
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
เป็นปีที่ ๓๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเช่านา 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๒๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมที่

รัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และสหกรณ์นิคมเป็นผู้ให้เช่า 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การทํานา ทําสวน ทําไร่ ทํานาเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยง

สัตว์น้ํา และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ผู้เช่า” หมายความว่า ผู้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมด หรือเป็นส่วน

ใหญ่ 
“ผู้ให้เช่า” หมายความว่า ผู้ที่ให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมด หรือเป็น

ส่วนใหญ่ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“การเช่า” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้
เช่าซึ่ งที่ ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทที่การเช่าที่ ดินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตาม
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไม่ว่าการเช่าหรือการเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกล่าวโดยได้รับค่าเช่า และการทํา
นิติกรรมอื่นใดอันเป็นการอําพรางการเช่านั้น 

“ค่าเช่า” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรม เงิน หรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งให้เป็น
ค่าตอบแทนการเช่า และหมายความรวมถึงประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ผู้ให้เช่า หรือ
บุคคลอ่ืนได้รับเพื่อตอบแทนการให้เช่าทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“ปี” หมายความว่า ระยะเวลาสิบสองเดือน โดยเริ่มนับต้ังแต่วันเริ่มต้นฤดูการ
ประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องถิ่น 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตของกรุงเทพมหานคร 
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวงของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง หัวหน้าเขตของกรุงเทพมหานคร 
“กํานัน” หมายความรวมถึง หัวหน้าแขวงของกรุงเทพมหานคร 
“คชก. จังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

จังหวัด 
“คชก. อําเภอ”๒ หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

อําเภอ 
“คชก. ตําบล” หมายความว่า คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจํา

ตําบล 
 
มาตรา ๕/๑๓  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับการเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล เว้นแต่

ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นการเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติ
บุคคล ให้นําบทบัญญัติตามหมวด ๔ บทกําหนดโทษ มาใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าวด้วย 

 
มาตรา ๕/๒๔  ห้ามมิให้คนต่างด้าวเช่าที่ ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม หรือ

ดําเนินการไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เว้นแต่ 

(ก) คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน 
ซึ่งได้รับการสํารวจจัดทําทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้รับการผ่อนผันให้
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือได้รับสถานะเป็นคนที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

                                                 
๒ มาตรา ๕ นิยามคําว่า “คชก. อําเภอ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔ มาตรา ๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่ เกิดใน
ราชอาณาจักร 

(ข) คนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และบุตรของบุคคลดังกล่าวที่
เกิดในราชอาณาจักร 

(ค) บุคคลที่นายอําเภอมีหนังสือรับรองว่าอยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติไทยเพื่อ
การเพิ่มช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

(๒) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
(๓) นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้น
ต้ังแต่ร้อยละยี่สิบห้าของทุนจดทะเบียน หรือมีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยต้ังแต่ร้อยละยี่สิบห้าของผู้ถือ
หุ้น หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าหุ้นนั้นผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือ 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้วที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน
ที่ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ไม่มี
สัญชาติไทยต้ังแต่ร้อยละยี่สิบห้าของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 

(๔) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
(๕) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทยต้ังแต่ร้อยละยี่สิบห้าของ

สมาชิกทั้งหมด หรือดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ 
(๖) มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะหรือเป็น

ส่วนใหญ่ 
บทบัญญัติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับกับบุคคล ดังต่อไปนี้ 
(๑) คนต่างด้าวที่เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมโดยอาศัยสนธิสัญญาที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี และให้เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญา
นั้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิคนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติ
ของคนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย 

(๒) คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
สําหรับการเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

 
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๕  ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ที่มีการเช่า ให้มี คชก. จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ังข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน 
และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสองคน 

(๒) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทน
ผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง เป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดคนหนึ่ง และข้าราชการ
อ่ืนในจังหวัดอีกคนหนึ่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในการแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งต้ังจากผู้เช่าและผู้ให้เช่าที่ คชก. อําเภอ เสนอแนะ 

