ในแต�ละป1ตามความเหมาะสมแห�งท,องท่ีตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม 

(๓) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี คชก. จังหวัด 
มอบหมาย 

 
มาตรา ๙๙  ในตําบลหนึ่ง ๆ ท่ีมีการเช�า ให,มี คชก. ตําบล ซ่ึงประกอบด,วยบุคคล 

ดังต�อไปนี้ 
(๑ ) ในแขวงของกรุงเทพมหานคร คชก. ตําบล ประกอบด,วย ข,าราชการ

กรุงเทพมหานครซ่ึงผู,อํานวยการเขตแต�งต้ัง เป0นประธานกรรมการ พนักงานประเมินภาษี ผู,แทนกรม
ส�งเสริมการเกษตร ผู,แทนกรมประมง ผู,แทนกรมปศุสัตวD ผู,แทนผู,เช�าสี่คนและผู,แทนผู,ให,เช�าสี่คนซ่ึง
ผู,อํานวยการเขตแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และให,เจ,าพนักงานปกครองซ่ึงผู,อํานวยการเขตแต�งต้ังเป0น
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) คชก. ตําบล ประกอบด,วย ปลัดอําเภอหรือหัวหน,าส�วนราชการซ่ึงนายอําเภอ
แต�งต้ัง เป0นประธานกรรมการ กํานันท,องท่ี เป0นรองประธานกรรมการ ผู,แทนเกษตรอําเภอ ผู,แทนเจ,า
พนักงานท่ีดินอําเภอหรือผู,แทนเจ,าพนักงานท่ีดินจังหวัด แล,วแต�กรณี ผู,แทนพัฒนาการอําเภอ ผู,แทน
ผู,เช�าสี่คนและผู,แทนผู,ให,เช�าสี่คนซ่ึงนายอําเภอแต�งต้ัง เป0นกรรมการ และเจ,าหน,าท่ีอ่ืนในอําเภอซ่ึง
นายอําเภอแต�งต้ังเป0นกรรมการและเลขานุการ 
                                                 

๘ มาตรา ๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท,องท่ีใดไม�มีกํานันแต�มีนายกเทศมนตรี ให,นายกเทศมนตรีท่ีมีการเช�าอยู�ใน
เขตเป0นรองประธานกรรมการ 

ในการแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�า ให,ผู,อํานวยการเขตหรือนายอําเภอ 
แล,วแต�กรณี ปรึกษาหารือร�วมกันกับกํานัน ผู,ใหญ�บ,าน ผู,บริหารองคDกรปกครองส�วนท,องถ่ินซ่ึงอยู�ใน
เขตตําบลผู,เช�าและผู,ให,เช�าตามสมควร 

ในกรณีท่ีไม�อาจแต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าหรือผู,แทนผู,ให,เช�า ไม�ว�าฝLายใดฝLายหนึ่งหรือท้ัง
สองฝLายก็ตามได,ครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว,ในวรรคหนึ่ง ให,ผู,อํานวยการเขตหรือนายอําเภอ แล,วแต�
กรณี แต�งต้ังผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�าตามจํานวนท่ีปรากฏในทะเบียนตามมาตรา ๑๓ (๒) โดย
ต,องแต�งต้ังฝLายละเท�ากัน 

ในการพิจารณาเรื่องอันเก่ียวกับการเช�าในเขตหมู�บ,านใด ให,ผู,ใหญ�บ,านแห�งหมู�บ,าน
นั้นเป0นกรรมการด,วย 

 
มาตรา ๑๐๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๑๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๑๓  คชก. ตําบล มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๐ 
(๒) จัดทําทะเบียนผู,เช�าและผู,ให,เช�าภายในเขตตําบล ตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ี

รัฐมนตรีกําหนด 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยข,อพิพาทเก่ียวกับการเรียกเก็บค�าเช�า การชําระค�าเช�า 

ระยะเวลาของการเช�า ตลอดจนข,อพิพาทอ่ืน หรือค�าเสียหายอันเกิดจากการเช�าตามคําร,องขอของผู,
เช�าหรือผู,ให,เช�า และออกคําสั่งใด ๆ ให,ผู,เช�าหรือผู,ให,เช�าปฏิบัติหรือมิให,ปฏิบัติการใดเพ่ือให,เกิดผล
ตามคําวินิจฉัย และเม่ือวินิจฉัยหรือออกคําสั่งใด ๆ แล,ว ให,รายงาน คชก. อําเภอ ทราบ 

(๔) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ี คชก. จังหวัด 
หรือ คชก. อําเภอ มอบหมาย 

การกําหนดอัตราค�าเช�าข้ันสูงตาม (๑) ให,กําหนดล�วงหน,าก�อนเริ่มฤดูการประกอบ
เกษตรกรรมของแต�ละป1ไม�น,อยกว�าสี่สิบห,าวัน และปSดประกาศไว, ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว�าการ
อําเภอ ท่ีทําการองคDกรปกครองส�วนท,องถ่ินท่ีมีการเช�าอยู�ในเขต ท่ีทําการกํานัน และท่ีทําการ
ผู,ใหญ�บ,านแห�งท,องท่ี 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓ มาตรา ๑๓ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,เช�าหรือผู,ให,เช�าผู,ใดเห็นว�า การกําหนดอัตราค�าเช�าข้ันสูงหรือผลผลิตข้ันสูงของ
ผลิตผลเกษตรกรรมซ่ึงเป0นพืชหลักท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ีนั้น สูงหรือตํ่าเกินสมควร หรือการกําหนดเวลา
ท่ีผู,ให,เช�าอาจเรียกเก็บค�าเช�าในแต�ละป1ไม�เหมาะสมหรือไม�สอดคล,องกับสภาพข,อเท็จจริงแห�งท,องท่ี 
ให,มีสิทธิร,องขอต�อ คชก. อําเภอ ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีประกาศกําหนด  ในการนี้ ให, คชก. 
อําเภอ มีอํานาจสั่งให, คชก. ตําบล พิจารณาทบทวนใหม�ตามท่ีเห็นสมควรได, 

ในการพิจารณาวินิจฉัยข,อพิพาทตาม (๓) ให, คชก. ตําบล มีอํานาจหน,าท่ีไกล�เกลี่ย
ให,คู�กรณีตกลงกันได,ตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือ คชก. ตําบล ได,ดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหน,าท่ีของตนตามพระราชบัญญัตินี้
แล,ว ให, คชก. ตําบล รายงาน คชก. อําเภอ ทราบ 

 
มาตรา ๑๔๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๑๕  ผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�าซ่ึงผู,ว�าราชการกรุงเทพมหานครหรือ

ผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ังเป0นกรรมการตามมาตรา ๗ หรือซ่ึงนายอําเภอหรือผู,อํานวยการเขตแต�งต้ัง
เป0นกรรมการตามมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๙ อยู�ในตําแหน�งคราวละสามป1 

กรรมการซ่ึงพ,นจากตําแหน�งตามวาระอาจได,รับแต�งต้ังอีกได, 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึง

ได,รับแต�งต้ังพ,นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล,มละลาย 
(๔) เป0นคนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๕) ได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต�เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได,กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เม่ือกรรมการพ,นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให,แต�งต้ังผู,อ่ืนเป0นกรรมการแทน ให,ผู,ได,รับ

แต�งต้ังอยู�ในตําแหน�งตามวาระของผู,ซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แล,ว 

กรรมการซ่ึงเป0นผู,แทนผู,เช�าหรือผู,แทนผู,ให,เช�า จะพ,นจากตําแหน�งเม่ือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต,องห,ามตามหลักเกณฑDท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณD และกระทรวงมหาดไทยร�วมกันกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๖  การประชุมของ คชก. จังหวัด คชก. อําเภอ หรือ คชก. ตําบล ต,องมี

กรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป0นองคDประชุม ถ,าประธาน

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม ให,รองประธานกรรมการเป0นประธานในท่ีประชุม ถ,าไม�มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต�ไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธานในท่ี
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหนึ่งให,มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ,าคะแนนเสียงเท�ากันให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้
ขาด 

ห,ามมิให,กรรมการซ่ึงเป0นผู,มีส�วนได,เสียในกรณีพิพาทรายใด เข,าร�วมประชุมและใช,
สิทธิในการพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทรายนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ให,  คชก. จังหวัด คชก. ตําบล หรือผู, ซ่ึ งได,รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการดังกล�าว มีอํานาจเรียกผู,เช�า ผู,ให,เช�า หรือผู,ซ่ึงเก่ียวข,อง มาให,ถ,อยคําหรือชี้แจง หรือส�ง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการเช�ามาเพ่ือประกอบการพิจารณาของ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล 
ได, แล,วแต�กรณี 

