
กฎหมายเกี่ยวกับการเชาที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม 

 
ขอความเบื้องตน 

 เกษตรกรซึ่งไมมีที่ดินทํากินของตนเอง  ก็ลวนแตตองเชาที่ดิน บรรดาเถาแกซ่ึงเปนเจาของที่ดิน
ทั้งหลาย ยอมตองการหาประโยชนจากที่ดินของตนเองอยางเต็มที่ เชน เก็บคาเชาในอัตราสูง หรือมีขอตกลง
ซ่ึงไมเปนธรรมแกผูเชาที่ดิน ซ่ึงหากปลอยใหมีการทําสัญญาตกลงกันเองแลว ผูเชาที่ดินซึ่งมีฐานะยากจน
และเปนประชากรสวนใหญของประเทศ ยอมตกเปนฝายเสียเปรียบ ดังนั้น จําเปนตองมีกฎหมายเพื่อ         
คุมครองเกษตรกร ซ่ึงเปนผูเชาที่ดินใหมีความมั่นคงในการเชาที่ดินและใหความเปนธรรมแกทั้งผูเชา และ   
ผูใหเชาโดยกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ไวเปนพิเศษเพื่อบังคับแกผูเชาที่ดินและผูใหเชาที่ดิน 
 แตเดิมนั้นก็มี พระราชบัญญัติควบคุมการเชานา พ.ศ. ๒๕๑๗ อยูแลว แตเนื่องจากกฎหมายนั้น มี
รายละเอียดที่ไมเหมาะสมหลายประการจึงแกไขโดยมีกฎหมายการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เพื่อใหมีผลใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยรวมถึง การเชาที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรมอยาง
อ่ืน ๆ นอกจากการเชานาดวย (โดยรัฐบาลจะตองออกพระราชกฤษฎีกาพิเศษ) 
๑.  ขอบเขตของกฎหมาย 
 (๑)  “เกษตรกรรม” ที่จะไดรับความคุมครอง ตามกฎหมายฉบับนี้ คือ การทํานา ทําสวน ทําไร   
ทํานาเกลือ เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒)  กฎหมายฉบับนี้ ไมใชบังคับสําหรับการเชาที่ดินในกรณีผูใหเชา คือ รัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ สหกรณนิคม 
 ดังนั้น การเชาที่ดินจากสหกรณนิคม จึงไมอยูในบังคับกฎหมายนี้ จะอางความคุมครองตาม
กฎหมายนี้ไมได 
๒.  องคกรท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 นอกจากนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย แลวก็ยังไมมีองคกรที่สําคัญคือ “คชก. จังหวัด” คือ คณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา
จังหวัด “คชก. ตําบล” คือ คณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (มาตรา ๗,๙)  
 สองหนวยงานนี้ นอกจากจะมีเจาหนาที่ของสวนราชการแลว ยังมีผูแทนของผูเชา และผูใหเชา    
ที่ดินรวมอยูดวย 
๓.  กําหนดระยะเวลาการเชานา 
 มีอยู ๒ ประเภทคือ 
 (๑)  การเชาแบบถาวร 



 ตามกฎหมาย จะตองมีกําหนดระยะเวลาการเชาคราวละไมนอยกวา ๖ ป (คือจะใหต่ํากวา ๖ ปไม
ได แตเกินกวา ๖ ปได) และถาการเชานารายใดที่ทําสัญญากันไว  แตไมมีกําหนดระยะเวลา หรือกําหนด
ระยะเวลาแตต่ํากวา ๖ ปแลวกฎหมายใหถือวาระยะเวลาการเชาเทากับ ๖ ป (มาตรา ๒๖) 
 ตัวอยาง (๑)  ตาสี ทําสัญญาเชากับเถาแกเฮง มีกําหนดระยะเวลาการเชา ๗ ป ตองถือวาสัญญา
การเชานั้น มีกําหนดการเชา ๗ ป  
   (๒) ตาสี ทําสัญญาเชากับเถาแกเฮง แตไมมีกําหนดระยะเวลาการเชาตองถือวาสัญญา
การเชานั้นมีกําหนดการเชา ๖ ป 
   (๓)  ตาสี ทําสัญญาเชากับเถาแกเฮง มีกําหนดระยะเวลาการเชา ๓ ป (ต่ํากวา ๖ ป) 
เชนนี้ถือวาสัญญาการเชานั้น ตองขยายเวลาการเชาออกเปน ๖ ปไมใช ๓ ป ตามขอตกลง 
 (๒)  การเชาแบบชั่วคราว   
ตามกฎหมาย  ผูใหเชาจะตองใหเชาไมต่ํากวา ๖ ป แตถาผูใหเชาใหเชาต่ํากวา ๖  ป(เชาชั่วคราว) จะตองยื่น 
คําขอตอ คชก. ตําบล ไดโดยจะตองปรากฏวา 
  ๒.๑  เจาของนา ไดทํานาดวยตนเองมากอนและมีความจําเปนชั่วคราวไมอาจทํานาในป   
ตอไปไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ 
  ๒.๒  เมื่อส้ินระยะเวลาการเชานาเปนการชั่วคราว เจาของนาจะเขาทํานาดวยตนเองตอไป 
  คชก. ตําบล อาจวินิจฉัยใหเชาชั่วคราวไดคราวละไมเกิน ๒ ป (มาตรา ๒๒) 
 ตัวอยาง  นายดํา มีนาอยู ๑๐๐ ไร ถานายดํามีความจําเปนชั่วคราวไมอาจทํานาในปตอไปได เชน 
ไมมีคนชวยทํานา นายดําจะใหตาสีเชานาเปนการชั่วคราวก็ได แตทั้งนี้จะตองให คชก. ตําบล วินิจฉัยวาเขา
กรณีดังกลาวหรือไมเสียกอน และสั่งใหเชาชั่วคราวไมเกิน ๒ ป 
 กําหนดระยะเวลาการเชา ดังกลาว ไมวาเปนการเชาแบบถาวร หรือช่ัวคราวก็ตาม มีผลใหผูเชานา
ไมอาจยกเลิกการเชานากอนกําหนด เวนแตจะเขากรณีที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงจะไดกลาวกันตอไป 
  