ในกรณีที่ไม่อาจแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง
สองฝ่ายก็ตามได้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าตามจํานวนเท่าที่มีอยู่จริง โดยต้อง
แต่งต้ังฝ่ายละเท่ากัน 

 
มาตรา ๘๖  คชก. จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดท้องที่ที่ห้ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ หรือการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่าหรือ

ผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติการใดเพื่อให้เกิดผลตามคําวินิจฉัย 
การกําหนดตาม (๑) ให้กําหนดล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูการประกอบเกษตรกรรมไม่น้อย

กว่าสามเดือน และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ 

 
มาตรา ๘/๑๗  ในอําเภอหนึ่ง ๆ ที่มีการเช่า ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้มี คชก. 

อําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ เป็นประธานกรรมการ เกษตรอําเภอ เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอหรือ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี ประมงอําเภอ ปศุสัตว์อําเภอ พัฒนาการอําเภอ ผู้แทนผู้บริหาร
                                                 

๕ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๖ มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๗ มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งอยู่ในเขตอําเภอ
เลือกกันเองหนึ่งคน ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งนายอําเภอแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และ
ให้นายอําเภอแต่งต้ังปลัดอําเภอคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนในอําเภออีกไม่
เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีที่ไม่มีประมงอําเภอหรือปศุสัตว์อําเภอ ให้ผู้ที่ประมงจังหวัดหรือปศุสัตว์
จังหวัดมอบหมายเป็นกรรมการแทน 

ในการแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอแต่งต้ังจาก
ผู้เช่าและผู้ให้เช่าที่ คชก. ตําบล เสนอแนะ 

ในกรณีที่ไม่อาจแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง
สองฝ่ายก็ตามได้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้นายอําเภอแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทน
ผู้ให้เช่าตามจํานวนเท่าที่มีอยู่จริง โดยต้องแต่งต้ังฝ่ายละเท่ากัน 

ให้ คชก. จังหวัด สําหรับกรุงเทพมหานคร ทําหน้าที่ คชก. อําเภอ สําหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๘/๒๘  ให้ คชก. อําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับและเสนอแนะให้การปฏิบัติงานของ คชก. ตําบล ในเขตพื้นที่ให้เป็นไป

โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) พิจารณาคําร้องขอทบทวนการกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูงของ

ผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นที่ และกําหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่า
ในแต่ละปีตามความเหมาะสมแห่งท้องที่ตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คชก. จังหวัด 
มอบหมาย 

 
มาตรา ๙๙  ในตําบลหนึ่ง ๆ ที่มีการเช่า ให้มี คชก. ตําบล ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑ ) ในแขวงของกรุงเทพมหานคร คชก .  ตําบล ประกอบด้วย ข้าราชการ

กรุงเทพมหานครซึ่งผู้อํานวยการเขตแต่งต้ัง เป็นประธานกรรมการ พนักงานประเมินภาษี ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่ง
ผู้อํานวยการเขตแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และให้เจ้าพนักงานปกครองซึ่งผู้อํานวยการเขตแต่งต้ังเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) คชก. ตําบล ประกอบด้วย ปลัดอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งนายอําเภอ
แต่งต้ัง เป็นประธานกรรมการ กํานันท้องที่ เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนเกษตรอําเภอ ผู้แทนเจ้า
พนักงานที่ดินอําเภอหรือผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี ผู้แทนพัฒนาการอําเภอ ผู้แทน
ผู้เช่าสี่คนและผู้แทนผู้ให้เช่าสี่คนซึ่งนายอําเภอแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนในอําเภอซึ่ง
นายอําเภอแต่งต้ังเป็นกรรมการและเลขานุการ 
                                                 

๘ มาตรา ๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๙ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีท้องที่ใดไม่มีกํานันแต่มีนายกเทศมนตรี ให้นายกเทศมนตรีที่มีการเช่าอยู่ใน
เขตเป็นรองประธานกรรมการ 

ในการแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ผู้อํานวยการเขตหรือนายอําเภอ 
แล้วแต่กรณี ปรึกษาหารือร่วมกันกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
เขตตําบลผู้เช่าและผู้ให้เช่าตามสมควร 