ในการปฏิบัติหน,าท่ี ให,ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล 
หรือผู,ซ่ึงได,รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล�าว มีอํานาจเข,าไปในท่ีดินท่ีเช�า หรือท่ีเก็บผลผลิต
ของผู,เช�า ผู,ให,เช�า หรือผู,ซ่ึงเก่ียวข,อง ในเวลาระหว�างพระอาทิตยDข้ึนถึงพระอาทิตยDตก เพ่ือตรวจสอบ
ข,อเท็จจริงเก่ียวกับการเช�าได,  ในการนี้ เจ,าของหรือผู,ครอบครองอสังหาริมทรัพยDต,องอํานวยความ
สะดวก และให,ความช�วยเหลือแก�ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล หรือผู,ซ่ึง
ได,รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล�าวนั้นตามสมควร 

ให,ถือว�าประธานและกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล และผู,ซ่ึงได,รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดังกล�าว เป0นเจ,าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยข,อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ของ คชก. ตําบล

หรือ คชก. จังหวัด 
(๑) ถ,า คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด มีคําสั่งให,ผู, เช�านาหรือผู, ให, เช�านาซ่ึง

ครอบครองนาอยู�นั้นออกจากนา คําสั่งเช�นว�านี้ให,ใช,บังคับได,ตลอดถึงวงศDญาติท้ังหลาย และบริวาร
ของผู,นั้นท่ีอยู�ในนานั้น ซ่ึงไม�สามารถแสดงอํานาจพิเศษให,เห็นได,  ในการนี้ คชก. ตําบล จะสั่งให,ผู,นั้น
ต,องชําระค�าเสียหายให,แก�อีกฝLายหนึ่งจนกว�าจะออกจากนาก็ได, 

(๒) ถ,าต,องมีการรังวัดทําแผนท่ี การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานท่ี หรือมีการร,อง
ขอให,เสนอคดีต�อศาลให,มีคําพิพากษาบังคับตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ผู,ยื่น
คําร,องขอต,องวางค�าใช,จ�ายเพ่ือการนั้นไว,ด,วย จํานวนค�าใช,จ�าย การวางค�าใช,จ�าย และการยกเว,นไม�
ต,องวางค�าใช,จ�าย ให,เป0นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีมีการวางค�าใช,จ�ายตามวรรคหนึ่ง (๒) ความรับผิดชั้นท่ีสุดสําหรับค�าใช,จ�าย
ดังกล�าว ย�อมตกแก�ฝLายท่ีแพ,ข,อพิพาท แต� คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด จะใช,ดุลพินิจให,คู�กรณีฝLาย
หนึ่งฝLายใด หรือท้ังสองฝLายต,องเป0นผู,เสียค�าใช,จ�ายนั้นท้ังหมด หรือแต�บางส�วนก็ได, โดยคํานึงถึงเหตุ
สมควร และความสุจริตในการดําเนินการเก่ียวกับข,อพิพาทของแต�ละฝLาย 
                                                                                                                                            

๑๖ มาตรา ๑๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการวินิจฉัยข,อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ คชก. ตําบล ต,องแจ,งผลการวินิจฉัย
ดังกล�าวให,คู�กรณีทราบภายในสิบวันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัย๑๗ 

 
หมวด ๒ 

การเช�านา 
   

 
มาตรา ๒๑  ในหมวดนี้ 
“นา” หมายความว�า ท่ีดินท่ีเช�าเพ่ือทํานาท้ังหมด หรือเป0นส�วนใหญ� 
“ทํานา” หมายความว�า การเพาะปลูกข,าว หรือพืชไร� 
“พืชไร�” หมายความว�า พืชซ่ึงต,องการน้ําน,อยและอายุสั้น หรือสามารถเก็บเก่ียว

ครั้งแรกได,ภายในสิบสองเดือน 
“พืชหลัก” หมายความว�า ข,าว หรือพืชไร�ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ซ่ึง

ตามปกติของสภาพแห�งท,องท่ีควรเพาะปลูกกันในรอบป1หนึ่ง ๆ และให,ผลเป0นรายได,สําคัญแก�
เกษตรกรในรอบป1นั้น  ท้ังนี้ ตามท่ี คชก. ตําบล จะได,กําหนดข้ึนเป0นคราว ๆ แต�ไม�รวมถึงพืชท่ี
เพาะปลูกข้ึนเพ่ือเป0นรายได,ประกอบตามสภาพของท,องท่ี หรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

 
มาตรา ๒๒  ให,การเช�านามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และให,ฟWองร,องบังคับ

คดีกันได,  ท้ังนี้ ไม�ว�าจะมีหลักฐานเป0นหนังสือหรือไม�ก็ตาม 
 
มาตรา ๒๓  การจดทะเบียนการเช�านาตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ให,ได,รับยกเว,น

ไม�ต,องเสียค�าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 
มาตรา ๒๔  เม่ือผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านารายใดยื่นคําร,องขอให, คชก. ตําบล ทํา

หลักฐานการเช�านาเป0นหนังสือ ถ,า คชก. ตําบล เห็นว�ามีเหตุเพียงพอให,ฟ4งเป0นเบ้ืองต,นได,ว�ามีการเช�า
นากันตามคําร,องขอ ให, คชก. ตําบล จัดทําหนังสือหลักฐานการเช�านาข้ึนตามคําร,องขอนั้น แล,วแจ,ง
ให,ผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านาอีกฝLายหนึ่งทราบ แล,วแต�กรณี เพ่ือให,ลงลายมือชื่อในหนังสือหลักฐานการ
เช�านาดังกล�าว  ในการนี้ ให, คชก. ตําบล แจ,งโดยทางไปรษณียDลงทะเบียน เว,นแต�ผู,รับแจ,งจะได,รับ
แจ,งด,วยตนเองแล,ว ถ,าคู�กรณีอีกฝLายหนึ่งผู,ได,รับแจ,งมิได,ลงลายมือชื่อและส�งคืน หรือไม�แจ,งข,อคัดค,าน
เป0นประการอ่ืนมายัง คชก. ตําบล ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได,รับแจ,ง ให,สันนิษฐานไว,ก�อนว�ามี
การเช�านากันตามหนังสือหลักฐานการเช�านั้น 

ในกรณีท่ีผู,ได,รับแจ,งหนังสือหลักฐานการเช�านาตามวรรคหนึ่งมีข,อโต,แย,งหรือข,อ
คัดค,านประการใด ให, คชก. ตําบล ดําเนินการไกล�เกลี่ยให,ยุติ ถ,าไม�สามารถไกล�เกลี่ยเรื่องใดให,ยุติได, 
ให, คชก. ตําบล บันทึกไว,เป0นหลักฐานพร,อมกับข,อสังเกตใด ๆ ถ,ามี 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หนังสือหลักฐานการเช�านาตามวรรคหนึ่ง ให,เป0นไปตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณD และกระทรวงมหาดไทยร�วมกันกําหนด หนังสือนี้ให,ทําเป0นสามฉบับมีข,อความตรงกัน มอบ
ให,แก�ผู,เช�านาฉบับหนึ่ง ผู,ให,เช�านาฉบับหนึ่ง และเก็บไว,เป0นหลักฐานของทางราชการอีกฉบับหนึ่ง 

หนังสือหลักฐานการเช�านาท่ีทําข้ึน จะต,องไม�ขัดหรือแย,งกับบทแห�งพระราชบัญญัติ
นี้ 

ในกรณีท่ีได,ทําหนังสือหลักฐานการเช�านารายใดข้ึนไว, ให, คชก. ตําบล ติดต�อ
ประสานงานกับส�วนราชการท่ีมีอํานาจหน,าท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพ่ือบันทึกการเช�า
นา หรือการเปลี่ยนแปลงแห�งสิทธิการเช�านา ให,ปรากฏไว,ในทะเบียนท่ีดินท่ีมีการเช�านารายนั้นด,วย 

 
มาตรา ๒๕  ถ,าปรากฏว�าบุคคลหนึ่งบุคคลใดได,เข,าใช,ท่ีดินของผู,อ่ืนเพ่ือทํานามาแล,ว

อย�างน,อยหนึ่งฤดูการทํานา ถ,าบุคคลนั้นอ,างว�าตนเป0นผู,เช�านา ให,สันนิษฐานไว,ก�อนว�าได,มีการเช�านา
กันตามพระราชบัญญัตินี้ เว,นแต�เจ,าของท่ีดินจะพิสูจนDได,เป0นอย�างอ่ืน 