 ตัวอยาง  ตาสี ทําสัญญาเชานากับเถาแกเฮง ตามกรณีขางตน (ซ่ึงตองไมต่ํากวา ๖ ป หรือเปนกรณี
ช่ัวคราว) ในขณะที่ ตาสีทํานามาเพียง ๓ ป เชนนี้ เถาแกเฮงจะมาบอกเลิกไมใหเชานาตอไปอีกไมได ตองรอ
ใหครบตามสัญญาเสียกอน 
 นอกจากนี้ กฎหมายยังคุมครองตอไปอีกวา เมื่อมีการเชานาครบกําหนดตามสัญญาแลว ยังคงมี
การทํานากันตอไป โดยผูใหเชานาก็ไมไดบอกเลิก การเชานา กรณีเชนนี้  ตองถือวามีการทําสัญญาเชานานั้น
ตอไปอีก คราวละ ๖ ป 
 
 ตัวอยาง ตาสี ทําสัญญาเชานากับเถาแกเฮง เมื่อครบกําหนด ๖ ป แลว ถาเถาแกเฮงไมไดบอกเลิก
ไมใหตาสีเชานาตอ และตาสียังคงทํานาในที่นานั้นตอไป เชนนี้จะมีผลวาสัญญาเดิมตออายุออกไปอีก ๖ ป 
โดยอัตโนมัติถาเถาแกเฮงตองรอไปอีก ๖ ป จึงจะมีสิทธิบอกเลิกไมใหเชานาได 



๔.  การเชาชวงนา 
 โดยหลักแลว ผูเชานาจะตองทําประโยชนในที่นาเชาดวยตนเองจะเอาไปใหผูอ่ืนเชาตอไมได 
(เรียกวา การเชาชวง) กฎหมายไดหามไว 
 ถามีการใหเชาชวงนาแลว ผูใหเชานามีสิทธิบอกเลิกการเชานาได (มาตรา ๓๑(๒)) 
 
 ตัวอยาง  ตาสี ทําสัญญาเชาจากเถาแกเฮง ๖ ป ตาสีตองทํานาในที่นานั้นเองจะเอาที่นานั้นไปให
คนอื่นเชาตอไปไมได เชน  พอเชาได ๓ ป ตาสี จะนํานานั้นไปให ตาสา เชาตอไปไมได ถามีการนําเอาไปให
ตาสาเชาตอ ผูใหเชาคือ เถาแกเฮง มีสิทธิบอกเลิกการเชานาไดทันที 
 แตมีขอยกเวนวา ในกรณีตอไปนี้ แมมีการใหเชาชวงนา ผูใหเชาคือเถาแกเฮงจะบอกเลิกการเชานา
ไมได คือ  
 (๑)  ถาผูใหเชานา คือ เถาแกเฮง รูหรือนาจะรูวาผูเชาเอานาไปใหคนอื่นเชาชวงแลวไมคัดคาน  
เชนนี้เถาแกเฮงจะบอกเลิกสัญญาเชานาไมได (มาตรา ๓๑(๒)) 
 (๒)  ถาการที่ผูเชานา ไมทําประโยชนดวยตนเอง โดยใหผูอ่ืนทํานาแทนหรือใหเชาชวงนา เพราะ
ตนหรือคนในครอบครัวที่ชวยทํานาอยูตองไปรับราชการทหาร หรือชวยราชการตามกฎหมายบังคับ (มาตรา 
๓๒)  
 เชน   นายขํา ลูกตาสี ซ่ึงชวยตาสีทํานาอยูตองไปรับราชการทหารจึงตองใหตาสาทําแทน หรือให
เชาชวงเถาแกเฮงจะบอกเลิกสัญญาเชานาไมได 
 
 สิทธิของผูเชาชวงนา 
 ถามีการใหเชาชวงนา  และผูใหเชานายังไมไดสิทธิเลิกสัญญาเชานาแลว กฎหมายก็ใหสิทธิผู    
เชาชวงนายื่นคําขอตอ คชก. ตําบล เพื่อใหตนเปนผูเชานาแทนโดยตองพิสูจน 

(๑) ตนไดทํานามาแลวหนึ่งฤดูการทํานา 
(๒) ผูใหเชาชวงนาไดเชานาโดยมิไดมีเจตนาทํานาดวยตนเอง 

 คชก. ตําบล  มีอํานาจสั่งให ผูเชาชวงนา เปนผูเชานาแทนผูเชานาคนเดิมได (มาตรา ๓๓) 
 