ในกรณีที่ไม่อาจแต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง
สองฝ่ายก็ตามได้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการเขตหรือนายอําเภอ แล้วแต่
กรณี แต่งต้ังผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าตามจํานวนที่ปรากฏในทะเบียนตามมาตรา ๑๓ (๒) โดย
ต้องแต่งต้ังฝ่ายละเท่ากัน 

ในการพิจารณาเรื่องอันเกี่ยวกับการเช่าในเขตหมู่บ้านใด ให้ผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้าน
นั้นเป็นกรรมการด้วย 

 
มาตรา ๑๐๑๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๑๑๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒๑๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๓๑๓  คชก. ตําบล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๐ 
(๒) จัดทําทะเบียนผู้เช่าและผู้ให้เช่าภายในเขตตําบล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

รัฐมนตรีกําหนด 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่า การชําระค่าเช่า 

ระยะเวลาของการเช่า ตลอดจนข้อพิพาทอื่น หรือค่าเสียหายอันเกิดจากการเช่าตามคําร้องขอของผู้
เช่าหรือผู้ให้เช่า และออกคําสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติการใดเพื่อให้เกิดผล
ตามคําวินิจฉัย และเมื่อวินิจฉัยหรือออกคําสั่งใด ๆ แล้ว ให้รายงาน คชก. อําเภอ ทราบ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ คชก. จังหวัด 
หรือ คชก. อําเภอ มอบหมาย 

การกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตาม (๑) ให้กําหนดล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูการประกอบ
เกษตรกรรมของแต่ละปีไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน และปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อําเภอ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเช่าอยู่ในเขต ที่ทําการกํานัน และที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๑ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๑๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๓ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าผู้ใดเห็นว่า การกําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงหรือผลผลิตขั้นสูงของ
ผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นที่นั้น สูงหรือตํ่าเกินสมควร หรือการกําหนดเวลา
ที่ผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าในแต่ละปีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงแห่งท้องที่ 
ให้มีสิทธิร้องขอต่อ คชก. อําเภอ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศกําหนด  ในการนี้ ให้ คชก. 
อําเภอ มีอํานาจสั่งให้ คชก. ตําบล พิจารณาทบทวนใหม่ตามท่ีเห็นสมควรได้ 

ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทตาม (๓) ให้ คชก. ตําบล มีอํานาจหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ให้คู่กรณีตกลงกันได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อ คชก. ตําบล ได้ดําเนินการใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของตนตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว ให้ คชก. ตําบล รายงาน คชก. อําเภอ ทราบ 

 
มาตรา ๑๔๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๑๕  ผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังเป็นกรรมการตามมาตรา ๗ หรือซึ่งนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตแต่งต้ัง
เป็นกรรมการตามมาตรา ๘/๑ และมาตรา ๙ อยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ง

ได้รับแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
เมื่อกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทน ให้ผู้ได้รับ

แต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แล้ว 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้เช่าหรือผู้แทนผู้ให้เช่า จะพ้นจากตําแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกําหนด 

 
มาตรา ๑๘๑๖  การประชุมของ คชก. จังหวัด คชก. อําเภอ หรือ คชก. ตําบล ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

ห้ามมิให้กรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีพิพาทรายใด เข้าร่วมประชุมและใช้
สิทธิในการพิจารณาและลงมติในกรณีพิพาทรายนั้น 

 
มาตรา ๑๙  ให้ คชก .  จังหวัด คชก .  ตําบล หรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจเรียกผู้เช่า ผู้ให้เช่า หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือชี้แจง หรือส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเช่ามาเพื่อประกอบการพิจารณาของ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล 
ได้ แล้วแต่กรณี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว มีอํานาจเข้าไปในที่ดินที่เช่า หรือที่เก็บผลผลิต
ของผู้เช่า ผู้ให้เช่า หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าได้  ในการนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต้องอํานวยความ
สะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่ประธานหรือกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวนั้นตามสมควร 

ให้ถือว่าประธานและกรรมการใน คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล และผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๐  ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ของ คชก. ตําบล

หรือ คชก. จังหวัด 
(๑) ถ้า คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด มีคําสั่งให้ผู้ เช่านาหรือผู้ให้เช่านาซึ่ง