 
ส�วนท่ี ๑ 

ระยะเวลาการเช�า และการบอกเลิกการเช�า 
   

 
มาตรา ๒๖๑๘  การเช�านาท่ีได,ทําหลักฐานการเช�านาไว,เป0นหนังสือ ให,มีระยะเวลา

การเช�านาตามท่ีกําหนดในหลักฐานการเช�านานั้น แต�ถ,าไม�ได,กําหนดระยะเวลาการเช�านาในหลักฐาน
การเช�านาหรือกําหนดไว,น,อยกว�าสองป1 ให,การเช�านานั้นมีกําหนดสองป1 

การเช�านาท่ีมิได,ทําหลักฐานการเช�านาไว,เป0นหนังสือ ให,ถือว�าการเช�านามีกําหนด
คราวละหกป1 

เม่ือสิ้นระยะเวลาการเช�านาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ,าผู,ให,เช�านามิได,บอกเลิก
การให,เช�านาตามมาตรา ๓๗ และมิได,มีการตกลงเช�านากันใหม� ในกรณีได,ทําหลักฐานการเช�านาไว,
เป0นหนังสือ ให,ถือว�าหลักฐานการเช�านานั้นยังคงมีผลบังคับต�อไปเท�าระยะเวลาท่ีกําหนดไว,ใน
หลักฐานการเช�านานั้น หรือมีกําหนดสองป1ตามวรรคหนึ่ง แล,วแต�กรณี และในกรณีท่ีไม�มีหลักฐานการ
เช�านาเป0นหนังสือ ให,ถือว�ามีการเช�านานั้นต�อไปอีกคราวละหกป1ตามวรรคสอง 

บทบัญญัติมาตรานี้ มิให,ใช,บังคับแก�การเช�าช�วงนา 
 
มาตรา ๒๗๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘  การเช�านาย�อมไม�ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาท่ีเช�า ผู,รับโอน

ต,องรับไปท้ังสิทธิและหน,าท่ีของผู,โอนท่ีมีต�อผู,เช�านาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๖ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 
๑๙ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๙  ถ,าผู,เช�านาถึงแก�ความตาย สามีภริยา บุพการี ผู,สืบสันดาน หรือญาติ
สนิทของผู,เช�านา ซ่ึงเป0นผู,มีประโยชนDได,เสียเก่ียวกับการทํานานั้น อาจแสดงความจํานงขอเช�านาต�อ
ผู,ให,เช�านาหรือผู,แทนผู,ให,เช�านาหรือ คชก. ตําบล ได,ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต�วันท่ีผู,เช�านาถึงแก�
ความตาย เม่ือบุคคลดังกล�าวได,แสดงความจํานงแล,ว ให,ถือว�าผู,แสดงความจํานงนั้นเป0นผู,เช�านาสืบ
แทนต�อไป หากมีผู,แสดงความจํานงหลายรายและไม�สามารถตกลงกันได, ก็ให, คชก. ตําบล เป0นผู,
วินิจฉัย 

บุคคลใดจะยกสิทธิในการเช�าท่ีนาข้ึนต�อสู,กับผู,เช�านาสืบแทนตามวรรคหนึ่งไม�ได, ใน
การเช�าสืบแทน ผู, เช� านาสืบแทนต,องรับไปท้ังสิทธิและหน,าท่ีของผู, เช�าท่ี มีต�อผู, ให, เช�าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐  การเช�านาอาจสิ้นสุดก�อนกําหนดระยะเวลาการเช�านาได, ในกรณี

ดังต�อไปนี้ 
(๑) เม่ือผู,ให,เช�านาบอกเลิกการเช�านาตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เม่ือผู,เช�านาบอกเลิกการเช�านาเป0นหนังสือล�วงหน,าเป0นเวลาไม�น,อยกว�าสาม

เดือนก�อนเริ่มฤดูการทํานา 
(๓) ผู, เช�านาและผู, ให, เช�านาตกลงเลิกการเช�านา โดยทําเป0นหนังสือต�อหน,า

นายอําเภอ หรือผู,ท่ีนายอําเภอมอบหมาย 
(๔) เม่ือนาท่ีเช�าถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเป0นของรัฐด,วยประการอ่ืน  

ท้ังนี้ เฉพาะส�วนท่ีถูกเวนคืนหรือโอน 
การบอกเลิกการเช�านาตาม (๒) หรือการตกลงเลิกการเช�านาตาม (๓) ท่ีทําไว,

ในขณะเช�านา หรือทําไว,ล�วงหน,าเป0นเวลาเกินกว�าหกเดือน มิให,ถือว�ามีการบอกเลิกการเช�านา หรือมี
การตกลงเลิกการเช�านา 

 
มาตรา ๓๑  ผู,ให,เช�านาจะบอกเลิกการเช�านาก�อนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเช�านา

ไม�ได, เว,นแต�ในเหตุดังต�อไปนี้ 
(๑) ผู,เช�านาไม�ชําระค�าเช�านารวมกันเป0นเวลาสองป1 เว,นแต�จะมีเหตุผลท่ี คชก. 

ตําบล เห็นสมควรผ�อนผันให, 
(๒) ผู,เช�านาให,เช�าช�วงนาโดยมิได,รับความยินยอมจากผู,ให,เช�านา เว,นแต�ผู,ให,เช�านารู, 

หรือควรจะรู,ว�าผู,เช�านาให,เช�าช�วงนาแต�ไม�ได,คัดค,าน 
(๓) ผู,เช�านาใช,ท่ีนาเพ่ือการอ่ืนนอกจากการทํานา หรือการทําประโยชนDตามมาตรา 

๔๗ โดยไม�ได,รับความยินยอมจากผู,ให,เช�านา หรือทําให,สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป0นอุปสรรค
ต�อการปลูกพืชหลัก 

(๔) ผู,เช�านาประกอบเกษตรกรรมประเภทท่ี คชก. จังหวัด ประกาศห,าม อันเป0นการ
ฝLาฝMนมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือปลูกข,าวหรือพืชไร�อ่ืนใดท่ีผู,ให,เช�านาได,ห,ามไว,ตามมาตรา ๔๕ วรรค
สอง โดยไม�ได,รับอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 

(๕) ผู,เช�านาละท้ิงนาไปเกินหนึ่งป1 
(๖) ผู,เช�านาทํานาน,อยกว�าร,อยละเจ็ดสิบห,าของจํานวนเนื้อท่ีนาท่ีเช�าเป0นเวลาสองป1

ติดต�อกัน เว,นแต�เพราะเหตุสุดวิสัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) ผู,เช�านายักย,าย ปSดบัง หรือซ�อนเร,นผลผลิตท่ีได,จากนาท่ีเช�า หรือยินยอมให,ผู,อ่ืน
กระทําการดังกล�าว เพ่ือมิให,ผู,ให,เช�านาได,รับค�าเช�านาเต็มตามท่ีตกลงกัน หรือ 

(๘) ผู,เช�านาไม�ปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ หรือปล�อยให,นา
ทรุดโทรม  ท้ังนี้ เป0นเหตุให,ผลผลิตลดลงกว�าหนึ่งในสามของผลผลิตปกติ 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีผู,เช�านาให,ผู,อ่ืนทํานาแทนหรือให,เช�าช�วงนา เพราะเหตุท่ีตน

หรือสมาชิกในครอบครัวของตนซ่ึงได,อยู�ช�วยทํานาต,องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว�าด,วยการรับ
ราชการทหาร หรือต,องไปช�วยราชการตามท่ีกฎหมายบังคับ ผู,ให,เช�านาจะบอกเลิกการเช�านาเพราะ
เหตุตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือ (๕) ไม�ได, 

 
มาตรา ๓๓  ผู,เช�าช�วงนาซ่ึงได,ทํานามาแล,วอย�างน,อยหนึ่งฤดูการทํานา มีสิทธิยื่นคํา

ร,องต�อ คชก. ตําบล เพ่ือให,วินิจฉัยให,ตนเป0นผู,เช�านาแทนท่ีผู,ให,เช�าช�วงนา 
เม่ือ คชก. ตําบล ได,รับคําร,องตามวรรคหนึ่ง ให, คชก. ตําบล แจ,งให,ผู,ให,เช�านาทราบ 

และในกรณีนี้ผู,ให,เช�านาหมดสิทธิบอกเลิกการเช�านาตามมาตรา ๓๑ (๒) 
ถ,า คชก. ตําบล เห็นว�าผู,ให,เช�าช�วงนาได,เช�านาโดยมิได,มีเจตนาทํานาด,วยตนเอง ให, 

คชก. ตําบล มีอํานาจวินิจฉัยให,ผู,เช�าช�วงนาเป0นผู,เช�านาแทนท่ีผู,ให,เช�าช�วงนา และให,แจ,งคําวินิจฉัย
ของ คชก. ตําบล ให,ผู,ให,เช�านาทราบ 