 ตัวอยาง  ตาสี ทําสัญญาเชานาจากเถาแกเฮง ๖ ป พอปที่ ๓ ตาสีเอาที่นาแปลงที่เชามานี้ไปให ตา
สาเชาตอและเถาแกเฮงก็ยังไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเชานี้  ตาสาจึงเปนผูเชาชวง มีสิทธิยื่นคําขอตอ คชก. 
ตําบล เพื่อเปนผูเชานาแทนได ถาตาสาไดทํานามาแลวหนึ่งฤดูกาลและตาสีไมมีเจตนาจะทําดวยตนเอง 
 และเมื่อ ตาสาขอเปนผูเชานาแทนตาสีแลว เถาแกเฮงจะขอเลิกสัญญาไมได 
 ผูเชาชวงนาไมมีสิทธิ์ขอเชาแทนในกรณีตอไปนี้ 
 (๑)  ผูเชานา  ใหเชาชวงนาชั่วคราว เพื่อปลูกพืชอายุส้ัน ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลักแลว 
 (๒)  ผูเชานา  จําตองใหเชาเพราะตนหรือคนในครอบครัวที่ตองชวยทํานา  ตองไปรับราชการ
ทหาร หรือชวยราชการตามกฎหมาย (มาตรา ๓๓ วรรค ๔) 



๕.  หลักฐานในการเชานา   
 การเชานา ตามกฎหมายนี้ ไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด (โดยปกติอยางนอยตอง ๖ ป)  ไมจําเปน
ตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด แมการเชานั้นจะทําดวยวาจา สัญญานั้นก็สามารถใชบังคับกันได 
(มาตรา ๒๒)   
 อยางไรก็ตาม แมกฎหมายไมบังคับวาจะตองมีหลักฐานการเชา แตถาเราทําไวก็จะมีผลดีกวา 
เพราะเวลามีเรื่องขึ้นศาล เราก็สามารถพิสูจนไดงายวาเราไดทําสัญญากันจริง และโดยที่การเชาตามกฎหมาย
นี้เกินกวา ๓ ป ควรจะมีการจดทะเบียนการเชาไวดวย ซ่ึงในกรณีการเชานี้ก็ไดรับการยกเวนไมตองเสีย        
คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนแตอยางใด (มาตรา ๒๓) 
 ในกรณีไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ทั้งผูเชาและผูใหเชาอาจขอให คชก. ตําบล ทําหลักฐานการเชา
เปนหนังสือก็ได ถา คชก. ตําบล เห็นวาไดมีการเชากันจริง ก็ใหทําหลักฐานไว เพื่อมอบแกคูกรณี และเก็บไว
เปนหลักฐานแกสวนราชการตอไป (มาตรา ๒๔) 
 หลักฐานเปนหนังสือ นั้น ก็คือ ขอความเปนหนังสือที่อานแลวไดใจความวาไดมีการเชาจริง ๆ 
โดยมีลายมือช่ือของฝายที่ตองรับผิด 
 
๖.  คาเชานา 
 ผูเชานาจะตองชําระคาเชานา  ซ่ึงอาจเปนผลผลิตเกษตรกรรม  เงินหรือทรัพยสินอื่นใด ซ่ึงใหเปน
คาตอบแทนการเชา และรวมถึงประโยชนอ่ืน ๆ ที่อาจคิดเปนเงินที่ใหแกผูเชา หรือผูอ่ืน เพื่อตอบแทนการเชา 
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ดังนั้นการใชแรงงานใหเปนการตอบแทน ก็ถือวาเปนคาเชานาเหมือนกัน   
ในกรณีไมมีการตกลงกันไวจะชําระคาเชานาเปนผลผลิตก็ได (มาตรา ๔๐ วรรค ๔) 
 คาเชานั้น ใหคิดเปนรายป ไมเกินอัตราชั้นสูงที่ คชก. ตําบล ไดกําหนดไว (มาตรา ๔๐ วรรค ๒)  
 สําหรับการเรียกเก็บคาเชานั้น ใหเรียกเก็บไดเมื่อถึงเวลาที่ คชก. ตําบล กําหนดในแตละป ตาม
ความเหมาะสมแหงทองที่ และประเภทของพืชหลัก เชน คชก. ตําบล อาจประกาศใหเก็บคาเชาได หลักจาก
เก็บเกี่ยวขาวแลว ๒ เดือนเปนตน (มาตรา ๔๐ วรรค ๑) 
 
 วิธีเรียกเก็บคาเชานา 
 ในการเรียกเก็บคาเชานา ผูใหเชาตองปฏิบัติดังนี้ 
 (๑)  จะตองเรียกเก็บในภูมิลําเนาของ ผูเชานา 
 (๒)  ตองแจงเปนหนังสือ วาจะเก็บคาเชาในวันใดไปยังผูเชานา และประธาน คชก. ตําบล กอนจะ
ไปเก็บคาเชา ๑๕ วัน (มาตรา ๔๐ วรรค ๖) 
 ถาไมแจงใหผูเชานาทราบถึงการเรียกเก็บคาเชานา ไมถือวาผูเชานาผิดนัดชําระคาเชา เพราะฉะนั้น
จะอางการไมชําระคาเชานามาบอกเลิกสัญญาเชาไมได 
 
 