ครอบครองนาอยู่นั้นออกจากนา คําสั่งเช่นว่านี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลาย และบริวาร
ของผู้นั้นที่อยู่ในนานั้น ซึ่งไม่สามารถแสดงอํานาจพิเศษให้เห็นได้  ในการนี้ คชก. ตําบล จะสั่งให้ผู้นั้น
ต้องชําระค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งจนกว่าจะออกจากนาก็ได้ 

(๒) ถ้าต้องมีการรังวัดทําแผนที่ การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานที่ หรือมีการร้อง
ขอให้เสนอคดีต่อศาลให้มีคําพิพากษาบังคับตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ผู้ย่ืน
คําร้องขอต้องวางค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นไว้ด้วย จํานวนค่าใช้จ่าย การวางค่าใช้จ่าย และการยกเว้นไม่
ต้องวางค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการวางค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง (๒) ความรับผิดช้ันที่สุดสําหรับค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว ย่อมตกแก่ฝ่ายที่แพ้ข้อพิพาท แต่ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด จะใช้ดุลพินิจให้คู่กรณีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยคํานึงถึงเหตุ
สมควร และความสุจริตในการดําเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทของแต่ละฝ่าย 
                                                                                                                                            

๑๖ มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการวินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ คชก. ตําบล ต้องแจ้งผลการวินิจฉัย
ดังกล่าวให้คู่กรณีทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย๑๗ 

 
หมวด ๒ 
การเช่านา 

   
 

มาตรา ๒๑  ในหมวดนี้ 
“นา” หมายความว่า ที่ดินที่เช่าเพื่อทํานาทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่ 
“ทํานา” หมายความว่า การเพาะปลูกข้าว หรือพืชไร่ 
“พืชไร่” หมายความว่า พืชซึ่งต้องการน้ําน้อยและอายุสั้น หรือสามารถเก็บเกี่ยว

ครั้งแรกได้ภายในสิบสองเดือน 
“พืชหลัก” หมายความว่า ข้าว หรือพืชไร่ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ซึ่ง

ตามปกติของสภาพแห่งท้องที่ควรเพาะปลูกกันในรอบปีหนึ่ง ๆ และให้ผลเป็นรายได้สําคัญแก่
เกษตรกรในรอบปีนั้น  ทั้งนี้ ตามที่ คชก. ตําบล จะได้กําหนดขึ้นเป็นคราว ๆ แต่ไม่รวมถึงพืชที่
เพาะปลูกขึ้นเพื่อเป็นรายได้ประกอบตามสภาพของท้องที่ หรือเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

 
มาตรา ๒๒  ให้การเช่านามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ฟ้องร้องบังคับ

คดีกันได้  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม 
 
มาตรา ๒๓  การจดทะเบียนการเช่านาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านารายใดยื่นคําร้องขอให้ คชก. ตําบล ทํา

หลักฐานการเช่านาเป็นหนังสือ ถ้า คชก. ตําบล เห็นว่ามีเหตุเพียงพอให้ฟังเป็นเบื้องต้นได้ว่ามีการเช่า
นากันตามคําร้องขอ ให้ คชก. ตําบล จัดทําหนังสือหลักฐานการเช่านาขึ้นตามคําร้องขอนั้น แล้วแจ้ง
ให้ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ลงลายมือชื่อในหนังสือหลักฐานการ
เช่านาดังกล่าว  ในการนี้ ให้ คชก. ตําบล แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เว้นแต่ผู้รับแจ้งจะได้รับ
แจ้งด้วยตนเองแล้ว ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งผู้ได้รับแจ้งมิได้ลงลายมือชื่อและส่งคืน หรือไม่แจ้งข้อคัดค้าน
เป็นประการอื่นมายัง คชก. ตําบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามี
การเช่านากันตามหนังสือหลักฐานการเช่านั้น 

ในกรณีที่ผู้ได้รับแจ้งหนังสือหลักฐานการเช่านาตามวรรคหนึ่งมีข้อโต้แย้งหรือข้อ
คัดค้านประการใด ให้ คชก. ตําบล ดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ยุติ ถ้าไม่สามารถไกล่เกลี่ยเรื่องใดให้ยุติได้ 
ให้ คชก. ตําบล บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับข้อสังเกตใด ๆ ถ้ามี 