ในกรณีท่ีผู,เช�านาให,เช�าช�วงนาเป0นการชั่วคราวเพ่ือเพาะปลูกพืชอายุสั้นภายหลังการ
เก็บเก่ียวพืชหลักแล,ว หรือผู,เช�านาจําเป0นต,องให,เช�าช�วงนาเพราะเหตุท่ีระบุไว,ในมาตรา ๓๒ ผู,เช�าช�วง
นาจะใช,สิทธิตามมาตรานี้ไม�ได, 

 
มาตรา ๓๔  การบอกเลิกการเช�านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 

(๗) ผู,ให,เช�านาต,องแจ,งเป0นหนังสือต�อผู,เช�านา พร,อมท้ังแสดงเหตุแห�งการบอกเลิกการเช�านา และส�ง
สําเนาหนังสือดังกล�าวต�อประธาน คชก. ตําบล 

ภายในเจ็ดวันนับแต�เม่ือได,รับสําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให,ประธาน คชก. ตําบล 
หรือผู,ซ่ึงได,รับมอบหมายจาก คชก. ตําบล แจ,งให,ผู,เช�านาท่ีถูกบอกเลิกการเช�านาทราบ เพ่ือคัดค,าน
การบอกเลิกการเช�านาต�อ คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีได,รับแจ,ง 

 
มาตรา ๓๕  ถ,าผู,เช�านาคัดค,านการบอกเลิกการเช�านา แต� คชก. ตําบล หรือ คชก. 

จังหวัด พิจารณาแล,วมีคําวินิจฉัยว�าการบอกเลิกการเช�านาเป0นไปโดยชอบ ในการมีคําสั่งให,ผู,เช�านา
ออกจากท่ีนานั้น ให, คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด แล,วแต�กรณี กําหนดระยะเวลาตามควรเพ่ือให,ผู,
เช�านาสามารถปฏิบัติตามได,โดยคํานึงถึงความเดือดร,อนเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก�ผู,เช�านาถ,าจะต,อง
ออกจากนาในขณะนั้น หรือถ,าต�อมาอาจจะมีการอุทธรณDและมีการวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของตนนั้น
ด,วย 

 
มาตรา ๓๖  การบอกเลิกการเช�านาเพราะเหตุตามมาตรา ๓๑ (๘) ผู,ให,เช�านาต,อง

ยื่นคําขอต�อประธาน คชก. ตําบล เพ่ือบอกเลิกการเช�านา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ถ,า คชก. ตําบล เห็นว�าผู,เช�านากระทําตามมาตรา ๓๑ (๘) คชก. ตําบล อาจวินิจฉัย
ให,บอกเลิกการเช�านา หรือจะวินิจฉัยให,มีการเช�านาต�อไป โดยกําหนดเง่ือนไขอย�างหนึ่งอย�างใดท่ีผู,เช�า
นาจะต,องปฏิบัติก็ได, 

เม่ือ คชก. ตําบล สั่งให,ผู,เช�านาปฏิบัติการอย�างหนึ่งอย�างใดตามวรรคสอง และผู,เช�า
นาฝLาฝMน หรือไม�ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาอันสมควร ให, คชก. ตําบล มีคําวินิจฉัยให,ผู,ให,เช�านา
บอกเลิกการเช�านาได,ทันที 

 
มาตรา ๓๗๒๐  ถ,าผู,ให,เช�านาไม�ประสงคDจะให,เช�านาต�อไปเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการ

เช�านาตามมาตรา ๒๖ ผู,ให,เช�านาต,องแจ,งเป0นหนังสือต�อผู,เช�านาก�อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช�านาไม�
น,อยกว�าหกเดือนพร,อมท้ังแจ,งให, คชก. ตําบล ทราบด,วย และเม่ือ คชก. ตําบล ได,รับแจ,งแล,ว ให,มี
หนังสือสอบถามผู,เช�านาว�ายังประสงคDจะเช�านานั้นต�อไปหรือไม� 

ถ,าผู,เช�านายังประสงคDจะเช�านานั้นต�อไป ให,แจ,งผู,ให,เช�านาและ คชก. ตําบล ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันได,รับแจ,งจากผู,ให,เช�านา และให, คชก. ตําบล ดําเนินการไกล�เกลี่ยให,ยุติ ถ,า
สามารถไกล�เกลี่ยให,ยุติได, ก็ให,ดําเนินการตามผลของการไกล�เกลี่ย ในกรณีท่ีไม�อาจไกล�เกลี่ยให,เป0นท่ี
พอใจของท้ังสองฝLาย ให, คชก. ตําบล พิจารณาเหตุผลและความจําเป0นของผู,ให,เช�านา ถ,าเห็นว�าผู,ให,
เช�านามีความจําเป0นอันไม�อาจหลีกเลี่ยงได,ท่ีจะใช,ท่ีนานั้น ก็ให,สั่งให,การเช�านาสิ้นสุดลง เว,นแต�ใน
กรณีท่ีเห็นว�าผู,เช�านาจะเดือดร,อนเกินสมควร จะให,ผู,เช�านาทํานาต�อไปอีกหนึ่งป1ก็ได, 

ในกรณีท่ี คชก. ตําบล เห็นว�าผู,ให,เช�านาไม�มีเหตุผลและความจําเป0นท่ีไม�อาจ
หลีกเลี่ยงได,ท่ีจะใช,ท่ีนานั้น ให, คชก. ตําบล วินิจฉัยให,การเช�านานั้นมีผลต�อไปอีกสองป1 

ผู,มีส�วนได,เสียอาจอุทธรณDคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ตามวรรคสองและวรรคสาม 
ต�อ คชก. จังหวัด ได,ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได,รับแจ,งคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ท่ีให,การเช�านาสิ้นสุดลงตามวรรคสอง ให,มีผลเม่ือพ,น
ระยะเวลาอุทธรณDตามวรรคสี่และผู,เช�านามิได,อุทธรณDคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ในกรณีท่ีผู,เช�านา
อุทธรณDภายในกําหนดเวลา ให,ทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ไว,ก�อน จนกว�า คชก. 
จังหวัด จะมีคําวินิจฉัยเป0นอย�างอ่ืน 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ท่ีให,การเช�านายังมีผลต�อไปตามวรรคสาม ให,มีผลบังคับ
ได,ทันทีจนกว�า คชก. จังหวัด จะมีคําวินิจฉัยเป0นอย�างอ่ืน 

 
มาตรา ๓๘๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙  ถ,าการเช�านาได,สิ้นสุดลงก�อนครบกําหนดเม่ือผู,เช�านาได,ลงมือทํา

ประโยชนDในนาโดยสุจริตก�อนหน,านั้นแล,ว ให,ผู,เช�านามีสิทธิในนานั้นต�อไปจนกว�าจะเสร็จการเก็บ
เก่ียวแล,ว แต�ต,องเสียค�าเช�านาตามส�วน 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๗ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

สําหรับการทํานาซ่ึงการปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเก่ียวได,หลายครั้ง เม่ือเสร็จการ
เก็บเก่ียวครั้งแรกหลังจากการเช�านาได,เลิกหรือสิ้นสุดลงแล,ว ถ,าการเพาะปลูกนั้นยังเก็บเก่ียวได,อีก ผู,
เช�านาไม�มีสิทธิในนานั้นต�อไปตามวรรคหนึ่ง 

 
ส�วนท่ี ๒ 
ค�าเช�านา 

   
 

มาตรา ๔๐๒๒  ให, คชก. ตําบล ประกาศกําหนดอัตราค�าเช�านาข้ันสูง ผลผลิตข้ันสูง
ของผลิตผลเกษตรกรรมซ่ึงเป0นพืชหลักท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ี กําหนดเวลาท่ีผู,ให,เช�านาอาจเรียกเก็บค�า
เช�านาในแต�ละป1ตามความเหมาะสมแห�งท,องท่ีและประเภทของพืชหลัก 

ค�าเช�านาให,คิดเป0นรายป1 
ในการจัดทําประกาศตามวรรคหนึ่งสําหรับตําบลท่ีมีหมู�บ,าน ให,จัดทําเป0นราย

หมู�บ,าน และให, คชก. ตําบล ปรึกษาหารือและนําข,อเสนอของคณะกรรมการหมู�บ,านของแต�ละ
หมู�บ,านท่ีอยู�ในเขตมาพิจารณาประกอบด,วย 