 การเปล่ียนอัตราคาเชานา 
 คาเชานาซึ่งตกลงกันไว (ซ่ึงไมเกินอัตราชั้นสูงที่ คชก. ตําบลกําหนด) อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
(เพิ่มขึ้น หรือลดลง) ในกรณีตอไปนี้ 
 (๑)  เมื่อมีภัยธรรมชาติ 
 ในกรณีที่การทํานาในทองที่ใดไมไดผลสมบูรณ  เนื่องจากมีภัยธรรมชาติ เชน เกิดภาวะน้ําทวม 
คชก. ตําบลจะประกาศใหตําบลนั้นเปนทองที่ที่เสียหาย และจะกําหนดคาเชาใหลดลงตามสวนแหงความ  
เสียหาย หรือ งดเก็บคาเชานา สําหรับปนั้นก็ได (มาตรา ๔๒ วรรค ๑)   
 แตกฎหมายก็คุมครองผูใหเชาดวยวา แมนาของตนจะอยูในทองที่ที่เสียหายตามประกาศของ คชก. 
ตําบล แตถานาของตนไดรับผลสมบูรณตามปกติ หรือเสียหายไมถึงอัตราสวนที่ คชก. ตําบล กําหนด           
ก็อาจรองขอใหเก็บคาเชานาตามปกติได (มาตรา ๔๒ วรรค ๒) 
 (๒)  เมื่อทํานาไมไดผลตามปกติ  
 ในปใดทํานาไมไดผลตามปกติ โดยไมใชความผิดของผูเชานา เชน ฝนแลงทําใหผลผลิตที่ได    
ลดลง 
  ๒.๑  ถาผลผลิตที่ไดต่ํากวา ๗๕%  ของผลผลิตชั้นสูงที่ คชก. จังหวัด กําหนดไวใหผูเชา  
เสียคาเชา ลดลง ตามสวนของผลผลิตที่ไดรับต่ํากวาผลผลิตชั้นสูงที่ คชก. จังหวัด กําหนด 
  ๒.๒  ถาผลผลิตไดต่ํากวา๑ ใน ๓ ของผลผลิตชั้นสูงที่กําหนดไว กรณีนี้ผูใหเชานาจะเรียก
เก็บคาเชานาไมได (มาตรา ๔๓)  
 ในกรณี งดเก็บคาเชา เมื่อมีภัยธรรมชาติ หรือเรียกเก็บคาเชาไมไดเมื่อผลผลิตต่ํากวา  ๑  ใน  ๓  
นั้น  ถาในปถัดมาการทํานาไดผลผลิตบริบูรณ  คชก.  ตําบล  จะใหเรียกเก็บคาเชาสูงกวาในอัตราที่กําหนดไว
ก็ไดแตไมเกิน  ๑  ใน  ๕  ของอัตราเชาชั้นสูง  (มาตรา  ๔๔) 
 (๓)  เมื่อมีการปรับปรุงนา  (มาตรา  ๔๘) 
เมื่อเมื่อการปรับปรุงนา  ไมวาจะโดยปรับปรุงดิน  ขุดคู  ทําเหมืองฝาย  ลํารางสงน้ํา  ทํานบ  หรือ  คันกั้นน้ํา  
ปราบถางจัดระบบพื้นที่  ขุดถอนตอหรือการปรับปรุงอยางอื่น  เพื่อเปนประโยชนแกการทํานามากขึ้น    
หรือเพิ่มพื้นที่ในการทํานา  (แมจะเปนประโยชนแกเจาของนาอื่น  หรือเปนหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม)  แยก
เปน  ๒  กรณี  คือ 
  ๓.๑  ถาผูใหเชานาเปนผูปรับปรุง 
  ถาเห็นวาการปรับปรุงทําใหผูเชานาไดผลประโยชนมากขึ้นกวาเดิม  คชก.  ตําบล  ก็มี
อํานาจวินิจฉัยใหปรับปรุงคาเชานาหรือกําหนดเงินคาชดเชยการลงทุนใหแกผู เชานาตามสมควร                
โดยพิจารณาจากประโยชนที่ผูเชานาไดรับจากการปรับปรุง  (มาตรา  ๔๙) 
  ๓.๒  ถาผูเชานาเปนผูปรับปรุง 
  ในกรณีนี้ใหผลผลิต  หรือผลประโยชนที่ไดรับเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนานั้นตกเปนของ   
ผูเชานาตลอดระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู  (มาตรา  ๕๐  วรรค  ๒) 
 



๗.  การคุมครองผูเชานา 
 ตามกฎหมายแลว  ผูใหเชานาจะไดผลตอบแทนจากการใหเชานาแตเพียงประการเดียว  คือ  คาเชา
นาเทานั้น  และตองเรียกเก็บเมื่อเสร็จฤดูการทํานาแลวเทานั้น  กฎหมายจึงหามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
 (๑)  ขมขู  หรือขืนใจ  ใหผูเชานาตองชําระคาเชานากอนเวลาที่  คชก.  ตําบล  ใหเรียกเก็บ 
 (๒)  เรียกเก็บเงินมัดจํา  หรือเงินกินเปลา  หรือทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใดนอกจากคาเชานา
ตามกฎหมายนี้ 
 (๓)  ใหผูเชานามีหนาที่  หรือรับภาระอื่นเกินกวาหนาที่ตามกฎหมาย 
 (๔)  ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาที่เชาลดนอยกวาที่กําหนดไวในการเชานา  หรือนอยกวา
สิทธิที่ผูเชานามีอยูตามกฎหมาย  (มาตรา  ๕๒) 
 เพื่อใหขอหามดังกลาว  มีผลบังคับอยางจริงจัง  หากมีผูฝาฝนไมวาจะเปนผูใหเชานาเอง  หรือผูอ่ืน
ก็ตามก็มีโทษทางอาญา  อาจตองถูกจําคุก  ถึง  ๑  ป  หรือปรับถึง  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับก็ได  
(มาตรา  ๖๑) 
 