                                                 
๑๗ มาตรา ๒๐ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หนังสือหลักฐานการเช่านาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกําหนด หนังสือนี้ให้ทําเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน มอบ
ให้แก่ผู้เช่านาฉบับหนึ่ง ผู้ให้เช่านาฉบับหนึ่ง และเก็บไว้เป็นหลักฐานของทางราชการอีกฉบับหนึ่ง 

หนังสือหลักฐานการเช่านาที่ทําขึ้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ 

ในกรณีที่ได้ทําหนังสือหลักฐานการเช่านารายใดขึ้นไว้ ให้ คชก. ตําบล ติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เพื่อบันทึกการเช่า
นา หรือการเปลี่ยนแปลงแห่งสิทธิการเช่านา ให้ปรากฏไว้ในทะเบียนที่ดินที่มีการเช่านารายนั้นด้วย 

 
มาตรา ๒๕  ถ้าปรากฏว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เข้าใช้ที่ดินของผู้อ่ืนเพื่อทํานามาแล้ว

อย่างน้อยหนึ่งฤดูการทํานา ถ้าบุคคลน้ันอ้างว่าตนเป็นผู้เช่านา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้มีการเช่านา
กันตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เจ้าของที่ดินจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น 

 
ส่วนที่ ๑ 

ระยะเวลาการเช่า และการบอกเลิกการเช่า 
   

 
มาตรา ๒๖๑๘  การเช่านาที่ได้ทําหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือ ให้มีระยะเวลา

การเช่านาตามที่กําหนดในหลักฐานการเช่านานั้น แต่ถ้าไม่ได้กําหนดระยะเวลาการเช่านาในหลักฐาน
การเช่านาหรือกําหนดไว้น้อยกว่าสองปี ให้การเช่านานั้นมีกําหนดสองปี 

การเช่านาที่มิได้ทําหลักฐานการเช่านาไว้เป็นหนังสือ ให้ถือว่าการเช่านามีกําหนด
คราวละหกปี 

เมื่อสิ้นระยะเวลาการเช่านาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าผู้ให้เช่านามิได้บอกเลิก
การให้เช่านาตามมาตรา ๓๗ และมิได้มีการตกลงเช่านากันใหม่ ในกรณีได้ทําหลักฐานการเช่านาไว้
เป็นหนังสือ ให้ถือว่าหลักฐานการเช่านานั้นยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
หลักฐานการเช่านานั้น หรือมีกําหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการ
เช่านาเป็นหนังสือ ให้ถือว่ามีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละหกปีตามวรรคสอง 

บทบัญญัติมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา 
 
มาตรา ๒๗๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๘  การเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธ์ินาที่เช่า ผู้รับโอน

ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่านาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
 

๑๙ มาตรา ๒๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๙  ถ้าผู้เช่านาถึงแก่ความตาย สามีภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ
สนิทของผู้เช่านา ซึ่งเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับการทํานานั้น อาจแสดงความจํานงขอเช่านาต่อ
ผู้ให้เช่านาหรือผู้แทนผู้ให้เช่านาหรือ คชก. ตําบล ได้ภายในกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่านาถึงแก่
ความตาย เมื่อบุคคลดังกล่าวได้แสดงความจํานงแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงความจํานงนั้นเป็นผู้เช่านาสืบ
แทนต่อไป หากมีผู้แสดงความจํานงหลายรายและไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ให้ คชก. ตําบล เป็นผู้
วินิจฉัย 

บุคคลใดจะยกสิทธิในการเช่าที่นาขึ้นต่อสู้กับผู้เช่านาสืบแทนตามวรรคหนึ่งไม่ได้ ใน
การเช่าสืบแทน ผู้ เช่านาสืบแทนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ เช่าที่มี ต่อผู้ ให้ เช่าตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๐  การเช่านาอาจสิ้นสุดก่อนกําหนดระยะเวลาการเช่านาได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อผู้ให้เช่านาบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เมื่อผู้เช่านาบอกเลิกการเช่านาเป็นหนังสือล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม

เดือนก่อนเริ่มฤดูการทํานา 
(๓) ผู้ เช่านาและผู้ให้เช่านาตกลงเลิกการเช่านา โดยทําเป็นหนังสือต่อหน้า

นายอําเภอ หรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมาย 
(๔) เมื่อนาที่เช่าถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเป็นของรัฐด้วยประการอื่น  

ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืนหรือโอน 
การบอกเลิกการเช่านาตาม (๒) หรือการตกลงเลิกการเช่านาตาม (๓) ที่ทําไว้

ในขณะเช่านา หรือทําไว้ล่วงหน้าเป็นเวลาเกินกว่าหกเดือน มิให้ถือว่ามีการบอกเลิกการเช่านา หรือมี
การตกลงเลิกการเช่านา 

 
มาตรา ๓๑  ผู้ให้เช่านาจะบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเช่านา

ไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้เช่านาไม่ชําระค่าเช่านารวมกันเป็นเวลาสองปี เว้นแต่จะมีเหตุผลที่ คชก. 

ตําบล เห็นสมควรผ่อนผันให้ 
(๒) ผู้เช่านาให้เช่าช่วงนาโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา เว้นแต่ผู้ให้เช่านารู้ 

หรือควรจะรู้ว่าผู้เช่านาให้เช่าช่วงนาแต่ไม่ได้คัดค้าน 
(๓) ผู้เช่านาใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทํานา หรือการทําประโยชน์ตามมาตรา 

๔๗ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือทําให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปลูกพืชหลัก 

(๔) ผู้เช่านาประกอบเกษตรกรรมประเภทที่ คชก. จังหวัด ประกาศห้าม อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง หรือปลูกข้าวหรือพืชไร่อ่ืนใดที่ผู้ให้เช่านาได้ห้ามไว้ตามมาตรา ๔๕ วรรค
สอง โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 

(๕) ผู้เช่านาละทิ้งนาไปเกินหนึ่งปี 
(๖) ผู้เช่านาทํานาน้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนเนื้อที่นาที่เช่าเป็นเวลาสองปี

ติดต่อกัน เว้นแต่เพราะเหตุสุดวิสัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) ผู้เช่านายักย้าย ปิดบัง หรือซ่อนเร้นผลผลิตที่ได้จากนาที่เช่า หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระทําการดังกล่าว เพื่อมิให้ผู้ให้เช่านาได้รับค่าเช่านาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ 

(๘) ผู้เช่านาไม่ปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ หรือปล่อยให้นา
ทรุดโทรม  ทั้งนี้ เป็นเหตุให้ผลผลิตลดลงกว่าหนึ่งในสามของผลผลิตปกติ 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีผู้เช่านาให้ผู้อ่ืนทํานาแทนหรือให้เช่าช่วงนา เพราะเหตุที่ตน

หรือสมาชิกในครอบครัวของตนซึ่งได้อยู่ช่วยทํานาต้องไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร หรือต้องไปช่วยราชการตามที่กฎหมายบังคับ ผู้ให้เช่านาจะบอกเลิกการเช่านาเพราะ
เหตุตามมาตรา ๓๑ (๒) หรือ (๕) ไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๓  ผู้เช่าช่วงนาซึ่งได้ทํานามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งฤดูการทํานา มีสิทธิย่ืนคํา

ร้องต่อ คชก. ตําบล เพื่อให้วินิจฉัยให้ตนเป็นผู้เช่านาแทนที่ผู้ให้เช่าช่วงนา 
เมื่อ คชก. ตําบล ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ คชก. ตําบล แจ้งให้ผู้ให้เช่านาทราบ 

และในกรณีนี้ผู้ให้เช่านาหมดสิทธิบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๒) 
ถ้า คชก. ตําบล เห็นว่าผู้ให้เช่าช่วงนาได้เช่านาโดยมิได้มีเจตนาทํานาด้วยตนเอง ให้ 