ในกรณีท่ี คชก. ตําบล กําหนดอัตราค�าเช�านาข้ันสูงข้ึนใหม� ผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านา
อาจขอให,อีกฝLายหนึ่งปรับปรุงอัตราค�าเช�านาได, ถ,าไม�เป0นท่ีตกลงกัน ฝLายท่ีขอให,ปรับปรุงค�าเช�านา
อาจร,องขอต�อ คชก. ตําบล ให,วินิจฉัยได, แต�ต,องร,องขอภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีไม�สามารถตกลง
กันได, 

ในกรณีท่ีมิได,มีข,อตกลงกันไว, ผู,เช�านาจะชําระค�าเช�านาเป0นผลผลิตก็ได, 
ในกรณีท่ีค�าเช�านากําหนดเป0นเงิน ทรัพยDสิน หรือประโยชนDอย�างอ่ืนซ่ึงมิใช�ผลผลิต 

ค�าเช�านาดังกล�าวต,องไม�เกินอัตราค�าเช�านาข้ันสูงท่ี คชก. ตําบล กําหนด  ท้ังนี้ ให,คํานวณตามราคาซ้ือ
ขายผลผลิตท่ีซ้ือขายกันในท,องท่ีท่ีนานั้นต้ังอยู�ในขณะท่ีค�าเช�านาถึงกําหนดชําระ 

การเรียกเก็บค�าเช�านาจะต,องกระทํา ณ ภูมิลําเนาของผู,เช�านา และผู,ให,เช�านาต,อง
แจ,งเป0นหนังสือกําหนดวันเรียกเก็บค�าเช�านาให,ผู,เช�านาและประธาน คชก. ตําบล ทราบล�วงหน,าไม�
น,อยกว�าสิบห,าวัน ในระหว�างท่ีผู,ให,เช�านายังมิได,แจ,งให,ผู,เช�านาทราบถึงการเรียกเก็บค�าเช�านา จะถือ
ว�าผู,เช�านาผิดนัดชําระค�าเช�านามิได, 

 
มาตรา ๔๑๒๓  ในการกําหนดอัตราค�าเช�านาข้ันสูงของแต�ละท,องท่ีในเขตตําบล ให, 

คชก. ตําบล กําหนดเป0นผลผลิตของพืชหลักสําหรับท,องท่ีนั้น ๆ ตามหลักเกณฑD ดังต�อไปนี้ 
(๑) ให,กําหนดพืชหลักสําหรับท,องท่ีนั้น โดยคํานึงถึงสภาพแห�งท,องท่ีตามคุณภาพ

ของท่ีดินและน้ํา การทํานาท่ีนิยมหรือสมควรทํา และการทํางานกับการลงทุนซ่ึงเกษตรกรท่ัวไปใน
ท,องท่ีนั้นอาจกระทําได,โดยไม�เป0นภาระเกินควร โดยในการกําหนดผลผลิตของพืชหลักดังกล�าวให,
คํานึงถึงสภาพแห�งท่ีดินท่ีอยู�ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานประกอบด,วย 
                                                 

๒๒ มาตรา ๔๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๓ มาตรา ๔๑ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ให,หักค�าใช,จ�ายเก่ียวกับการลงทุนทํานาของผู,เช�านาตามหลักเกณฑDท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณDและกระทรวงมหาดไทยร�วมกันกําหนด  ท้ังนี้ ไม�น,อยกว�าหนึ่งในสามของผลผลิต
ข้ันสูงท่ี คชก. ตําบล กําหนด โดยให,คํานึงถึงค�าใช,จ�ายในการทํานาของผู,เช�านาในแต�ละท,องท่ี 

(๓) ผลผลิตข้ันสูงภายหลังการหักค�าใช,จ�ายตาม (๒) แล,ว ให,กําหนดเป0นค�าเช�านาข้ัน
สูงได,ไม�เกินก่ึงหนึ่ง โดยให,คํานึงถึงราคาผลิตผลนั้นในแต�ละท,องท่ี 

 
มาตรา ๔๒  ในท,องท่ีใดท่ี คชก. ตําบล เห็นว�าการทํานาในป1ใดไม�ได,ผลสมบูรณD

เพราะเหตุแห�งภัยธรรมชาติ คชก. ตําบล จะประกาศท,องท่ีนั้นเป0นท,องท่ีท่ีเสียหาย และกําหนดค�าเช�า
นาให,ลดลงตามส�วนแห�งความเสียหาย หรืองดเก็บค�าเช�านาสําหรับป1นั้นก็ได, 

ผู,ให,เช�านาผู,ใดเห็นว�า การทํานาของผู,เช�านาซ่ึงอยู�ในท,องท่ีท่ีเสียหายตามวรรคหนึ่ง 
ได,รับผลสมบูรณDตามปกติ หรือเสียหายไม�ถึงอัตราส�วนท่ี คชก. ตําบล กําหนด อาจร,องขอต�อ คชก. 
ตําบล ขอเก็บค�าเช�านาตามปกติก็ได, 

 
มาตรา ๔๓๒๔  ในป1ใดการทํานาไม�ได,ผลตามปกติโดยมิใช�ความผิดของผู,เช�านา ถ,าได,

ผลผลิตตํ่ากว�าสามในสี่ของผลผลิตข้ันสูงท่ี คชก. ตําบล กําหนด ให,ผู,เช�านาเสียค�าเช�านาลดลงตาม
ส�วนของผลผลิตท่ีได,รับตํ่ากว�าผลผลิตข้ันสูงดังกล�าว แต�ถ,าได,ผลผลิตตํ่ากว�าหนึ่งในสามของผลผลิตข้ัน
สูง ผู,ให,เช�านาจะเรียกเก็บค�าเช�านามิได, 

 
มาตรา ๔๔  ผู,ให,เช�านาซ่ึงถูกงดค�าเช�านาตามมาตรา ๔๒ หรือเรียกเก็บค�าเช�านามิได,

ตามมาตรา ๔๓ อาจร,องขอต�อ คชก. ตําบล เพ่ือเรียกเก็บค�าเช�านาเฉพาะป1ถัดมาสูงกว�าอัตราท่ี คชก. 
ตําบล กําหนดก็ได, 

ถ,า คชก. ตําบล เห็นว�าการทํานาของผู,เช�านาในป1ถัดมาได,ผลสมบูรณD คชก. ตําบล 
จะวินิจฉัยให,เพ่ิมค�าเช�านาเฉพาะป1นั้นสูงกว�าอัตราท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) ก็ได, แต�จะเพ่ิมให,เกิน
หนึ่งในห,าของอัตราดังกล�าวไม�ได, 

 
ส�วนท่ี ๓ 

สิทธิหน,าท่ีของผู,เช�านาและผู,ให,เช�านา 
   

 
มาตรา ๔๕  ผู,เช�านามีสิทธิใช,นาท่ีเช�าปลูกข,าวหรือพืชไร�ได, แต�จะปลูกพืชไร�ประเภท

ท่ี คชก. จังหวัด ได,ประกาศห,ามตามมาตรา ๘ (๑) มิได,๒๕ 
ข,อจํากัดของผู,ให,เช�านาท่ีให,ผู,เช�านาปลูกข,าวหรือพืชไร�อย�างหนึ่งอย�างใดเป0นการ

เฉพาะไม�ผูกพันผู,เช�านา เว,นแต�จะได,รับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล 

                                                 
๒๔ มาตรา ๔๓ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๒๕ มาตรา ๔๕ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๖  เม่ือสภาพของนา หรือภาวะตลาดของข,าวหรือพืชไร�ได,เปลี่ยนแปลงไป 

และการปลูกข,าวหรือพืชไร�อ่ืนจะเป0นประโยชนDแก�ผู,เช�านา ผู,เช�านาจะขออนุญาตผู,ให,เช�านาใช,ท่ีนาท่ี
ถูกจํากัดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง เพ่ือปลูกข,าวหรือพืชไร�อ่ืนก็ได, ถ,าผู,ให,เช�านาไม�อนุญาต ผู,เช�านา
อาจยื่นคําร,องขอให, คชก. ตําบล พิจารณาวินิจฉัย 

ถ,า คชก. ตําบล พิจารณาเห็นว�าการปลูกข,าวหรือพืชไร�นั้น จะเป0นประโยชนDแก�ผู,เช�า
นา และไม�ทําให,สภาพของนาเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงไป ให, คชก. ตําบล วินิจฉัยให,ผู,เช�านาปลูก
ข,าวหรือพืชไร�นั้นได,ตามกําหนดเวลา และเง่ือนไขท่ี คชก. ตําบล เห็นสมควร และให,แจ,งคําวินิจฉัย
ดังกล�าวให,ผู,ให,เช�านาทราบ 

 
มาตรา ๔๗  ผู,เช�านามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาท่ีเช�าได, 