๘.  สิทธิของผูเชานา 
 สําหรับผูเชานา  ยอมมีสิทธิดังตอไปนี้ 
  
 (๑)  มีสิทธิปลูกขาวหรือพืชไร  (มาตรา  ๔๕) 
 ในฤดูการทํานา  ผูเชานายอมมีสิทธิปลูกขาวหรือพืชไร  (พืชไร  คือ  พืชซ่ึงตองการน้ํานอยและ
อายุส้ัน  หรือพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกไดภายใน  ๑๒  เดือน)  เชน  ถั่ว  ขาวโพด  แตทั้งนี้จะปลูกพืช
ประเภทที่  คชก.  จังหวัดไดประกาศหามปลูกไมได  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจหรือเพื่ออนุรักษที่
ดินและน้ํา 
 นอกจากนี้  ผูใหเชานาจะมีขอจํากัดใหผูเชานาปลูกขาว  หรือพืชไรอยางใด  เปนการเฉพาะไมได  
เชน  เถาแกเฮงผูใหเชานาจะบังคับให  ตาสีปลูกแตขาวโพดอยางเดียวไมได  เวนเสียแตวา  คชก.  ตําบล      
จะเห็นชอบดวย  (มาตรา  ๔๕  วรรค  ๒) 
  
 (๒)  มีสิทธิทําประโยชนในที่นา 
 การเชานานั้น  ผูเชานาสามารถที่จะใชนานั้น  เพื่อประโยชนอยางอื่น  นอกจากการทํานาตามปกติ  
โดยไมตองเสียคาเชาเพิ่มแตอยางใด  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๒.๑  ปลูกพืชอายุส้ันอื่น ๆ ในนาที่เชาได 
  ๒.๒  ใชนาที่เชาบางสวนทําสวนครัว  เลี้ยงสัตว  เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  หรือการปลูกไมยืนตน 
ทั้งนี้  จะตองไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลง  หรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก  เชน  จะใชนาที่เชา
มาทั้งหมดไปขุดบอเลี้ยงปลาไมได  (มาตรา  ๔๗) 
  



 (๓)  มีสิทธิเชานาตอแมจะเปลี่ยนเจาของนาแลว 
 แมผูใหเชานาจะโอนที่ใหแกคนอื่น  สัญญาเชานาก็ยังคงใชไดอยูไมเลิกไป  และถือวาเจาของ    
คนใหมเปนผูใหเชา  (มาตรา  ๒๘) 
 ตัวอยาง  เดิมเถาแกเฮง  ใหตาสีเชานามีกําหนด  ๖  ป  ตอมาเถาแกเฮงขายที่ใหแกเถาแกซัว  เชนนี้  
เจาของที่ดินคนใหม  ถือเถาแกซัวตองใหตาสี  เชาที่ดินนั้นตอไปจนครบกําหนด  และตาสีตองชําระคาเชา 
ใหเถาแกซัวเจาของคนใหมตอไปดวย 
 
 (๔)  สิทธิในการเชาตกทอดไปเมื่อผูเชานาตาย 
 แมวาผูเชานาจะถึงแกความตายก็ตาม  สัญญาเชานาก็ไมเลิก  ตามกฎหมายยังอนุญาตใหสามี 
ภรรยา  บุพการี  (เชน  พอ  แม  ฯลฯ)  หรือผูสืบสันดาน  (เชน  ลูก  หลาน  ฯลฯ)  หรือญาติสนิทของผูเชานา  
ซ่ึงเปนผูมีประโยชนไดเสียเกี่ยวกับการทํานานั้นมีสิทธิแสดงความจํานงขอเชานาตอผูใหเชานา  หรือผูแทน  
หรือตอ  คชก.  ตําบล  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่ผูเชานาถึงแกความตาย  เมื่อแสดงความจํานงแลวก็ให   
ถือวาผูนั้นเปนผูเชานาสืบตอไป 
 และถามีบุคคลหลายรายแสดงความจํานง  และไมสามารถตกลงกันไดวาใครควรจะเชาตอ  คชก.  
ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  (มาตรา  ๒๙) 
  