คชก. ตําบล มีอํานาจวินิจฉัยให้ผู้เช่าช่วงนาเป็นผู้เช่านาแทนที่ผู้ให้เช่าช่วงนา และให้แจ้งคําวินิจฉัย
ของ คชก. ตําบล ให้ผู้ให้เช่านาทราบ 

ในกรณีที่ผู้เช่านาให้เช่าช่วงนาเป็นการชั่วคราวเพื่อเพาะปลูกพืชอายุสั้นภายหลังการ
เก็บเกี่ยวพืชหลักแล้ว หรือผู้เช่านาจําเป็นต้องให้เช่าช่วงนาเพราะเหตุที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๒ ผู้เช่าช่วง
นาจะใช้สิทธิตามมาตรานี้ไม่ได้ 

 
มาตรา ๓๔  การบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 

(๗) ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้เช่านา พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา และส่ง
สําเนาหนังสือดังกล่าวต่อประธาน คชก. ตําบล 

ภายในเจ็ดวันนับแต่เมื่อได้รับสําเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน คชก. ตําบล 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก. ตําบล แจ้งให้ผู้เช่านาที่ถูกบอกเลิกการเช่านาทราบ เพื่อคัดค้าน
การบอกเลิกการเช่านาต่อ คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 
มาตรา ๓๕  ถ้าผู้เช่านาคัดค้านการบอกเลิกการเช่านา แต่ คชก. ตําบล หรือ คชก. 

จังหวัด พิจารณาแล้วมีคําวินิจฉัยว่าการบอกเลิกการเช่านาเป็นไปโดยชอบ ในการมีคําสั่งให้ผู้เช่านา
ออกจากที่นานั้น ให้ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด แล้วแต่กรณี กําหนดระยะเวลาตามควรเพื่อให้ผู้
เช่านาสามารถปฏิบัติตามได้โดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เช่านาถ้าจะต้อง
ออกจากนาในขณะนั้น หรือถ้าต่อมาอาจจะมีการอุทธรณ์และมีการวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของตนนั้น
ด้วย 

 
มาตรา ๓๖  การบอกเลิกการเช่านาเพราะเหตุตามมาตรา ๓๑ (๘) ผู้ให้เช่านาต้อง

ย่ืนคําขอต่อประธาน คชก. ตําบล เพื่อบอกเลิกการเช่านา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้า คชก. ตําบล เห็นว่าผู้เช่านากระทําตามมาตรา ๓๑ (๘) คชก. ตําบล อาจวินิจฉัย
ให้บอกเลิกการเช่านา หรือจะวินิจฉัยให้มีการเช่านาต่อไป โดยกําหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เช่า
นาจะต้องปฏิบัติก็ได้ 

เมื่อ คชก. ตําบล สั่งให้ผู้เช่านาปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคสอง และผู้เช่า
นาฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ คชก. ตําบล มีคําวินิจฉัยให้ผู้ให้เช่านา
บอกเลิกการเช่านาได้ทันที 

 
มาตรา ๓๗๒๐  ถ้าผู้ให้เช่านาไม่ประสงค์จะให้เช่านาต่อไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ

เช่านาตามมาตรา ๒๖ ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้เช่านาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่านาไม่
น้อยกว่าหกเดือนพร้อมทั้งแจ้งให้ คชก. ตําบล ทราบด้วย และเมื่อ คชก. ตําบล ได้รับแจ้งแล้ว ให้มี
หนังสือสอบถามผู้เช่านาว่ายังประสงค์จะเช่านานั้นต่อไปหรือไม่ 

ถ้าผู้เช่านายังประสงค์จะเช่านาน้ันต่อไป ให้แจ้งผู้ให้เช่านาและ คชก. ตําบล ทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่านา และให้ คชก. ตําบล ดําเนินการไกล่เกลี่ยให้ยุติ ถ้า
สามารถไกล่เกลี่ยให้ยุติได้ ก็ให้ดําเนินการตามผลของการไกล่เกลี่ย ในกรณีที่ไม่อาจไกล่เกลี่ยให้เป็นที่
พอใจของทั้งสองฝ่าย ให้ คชก. ตําบล พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นของผู้ให้เช่านา ถ้าเห็นว่าผู้ให้
เช่านามีความจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะใช้ที่นานั้น ก็ให้สั่งให้การเช่านาสิ้นสุดลง เว้นแต่ใน
กรณีที่เห็นว่าผู้เช่านาจะเดือดร้อนเกินสมควร จะให้ผู้เช่านาทํานาต่อไปอีกหนึ่งปีก็ได้ 