รวมท้ังการใช,ท่ีนาบางส�วนทําสวนครัว เลี้ยงสัตวD เพาะเลี้ยงสัตวDน้ํา หรือการปลูกไม,ยืนต,น ในเม่ือไม�
ทําให,สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป0นอุปสรรคต�อการปลูกพืชหลัก 

ผู,ให,เช�านาจะเรียกเก็บค�าเช�านาเพ่ิมเพราะเหตุท่ีผู,เช�านาใช,สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได, 
 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านาโดยความเห็นชอบของ คชก. ตําบล ได,

ลงทุนทําการปรับปรุงนาท่ีเช�าหรือท่ีให,เช�า โดยปรับปรุงดิน ขุดคู ทําเหมืองฝาย ลํารางส�งน้ํา ทําทํานบ
หรือคันก้ันน้ํา ปราบถาง จัดระดับพ้ืนท่ี ขุดถอนตอ หรือการปรับปรุงอย�างอ่ืน  ท้ังนี้ เพ่ือให,เป0น
ประโยชนDแก�การทํานามากข้ึน หรือเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีทํานา แม,การกระทํานั้นจะเป0นประโยชนDแก�เจ,าของ
นาอ่ืนด,วย หรือเป0นหน,าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต,องกระทําก็ตาม ผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านาซ่ึงเป0นผู,กระทํา
การดังกล�าวอาจยื่นคําร,องต�อ คชก. ตําบล เพ่ือขอเงินหรือผลประโยชนDชดเชยการลงทุนท่ีตนได,ใช,จ�าย
ไปได,ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เว,นแต�การกระทํานั้นเป0นการบํารุงรักษาตามปกติหรือประเพณี
แห�งท,องถ่ิน  

การยื่นคําร,องตามวรรคหนึ่ง ต,องยื่นพร,อมกับรายการการปรับปรุงนา และ
ประโยชนDท่ีได,รับจากการปรับปรุง 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีท่ีผู,ให,เช�านาเป0นผู,ลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ และ คชก. 

ตําบล เห็นว�าการปรับปรุงนานั้นเป0นเหตุให,ผู,เช�านาได,ผลประโยชนDมากข้ึนกว�าเดิม ให, คชก. ตําบล มี
อํานาจวินิจฉัยให,ปรับปรุงค�าเช�านา หรือกําหนดเงินชดเชยการลงทุนให,แก�ผู,ให,เช�านาตามท่ีเห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงประโยชนDท่ีผู,เช�านาได,รับจากการปรับปรุงนา 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีผู,เช�านาเป0นผู,ลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ ให,ผลผลิต

หรือผลประโยชนDท่ีได,รับเพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงนั้น ตกเป0นของผู,เช�านาตลอดระยะเวลาการเช�านาท่ี
เหลืออยู� 

หากผู,เช�านาต,องขาดจากการเช�านาก�อนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเช�านาด,วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ดี ให,ผู,ให,เช�านาชดเชยการลงทุนปรับปรุงนาดังกล�าวตามวรรคหนึ่งให,แก�ผู,เช�านาตามท่ี คชก. 
ตําบล วินิจฉัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๑  ให,ผู,ให,เช�านามีบุริมสิทธิพิเศษเหนือผลผลิตจากนาท่ีให,เช�าเท�าปริมาณท่ี
จะคํานวณเป0นค�าเช�านา 

 
มาตรา ๕๒  ในการเช�านา ห,ามมิให,ผู,ใดกระทําการดังต�อไปนี้ 
(๑) กระทําการอย�างหนึ่งอย�างใดอันเป0นการข�มขู�หรือขืนใจให,ผู,เช�านาต,องชําระค�า

เช�านาก�อนเวลาท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกเก็บเงินมัดจํา หรือเงินกินเปล�า หรือทรัพยDสิน หรือประโยชนD อ่ืนใด

นอกเหนือไปจากค�าเช�านาท่ีเรียกเก็บได,ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให,ผู,เช�านาต,องมีหน,าท่ีหรือรับภาระอ่ืนเกินกว�าหน,าท่ีตามกฎหมายท่ีผู,เช�านา

จําต,องมีหน,าท่ีหรือรับภาระ หรือ 
(๔) ให,ผู,เช�านาได,รับประโยชนDจากนาท่ีเช�าลดน,อยกว�าท่ีกําหนดไว,ในการเช�านา หรือ

น,อยกว�าสิทธิท่ีผู,เช�านามีอยู�ตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๓  ผู,ให,เช�านาจะขายนาได,ต�อเม่ือได,แจ,งให,ผู,เช�านาทราบ โดยทําเป0น

หนังสือแสดงความจํานงจะขายนา พร,อมท้ังระบุราคาท่ีจะขายและวิธีการชําระเงินยื่นต�อประธาน 
คชก. ตําบล เพ่ือแจ,งให,ผู,เช�านาทราบภายในสิบห,าวัน และถ,าผู,เช�านาแสดงความจํานงจะซ้ือนาเป0น
หนังสือยื่นต�อประธาน คชก. ตําบล ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได,รับแจ,ง ผู,ให,เช�านาต,องขายนา
แปลงดังกล�าวให,ผู,เช�านาตามราคาและวิธีการชําระเงินท่ีได,แจ,งไว, 

ถ,าผู,เช�านาแสดงความจํานงจะซ้ือนาตามราคาท่ีจะขาย แต�ไม�ตกลงในวิธีการชําระ
เงิน ให, คชก. ตําบล มีอํานาจไกล�เกลี่ย มีคําวินิจฉัยให,ขยายกําหนดเวลาการชําระเงิน หรือมีคําสั่งอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควร แต� คชก. ตําบล จะขยายกําหนดเวลาการชําระเงินเกินกว�าหนึ่งป1ต�อจากเวลาท่ีผู,ให,
เช�านากําหนดไว,มิได, 

ถ,าผู,เช�านาไม�แสดงความจํานงจะซ้ือนาภายในกําหนดสามสิบวัน หรือปฏิเสธเป0น
หนังสือไม�ซ้ือนา หรือแสดงความจํานงจะซ้ือนาแต�ไม�ชําระเงินภายในกําหนดเวลาท่ีตกลงกันหรือเวลา
ท่ี คชก. ตําบล กําหนด ให,ถือว�าผู,เช�านาหมดสิทธิท่ีจะซ้ือนาตามมาตรานี้ 

ในกรณีผู,เช�านาหมดสิทธิท่ีจะซ้ือนาตามวรรคสามแล,วก็ตาม แต�ถ,าผู,ให,เช�านาจะขาย
นาให,บุคคลอ่ืนในราคาหรือวิธีการชําระเงินท่ีแตกต�างไปจากราคาและวิธีการชําระเงินท่ีได,แจ,งให,ผู,เช�า
นาทราบตามวรรคหนึ่ง ผู,ให,เช�านาต,องดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหม� 

การขายฝาก การแลกเปลี่ยน และการโอนชําระหนี้จํานอง ให,ถือเป0นการขายตาม
มาตรานี้ด,วย 

 
มาตรา ๕๔  ถ,าผู,ให,เช�านาขายนาไปโดยมิได,ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม�ว�านานั้นจะถูก

โอนต�อไปยังผู,ใด ผู,เช�านามีสิทธิซ้ือนาจากผู,รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชําระเงินท่ีผู,รับโอนซ้ือไว,
หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล,วแต�ราคาใดจะสูงกว�ากัน  แต�ท้ังนี้ ผู,เช�านาจะต,องใช,สิทธิซ้ือนา
ดังกล�าวภายในกําหนดเวลาสองป1นับแต�วันท่ีผู,เช�านารู,หรือควรจะรู, หรือภายในกําหนดเวลาสามป1นับ
แต�ผู,ให,เช�านาโอนนานั้น 

ถ,าผู,รับโอนตามวรรคหนึ่งไม�ยอมขายนาให,แก�ผู,เช�านา ผู,เช�านาอาจร,องขอต�อ คชก. 
ตําบล เพ่ือวินิจฉัยให,ผู,นั้นขายนาได, 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๕  นาท่ีท้ิงว�างไว,โดยไม�ได,ให,เช�า หรือไม�ได,ทําประโยชนDอย�างอ่ืน หรือทํา

ประโยชนDเพียงเล็กน,อยไม�สมควรแก�สภาพของท่ีดิน เม่ือมีผู,ขอเช�าเพ่ือทํานา เจ,าของนาหรือตัวแทน
ต,องยินยอมให,เช�า เว,นแต�เจ,าของหรือตัวแทนจะพิสูจนDต�อ คชก. ตําบล ได,ว�าการนั้นเป0นไปเพราะตนมี
เหตุผลอันสมควร 