 (๕)  มีสิทธิในการซื้อนาที่เชากอนคนอื่น 
 เพื่อเปนการชวยเหลือใหเกษตรกรผูเชามีโอกาสซื้อนาเปนของตนเองไดตามควร  กฎหมาย         
จึงกําหนดวาผูเชานาอาจขอซื้อนาที่เชาไดกอนคนอื่น  ดังนี้ 
  ๕.๑  ถาผูใหเชานาอยากขายนาที่ใหเชา  (รวมถึงการขายฝาก  การแลกเปลี่ยน  และการโอน
ชําระหนี้จํานองดวย)  ผูใหเชานาจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเชานารูกอนวาผูใหเชามีความประสงคจะขายนา
ที่ให เชานั้น   โดยแจงราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงิน   วาจะจายสด   หรือผอนเปนงวด  ๆ  ใหผู เชา            
และประธาน  คชก.  ตําบลทราบ  เพื่อแจงใหผูเชานาทราบภายใน  ๑๕  วัน 
 ถาผูเชานาประสงคจะซื้อ  ตองแจงตอประธาน  คชก.  ตําบล  ภายใน  ๓๐  วัน นับแตวันรับแจง  
และผูใหเชานาจะตองยอมขายตามที่ไดแจงนั้น  (มาตรา  ๕๓  วรรค  ๑) 
  ๕.๒  ถาผูเชานาจะซื้อตามราคาที่แจง  แตไมตกลงกันในวิธีการชําระเงิน  เชน  เถาแกซัวจะ
ขายเงินสด  แตตาสีจะขอผอนเปนงวด ๆ ในกรณีเชนนี้  คชก.  ตําบล  เขาไกลเกลี่ยโดยจะมีการขยายกําหนด
ชําระเงิน  หรือคําสั่งอยางอื่นก็ได  แตจะขยายกําหนดเวลาชําระเงินเกินกวา  ๑  ป  ตอจากระยะเวลาที่ผูใหเชา
กําหนดไวไมได  (มาตรา  ๕๓  วรรค  ๒) 
  ๕.๓  ถาไมแสดงเจตนาซื้อภายใน  ๓๐  วัน  นับแตไดรับแจงจากประธาน  คชก.  ตําบล  
หรือปฏิเสธไมซ้ือ  หรือจะซื้อ  แตไมชําระเงินตามกําหนดเวลาที่ตกลงกัน  หรือตามที่  คชก.  ตําบล  กําหนด
ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิจะซื้อ  (มาตรา  ๕๓  วรรค  ๓) 



  ๕.๔  ในกรณีที่ผูให เชานาจะขายนาใหแกผู อ่ืน   (เพราะผู เชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนา      
เนื่องจากไมปฏิบัติตามขอ  ๓)  ถาการขายในราคาหรือวิธีการชําระเงินแตกตางไปจากที่เคยแจงใหผูเชานา 
ทราบครั้งแรก  จะตองเปดโอกาสใหผูเชานาซื้ออีก  คือตองดําเนินการใหมอีกครั้ง  โดยแจงตอประธาน  
คชก.  ตําบล  ถึงราคาที่จะขาย  และวิธีการชําระเงิน  เปนตน  (มาตรา  ๕๓  วรรค  ๔) 
 ถาผูใหเชานาไมปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดในขอ  ๕.๑  หรือขอ  ๕.๔  ไมวานาจะ       
ถูกโอนตอไปยังผูใด  ผูเชานามีสิทธิซ้ือนาคืนจากผูที่ซ้ือไปจากผูใหเชา  ตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับ
ซ้ือไดซ้ือไว  หรือตามราคาตลาดแลวแตราคาใดจะสูงกวากัน 
 แตผูเชานาจะตองซ้ือนาคืนภายใน  ๒  ป  นับแตผูเชานารู  หรือควรจะรูวามีการขายแตไมเกิน  ๓  
ป  นับแตผูใหเชานาโอนมานั้นใหแกผูซ้ือนานั้น  (มาตรา  ๕๔) 
 
 (๖)  มีสิทธิบอกเลิกการเชานา 
 ผูเชานามีสิทธิบอกเลิกการเชานา  กอนครบกําหนดระยะเวลาเชาได  โดยทําเปนหนังสือบอกกลาว
ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา  ๓  เดือน  กอนฤดูการทํานา  แตจะตองไมเกินกวา  ๖  เดือน  กอนฤดูการทํานา  
ถาเกิน  ๖  เดือน  ถือวาไมมีการบอกเลิกการเชานา  (มาตรา  ๓๐  วรรค  ๑  (๒)  และวรรค  ๒) 
 
๙. การบอกเบิกสัญญาเชานาตามกําหนดเวลา 
 แมกําหนดระยะเวลาสัญญาเชานา ตามกฎหมายตองไมนอยกวา ๖ ป แลว เมื่อสัญญาครบกําหนด   
ผูใหเชานาดวยและจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑)      จะบอกเลิกสัญญาเชานาได เมื่อผูใหเชานาประสงคจะใชนาที่เชาเพื่อการตอไปนี้ 
  ๑.๑  ใชประกอบเกษตรกรรมดวยตนเอง ตามความเหมาะสม 
  ๑.๒  ใชเพื่อประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน 
  ๑.๓  ใชเพื่อประโยชนตามผังเมือง หรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น 
  ๑.๔  ใชเพื่อประโยชนอยางอื่นอันสอดคลองกับประโยชนสวนรวมในทางเศรษฐกิจตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ 

(๒) ผูใหเชานาตองบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือใหผูเชานาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 
๑ ป  (มาตรา ๗๗ วรรค ๑) 
 นอกจากนี้ จะตองสงสําเนาการบอกเลิกการเชานาและแจงเหตุการบอกเลิกไปยัง คชก. ตําบล      
ภายใน ๓๐ วัน นับแตสงหนังสือบอกเลิกใหแกผูเชานา  ถา คชก. ตําบลเห็นวาผูใหเชานายังไมมีความจําเปน
รีบดวนที่จะใชประโยชนในที่นาตามเหตุที่แจง และการบอกเลิกการเชานาจะทําใหผูเชานาเดือดรอน 
คชก.ตําบลจะยับยั้งการบอกเลิกการเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนก็ได แตไมเกิน ๒ ครั้งครั้งละไมเกิน ๒ ป 
(มาตรา ๗๗ วรรค ๒) 
 เมื่อผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาเพื่อทําประโยชนเองแลว ผูใหเชานาตองลงมือทําประโยชน     
ภายใน ๑ ป นับแตวันที่การเชาสิ้นสุดลง ถา 



๑) ผูใหเชาไมไดลงมือทําประโยชนภายใน 1 ป และ 
๒) ผูเชานา (คนเดิม) แสดงความจํานงจะขอเชา 

 ผูใหเชานา  จะตองยอมใหเชานา (เพราะไมอาจอางวาจะนํามาทําประโยชนดวยตนเอง)  เวนแต     
ผูใหเชาจะรองขอขยายเวลาตอ คชก. ตําบล กอนสิ้นกําหนด ๑ ป แต คชก.ตําบล ก็ขยายใหไดไมเกิน ๑ ป 
(มาตรา ๗๘ วรรค ๑) 
 นอกจากนี้ ภายในระยะ  ๒  ป นับแตผูใหเชานาไดลงมือทําประโยชนดวยตนเอง 

๑) ถาผูใหเชานา  เลิกทําประโยชนตามเหตุแหงการบอกเลิกการเชานานั้น 
เมื่อผูเชานา (คนเดิม) แสดงความจํานงจะเชานาอีกผูใหเชาตองยอมใหเชา 

๒) ถาผูใหเชานาจะขายนา  ตองเปดโอกาสใหผูเชานาเดิมมีโอกาสซื้อกอน (มาตรา ๓๘ 
วรรค  ๒) 
 
๑๐. การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลา 
 โดยหลักแลว  สัญญาเชานาจะตองถือปฏิบัติกันจนกวาจะครบสัญญาแตอาจเลิกสัญญากอนได    
แมไมถึงกําหนดระยะเวลา  ในกรณีตอไปนี้ 

(๑) เมื่อนาที่เชาถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น 
  ทั้งนี้ยกเลิกเฉพาะสวนที่ถูกเวนคืน หรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น 

(๒) ทั้ง  ๒ ฝายตกลงเลิกการเชา 
  ทําไดโดยทําเปนหนังสือตอหนานายอําเภอ (หรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย) แตจะตกลงกัน 
เลิกสัญญาเชานาลวงหนาเกินกวา ๖ เดือน กอนฤดูการทํานาไมได ถือวาขอตกลงไมมีผลบังคับ (มาตรา ๓๐ 
วรรค ๑  (๓)) 

(๓) ฝายผูเชานาบอกเลิก 
  จะตองทําหนังสือบอกเลิกการเชาใหผูเชานาทราบเปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน กอนเริ่ม  
ฤดูการทํานาแตถาบอกเลิกลวงหนาเกิน ๖ เดือน ไมมีผลเปนการบอกเลิกการเชา (มาตรา ๓๐ วรรค ๑ (๒)) 

(๔) ฝายผูใหเชาบอกเลิกการเชา 
  ผูใหเชานาตามปกติจะบอกเลิกการเชานากอนครบกําหนดเวลา (ซ่ึงอยางนอยตอง ๖ ป)    
ไมได  แตมีกรณีที่ผูใหเชานาอาจบอกเลิกการเชานากอนครบกําหนดไดในกรณีดังตอไปนี้ 
   ๔.๑   เชานาไมชําระคาเชานา  รวมกันเปนเวลา ๒  ป 
   เชนนี้  ผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาได  เวนแต คชก. ตําบลเห็นวาควรผอนผัน       
ซ่ึงยอมเปนดุลยพินิจของ คชก. ตําบล 
   ๔.๒   ผูเชานาใหเชาชวงนา  คือ การที่ผูเชานานําไปใหคนอื่นเชาตอโดยผูใหเชานา 
ไมยินยอม เชนนี้ผูใหเชานามีสิทธิบอกเลิกการเชานาได  (มาตรา ๓๑ ) 
  แตในกรณีตอไปนี้  จะบอกเลิกการเชานาไมได  คือ 



ก.    ถาผูใหเชานารู   หรือควรจะรูวาผู เชานาเอานาไปใหคนอื่นเชาตอแลวก็ไม       
คัดคานแตอยางใด 

ข. การที่ผูเชานานํานาไปใหคนอื่นเชาตอเปนการชั่วคราวในการปลูกพืชอายุส้ัน
หลังการเก็บเกี่ยวขาวหรือพืชไรประจําปแลว 