ในกรณีท่ีมีผู,ขอเช�านาเพ่ือทํานาหลายราย ให,เจ,าของนามีสิทธิเลือกว�าจะให,ผู,ใดเช�า 
ถ,าเจ,าของนาไม�ยินยอมเลือก ก็ให, คชก. ตําบล เป0นผู,มีอํานาจวินิจฉัย 

ผู,ขอเช�านาต,องเป0นผู,ไม�มีท่ีทํานา หรือมีอยู�แล,ว แต�ไม�พอต�อการเลี้ยงชีพของตนเอง
และครอบครัว 

การขอเช�านาตามวรรคหนึ่ง ให,เป0นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ให,นายอําเภอมีหน,าท่ีดําเนินการสํารวจว�ามีท่ีดินของบุคคลใดในเขตพ้ืนท่ีของตนมี
ลักษณะตามวรรคหนึ่ง แล,วแจ,งให, คชก. ตําบล เพ่ือประกาศให,ผู,ประสงคDจะเช�านาได,ทราบท่ัวกัน๒๖ 

 
ส�วนท่ี ๔ 

อุทธรณD และการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๕๖  ผู,เช�านา ผู,เช�าช�วงนา หรือผู,ให,เช�านาท่ีเป0นคู�กรณี หรือผู,มีส�วนได,เสียใน

การเช�านาอาจอุทธรณDคําวินิจฉัยของ คชก.ตําบล ต�อ คชก. จังหวัด ได,โดยทําเป0นหนังสือยื่นต�อ
ประธาน คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล แต�ต,องไม�
เกินหกสิบวันนับแต�วันท่ี คชก. ตําบล ได,มีคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ท่ีมิได,อุทธรณDตามวรรคหนึ่ง ให,เป0นท่ีสุด 
ให,ประธาน คชก. ตําบล ส�งคําอุทธรณDดังกล�าวไปยังประธาน คชก. จังหวัด ภายใน

กําหนดสิบห,าวันนับแต�วันท่ีได,รับคําอุทธรณD 
การอุทธรณDตามวรรคหนึ่งไม�เป0นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล 

เว,นแต� คชก. ตําบล จะสั่งเป0นอย�างอ่ืน ในการให,ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น คชก. ตําบล จะ
เรียกให,ผู,อุทธรณDทําทัณฑDบน หรือจัดหาประกัน หรือวางเงินประกันตามท่ีเห็นสมควรก�อนสั่งให,มีการ
ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยก็ได, ถ,าพฤติการณDเป0นท่ีน�าเชื่อว�าจะเกิดความเสียหายแก�คู�กรณีอีกฝLาย
หนึ่ง 

การท่ี คชก. จังหวัด มีคําวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล นั้นไม�เป0นเหตุท่ีจะ
นํามาฟWองร,องกันได, และให,ฝLายท่ีลงมือทํานาไปตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล นั้น ได,ทํานานั้นต�อไป
จนกว�าจะเสร็จการเก็บเก่ียว และให,นํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๕๕ วรรคห,าเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๗  คู�กรณี หรือผู,มีส�วนได,เสียในการเช�านาท่ีไม�พอใจคําวินิจฉัยของ คชก. 
จังหวัด มีสิทธิอุทธรณDต�อศาลได,ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบคําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต�
จะต,องไม�เกินหกสิบวันนับแต�วันท่ี คชก. จังหวัด มีคําวินิจฉัย 

ให,นํามาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห,า มาใช,บังคับแก�การมีคําวินิจฉัยของ 
คชก. จังหวัด โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีมีการฝLาฝMน หรือไม�ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่งอันเป0นท่ีสุด

ของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ถ,าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นมิใช�เป0นกรณีท่ีระบุไว,ในมาตรา ๖๒ 
เม่ือผู,มีส�วนได,เสียร,องขอต�อศาลในการพิจารณาของศาล ให,ถือว�าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งดังกล�าวเป0นคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให,นําบทบัญญัติว�าด,วยการพิจารณาพิพากษาตามคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งมาใช,บังคับแก�การพิจารณาพิพากษาตาม
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ในกรณีนี้โดยอนุโลม 

เม่ือมีผู,ร,องขอต�อ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ให,บังคับการให,เป0นไปตามคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่ง ให, คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ซ่ึงได,รับการร,องขอมีอํานาจยื่นคําร,องต�อศาล
ตามวรรคหนึ่งได,ด,วย 

 
ส�วนท่ี ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๙  ผู,ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวก ไม�ช�วยเหลือ ไม�ให,ถ,อยคํา ไม�

ชี้แจง หรือไม�ส�งเอกสารหลักฐานแก�ผู,ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีตามมาตรา ๑๙ ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผู,ใดแจ,งข,อความ หรือแสดงข,อโต,แย,งหรือข,อคัดค,านอันเป0นเท็จต�อ 

คชก. ตําบล ในการทําหนังสือหลักฐานการเช�านาตามมาตรา ๒๔ ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน 
หรือปรับไม�เกินห,าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู,ใดเรียก หรือรับค�าเช�านาเกินอัตราค�าเช�านาข้ันสูงท่ี คชก. ตําบล 

กําหนด หรือแสดงรายการปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ อันเป0นเท็จหรือฝLาฝMนมาตรา ๕๒ ต,องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป1 หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผู,ใดฝLาฝMนหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด 

ท่ีห,ามมิให,ผู,นั้นขัดขวางการทํานาของผู,มีสิทธิในนา หรือท่ีให,ผู,นั้นออกจากนาโดยไม�มีเหตุอันสมควร 
ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินสามพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
หมวด ๓ 

การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย�างอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 

มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีการเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมประเภทใดนอกจากการ
เช�านา เป0นช�องทางให,เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผู,เช�าโดยไม�เป0นธรรม จนเกิดความเดือดร,อน
และเสียหายต�อเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดให,การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมประเภทนั้น มีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือขจัดป4ญหาดังกล�าว ก็ให,มีอํานาจ
กระทําได,โดยตราเป0นพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ งใช,บังคับแก�การเช�าท่ี ดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมประเภทใดแล,ว ให,นําบทบัญญัติในหมวด ๒ มาใช,บังคับแก�การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรมประเภทนั้นโดยอนุโลม พระราชกฤษฎีกาดังกล�าวจะกําหนดให,ระยะเวลาการเช�า การ
บอกเลิกการเช�า ค�าเช�า และสิทธิหน,าท่ีของผู,เช�าและผู,ให,เช�า แตกต�างเป0นอย�างอ่ืนเพ่ือให,เหมาะสมแก�
การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นก็ได,  ท้ังนี้ เว,นแต�ในส�วนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติใน
ส�วนท่ี ๔ และส�วนท่ี ๕ 

 
มาตรา ๖๔  เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใช,บังคับแก�การเช�าท่ีดินเพ่ือ

ประกอบเกษตรกรรมประเภทใดแล,ว ถ,าการเช�าท่ีดินดังกล�าวไม�มีกําหนดเวลา หรือมีกําหนดเวลาแต�
ตํ่ากว�าระยะเวลาการเช�าท่ีกฎหมายกําหนด ให,การเช�าท่ีดินรายนั้นมีระยะเวลาการเช�าเท�าท่ีกฎหมาย
กําหนดนับแต�วันท่ีพระราชกฤษฎีกานั้นใช,บังคับ หรือมีกําหนดระยะเวลาการเช�าเท�าท่ีกฎหมาย
กําหนดนับแต�วันท่ีมีการเช�าท่ีดินนั้น แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๖๕  การเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมรายใดท่ีมีอยู�ก�อนวันท่ีพระราช

กฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใช,บังคับ ถ,ามีการตกลงเรียกเก็บ หรือชําระค�าเช�ากันเกินอัตราข้ันสูงท่ี คชก. 
ตําบล กําหนด ก็ให,ลดลงเหลือไม�เกินอัตราข้ันสูงท่ีกําหนดไว,นั้น 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ๒๗ 
   

 
มาตรา ๖๕/๑  เจ,าของท่ีดินหรือผู,ครอบครองท่ีดินรายใดให,บุคคลอ่ืนเช�าท่ีดินเพ่ือ

ประกอบเกษตรกรรมโดยรู,อยู�แล,วว�าบุคคลดังกล�าวเป0นคนต�างด,าว หรือเป0นผู,แทนของคนต�างด,าว 
ต,องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินห,าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕/๒  คนต�างด,าวผู, ใดฝLาฝMนมาตรา ๕/๒ หรือใช,ให,ผู, มีสัญชาติไทย

ดําเนินการเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมแทนตน ต,องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หกเดือนถึงสามป1 
และปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงหนึ่งล,านบาท 