ค. การที่ให เชานาชวงนา  เพราะผู เชานา  หรือผูตองชวยทํานาซึ่งเปนสมาชิก        
ในครอบครัวตองไปรับราชการทหาร หรือชวยราชการอื่นตามที่กฎหมายบังคับ 
   ๔.๓  ผูเชานาใชที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทํานา  หรือเพื่อทําประโยชนอยางอื่น
โดยไมไดรับความยินยอมจากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอ            
การปลูกขาวหรือพืชไร  เชน  นํานาที่ เชาไปขุดบอเลี้ยงปลา  เชนนี้   ผูให เชานาบอกเลิกการเชาได                 
(มาตรา ๓๐ (๓)) 
   ๔.๔  ผูเชานาปลูกพืชที่ คชก. จังหวัด  หามไวหรือผูเชานาปลูกพืชไรที่ผูใหเชานา
หามไว  ซ่ึงขอหามปลูกของผูใหเชานาไดรับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบลแลว(มาตรา  ๓๑ (๔)) 
   ๔.๕  ผูเชานาละทิ้งไปเกิน  ๑ ป (มาตรา ๓๑ (๕)) 
   เชนนี้ก็บอกเลิกการเชาได   แตถาการที่ผูเชานาละทิ้งนาไปเกิน ๑ ป  นั้นมีเหตุผล  
ตองไปรับราชการทหาร  หรือตองไปชวยราชการตามที่กฎหมายบังคับผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชาไมได  
(มาตรา  ๓๒) 
   ๔.๖  ผูเชานาทํานานอยกวา  ๓ ใน ๔  ของจํานวนเนื้อที่นาที่เชาเปนเวลา ๒ ป  ติดตอ
กัน ผูใหเชาบอกเลิกการเชาได  เวนแตเหตุสุดวิสัย  เชนการทํานาไมไดเต็มที่ก็เพราะเหตุที่น้ําทวมหรือ       
ฝนแลง (มาตรา ๓๑ (๖)) 
   ๔.๗  ผูเชานายักยาย  ปดบัง  หรือซอนเรนผลผลิตที่ไดจากนาที่เชาดวยตนเอง  หรือ
บอกใหคนอื่นกระทําการดังกลาว  โดยเจตนาเพื่อไมใหผูเชานาไดรับคาเชานาเต็มตามที่ตกลงกันเชน  กรณี
ตกลงชําระคาเชาโดยคํานวณเปนสัดสวนกับผลผลิตที่ไดจริง  (มาตรา  ๓๑  (๗)) 
   ๔.๘  ผูเชานาไมปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ  หรือปลอยให   
นา ทรุดโทรม  เปนเหตุใหผลผลิตลดลงกวา  ๑ ใน ๓   ของผลผลิตโดยปกติซ่ึงเปนมาตรการเฉพาะ  คือ        
ผูใหเชาตองยื่นคําขอตอประธาน คชก.ตําบล  เพื่อบอกเลิกการเชากอน  แต คชก. ตําบล  อาจใหผูเชานาทํานา
ตอโดยกําหนดเงื่อนไข  เชน ใหผูเชานาปรับปรุงที่นาเสีย  เพื่อจะไดมีการเชาก็ไดถาผูเชานาไมทําตาม     
เงื่อนไข  คชก.ตําบล  ก็มีคําสั่งอนุญาตใหผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาไดทันที  (มาตรา  ๓๑  (๘) , ๓๖) 
 
 ผลของการเลิกสัญญาเชานากอนกําหนด 
 แมวาสัญญาเชานาจะสิ้นสุดลงกอนกําหนดแลวก็ตามหากผูเชานาไดลงมือทําประโยชนในนา    
โดยสุจริตกอนหนาที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดลงแลว  ใหถือวาผูเชานามีสิทธิ์ในนาตอไปจนกวาจะเสร็จการ     
เก็บเกี่ยว  แตตองเสียคาเชานาตามสวน  แกในกรณีที่สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้งใหมีสิทธิเก็บเกี่ยวไดเพียง
ครั้งเดียว  (มาตรา ๓๙)  



 วิธีการบอกเลิกสัญญาของผูใหเชานา 
 การที่ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนกําหนดกฎหมายไดกําหนดวิธีการไว  ดังนี้ 
 ๑.  ผูใหเชานาตองแจงเปนหนังสือตอผูเชานาพรอมแสดงเหตุแหงการบอกเลิกการเชานา  (มาตรา 
๓๘ วรรค  ๑) 
 ๒.  ใหผูเชานาตองสงสําเนาหนังสือเลิกดังกลาวตอประธาน  คชก. ตําบล เมื่อไดรับแจงแลว
ประธาน คชก. ตําบล  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก  คชก.  ตําบล  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก คชก. ตําบล 
จะตองแจงใหผูเชานาที่ถูกบอกเลิกทราบอีกครั้ง  ภายใน  ๗  วัน  เมื่อไดรับสําเนาหนังสือ  เพื่อใหผูถูกบอก
เลิกคัดคานตอ คชก.ตําบล ภายใน  ๓๐   วัน  นับตั้งแตไดรับแจง  (มาตรา  ๓๔ วรรค  ๒) 
 กรณีมีการคัดคานภายในกําหนด ๓๐ วัน เปนหนาที่จอง คชก. ตําบล จะวินิจฉัยวาการบอกเลิก    
การเชานาเปนไปโดยชอบหรือไม  เชน มีเหตุการบอกเลิก และบอกเลิกถูกวิธีหรือไม 
ถา คชก.ตําบล  เห็นวาบอกเลิกโดยชอบแลว  ก็ใหบอกเลิกไดโดยมีสิทธิส่ังใหออกจากที่นาโดยกําหนดเวลา
ตามควร  โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหายที่จะเกิดแกผูเชานานั้นได  (มาตรา ๓๕)  แตการอุทธรณไมเปน
เหตุใหทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล  เวนแตจะสั่งเปนอยางอื่น ( มาตรา ๕๖ วรรค ๔) 