                                                 
๒๗ หมวด ๔ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๕/๑ ถึง มาตรา ๖๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเช�า

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู,มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีไม�ใช�คนต�างด,าวตามพระราชบัญญัตินี้ ให,ความ
ช�วยเหลือ สนับสนุน หรือดําเนินการใด ๆ เพ่ือให,คนต�างด,าวได,เช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอัน
เป0นการฝLาฝMนมาตรา ๕/๒ ต,องระวางโทษเช�นเดียวกับผู,กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๕/๓  ในกรณีท่ีผู,กระทําความผิดซ่ึงต,องรับโทษตามมาตรา ๖๕/๑ หรือ

มาตรา ๖๕/๒ เป0นนิติบุคคล ถ,าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทําของบุคคลใด หรือไม�สั่งการหรือไม�กระทําการอันเป0นหน,าท่ีท่ีต,องกระทําของกรรมการผู,จัดการ 
ผู,จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู,นั้นต,องรับโทษตามท่ีบัญญัติ
ไว,สําหรับความผิดนั้น ๆ ด,วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  การเช�านารายใดอยู�ในบังคับแห�งพระราชบัญญัติควบคุมการเช�านา 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ให,ถือว�าการเช�านารายนั้นเป0นการเช�านาท่ีอยู�ในบังคับแห�งพระราชบัญญัตินี้ต�อไป 

 
มาตรา ๖๗  ให, คชก. ตําบล กําหนดอัตราค�าเช�าข้ันสูงตามมาตรา ๑๓ (๑) ให,เสร็จ

สิ้นภายในหนึ่งร,อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 
ในระหว�างท่ี คชก. ตําบล ยังมิได,กําหนดอัตราค�าเช�าข้ันสูงตามวรรคหนึ่ง ให,ถือว�า

อัตราค�าเช�านาข้ันสูงท่ีกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช�านา พ.ศ. ๒๕๑๗ เป0นอัตราค�าเช�า
ข้ันสูงท่ี คชก. ตําบล กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) 

 
มาตรา ๖๘  ให,ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการซ่ึงเป0นผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�าใน 

คชก. จังหวัด และ คชก. ตําบล ตามวิธีการท่ีกําหนดในมาตรา ๑๒ ให,เสร็จสิ้นภายในเก,าสิบวันนับแต�
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

ในระหว�างท่ียังมิได,มีการแต�งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง มิให,นําบทบัญญัติมาตรา ๗ 
และมาตรา ๙ มาใช,บังคับ และให,คณะกรรมการควบคุมการเช�านาประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการเช�านาประจําตําบลตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช�านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ซ่ึงปฏิบัติหน,าท่ีอยู�
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงอยู�ปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปในเขตอํานาจของ
ตน โดยให,มีอํานาจหน,าท่ีเช�นเดียวกับ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตามพระราชบัญญัตินี้ แล,วแต�
กรณี 

 
มาตรา ๖๙  บรรดาคําร,อง หรืออุทธรณDท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณาดําเนินการของ

คณะกรรมการควบคุมการเช�านาประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุมการเช�านาประจําตําบล
ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๐  คู�กรณีหรือผู,มีส�วนได,เสียในการเช�านาท่ีไม�พอใจคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง

ของคณะกรรมการควบคุมการเช�านาประจําจังหวัดท่ีได,วินิจฉัยหรือมีคําสั่งก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ใช,บังคับ ถ,าประสงคDจะฟWองหรือร,องต�อศาล ต,องฟWองหรือร,องต�อศาลภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ผู,ใดเป0นผู,ให,เช�านาซ่ึงได,เคยทํานาใน

นาท่ีให,เช�าด,วยตนเองมาก�อน แต�มีความจําเป0นชั่วคราวไม�อาจทํานาได, และได,ให,เช�านานั้นก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ถ,าประสงคDจะประกอบเกษตรกรรมด,วยตนเองในท่ีดินนั้นตามจํานวน
พอสมควรแก�การเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให,ร,องขอต�อ คชก. ตําบล 

เม่ือ คชก. ตําบล พิจารณาแล,วเห็นว�ามีกรณีตามวรรคหนึ่ง และผู,ให,เช�านาไม�มี
รายได,อ่ืนเพียงพอต�อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให,อนุญาตให,บอกเลิกการเช�านาได,ท้ังหมด
หรือบางส�วน โดยคํานึงถึงคุณภาพของท่ีดินและน้ํา ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และ
ประเภทของเกษตรกรรมท่ีนิยมทําในท,องถ่ิน และความเดือดร,อนของผู,เช�านาและผู,ให,เช�านามา
ประกอบกัน 

ในการวินิจฉัยให,บอกเลิกการเช�านาตามวรรคสอง ให, คชก. ตําบล มีอํานาจกําหนด
ค�าชดเชยตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือกําหนดค�าเช�านาตามมาตรา ๓๙ แล,วแต�กรณี และให,นํา
มาตรา ๓๘ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

ผู,เช�านาหรือผู,ให,เช�านาอาจอุทธรณDคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด 
ได, และให,นํามาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๒ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๒   บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ  และประกาศ ซ่ึ งได, ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการเช�านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ให,คงมีผลใช,บังคับได,ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับบท
แห�งพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนทD 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว�าด,วยการควบคุม
การเช�านาซ่ึงใช,บังคับมาต้ังแต� พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น มีรายละเอียดท่ีไม�เหมาะสมหลายประการ สมควร
แก,ไขให,สมบูรณD และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับสมควรขยายให,สามารถใช,ครอบคลุมถึงการ
เช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย�างอ่ืนด,วยเม่ือมีความจําเป0น  จึงจําเป0นต,องตราพระราชบัญญัตินี้
ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต,นไป 
 

มาตรา ๒๓  ในระหว�างท่ียังไม�มีผู,แทนผู,เช�าและผู,แทนผู,ให,เช�า ให, คชก. อําเภอ 
ประกอบด,วยกรรมการโดยตําแหน�งและผู,แทนของส�วนราชการไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๒๔  ในระหว�างท่ียังมิได,มีการแต�งต้ัง คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตาม

พระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให, 
คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ท่ีดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับปฏิบัติ
หน,าท่ี คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตามพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก�อน 

 
มาตรา ๒๕  คนต�างด,าวท่ีเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยู�ในวันก�อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ และกําหนดเวลาการเช�าท่ีดินดังกล�าวยังไม�สิ้นสุดลง ให,สามารถเช�าท่ีดิน
เพ่ือประกอบเกษตรกรรมต�อไปได,จนกว�าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช�า แต�ต,องไม�เกินสามป1นับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๒๖  การเช�านารายใดท่ีได,ทําหลักฐานการเช�านาเป0นหนังสืออยู�ก�อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,บังคับใช,ตามหลักฐานการเช�านาท่ีจัดทําข้ึนภายใต,พระราชบัญญัติการ
เช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ก�อนการแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต�อไป เว,นแต�ผู,เช�า
และผู,ให,เช�าจะตกลงกันเป0นหนังสือให,บังคับตามพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๗  บรรดาคําร,องหรืออุทธรณDท่ีอยู�ในระหว�างการพิจารณาดําเนินการของ 

คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน,า ๘/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๘  บรรดาระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่ีใช,บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ ให,ยังคงใช,บังคับได,
ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าจะมีระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๒๙  ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณD และรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการเช�าท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได,ใช,บังคับมาเป0นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
ควบคุมการเช�าท่ีนาท่ีไม�สอดคล,องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรกําหนดมิให,นํา
พระราชบัญญัตินี้ใช,บังคับกับการเช�าท่ีผู,เช�าเป0นนิติบุคคล ปรับปรุงโครงสร,างและอํานาจหน,าท่ีของ
คณะกรรมการการเช�าท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และกําหนดระยะเวลาการเช�านาและค�าเช�านาเพ่ือให,เกิด
ความเป0นธรรมแก�ท้ังผู,เช�าและผู,ให,เช�า ตลอดจนการกําหนดห,ามคนต�างด,าวเช�าท่ีดินเพ่ือประกอบ
เกษตรกรรม และหน,าท่ีของนายอําเภอในการสํารวจนาท่ีท้ิงว�างไว,โดยไม�ได,ให,เช�าเพ่ือให,เกษตรกร
สามารถใช,ประโยชนDจากทรัพยากรท่ีดินได,อย�างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป0นต,องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
วิภา/ผู,ปรับปรุง 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
พจนา/ตรวจ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

กัญฑรัตนD/เพ่ิมเติม 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

พจนา/ตรวจ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