ในกรณีที่ คชก. ตําบล เห็นว่าผู้ให้เช่านาไม่มีเหตุผลและความจําเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่จะใช้ที่นานั้น ให้ คชก. ตําบล วินิจฉัยให้การเช่านานั้นมีผลต่อไปอีกสองปี 

ผู้มีส่วนได้เสียอาจอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ตามวรรคสองและวรรคสาม 
ต่อ คชก. จังหวัด ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ที่ให้การเช่านาสิ้นสุดลงตามวรรคสอง ให้มีผลเมื่อพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์ตามวรรคสี่และผู้เช่านามิได้อุทธรณ์คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ในกรณีที่ผู้เช่านา
อุทธรณ์ภายในกําหนดเวลา ให้ทุเลาการบังคับตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ไว้ก่อน จนกว่า คชก. 
จังหวัด จะมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ที่ให้การเช่านายังมีผลต่อไปตามวรรคสาม ให้มีผลบังคับ
ได้ทันทีจนกว่า คชก. จังหวัด จะมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น 

 
มาตรา ๓๘๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๙  ถ้าการเช่านาได้สิ้นสุดลงก่อนครบกําหนดเมื่อผู้เช่านาได้ลงมือทํา

ประโยชน์ในนาโดยสุจริตก่อนหน้านั้นแล้ว ให้ผู้เช่านามีสิทธิในนานั้นต่อไปจนกว่าจะเสร็จการเก็บ
เกี่ยวแล้ว แต่ต้องเสียค่าเช่านาตามส่วน 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
๒๑ มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สําหรับการทํานาซึ่งการปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง เมื่อเสร็จการ
เก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากการเช่านาได้เลิกหรือสิ้นสุดลงแล้ว ถ้าการเพาะปลูกนั้นยังเก็บเกี่ยวได้อีก ผู้
เช่านาไม่มีสิทธิในนานั้นต่อไปตามวรรคหนึ่ง 

 
ส่วนที่ ๒ 
ค่าเช่านา 

   
 

มาตรา ๔๐๒๒  ให้ คชก. ตําบล ประกาศกําหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูง ผลผลิตขั้นสูง
ของผลิตผลเกษตรกรรมซึ่งเป็นพืชหลักที่นิยมปลูกในพื้นที่ กําหนดเวลาที่ผู้ให้เช่านาอาจเรียกเก็บค่า
เช่านาในแต่ละปีตามความเหมาะสมแห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก 

ค่าเช่านาให้คิดเป็นรายปี 
ในการจัดทําประกาศตามวรรคหนึ่งสําหรับตําบลท่ีมีหมู่บ้าน ให้จัดทําเป็นราย

หมู่บ้าน และให้ คชก. ตําบล ปรึกษาหารือและนําข้อเสนอของคณะกรรมการหมู่บ้านของแต่ละ
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตมาพิจารณาประกอบด้วย 

ในกรณีที่ คชก. ตําบล กําหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงขึ้นใหม่ ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านา
อาจขอให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับปรุงอัตราค่าเช่านาได้ ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกัน ฝ่ายที่ขอให้ปรับปรุงค่าเช่านา
อาจร้องขอต่อ คชก. ตําบล ให้วินิจฉัยได้ แต่ต้องร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถตกลง
กันได้ 

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงกันไว้ ผู้เช่านาจะชําระค่าเช่านาเป็นผลผลิตก็ได้ 
ในกรณีที่ค่าเช่านากําหนดเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่ผลผลิต 

ค่าเช่านาดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราค่าเช่านาขั้นสูงที่ คชก. ตําบล กําหนด  ทั้งนี้ ให้คํานวณตามราคาซื้อ
ขายผลผลิตที่ซื้อขายกันในท้องที่ที่นานั้นต้ังอยู่ในขณะที่ค่าเช่านาถึงกําหนดชําระ 

การเรียกเก็บค่าเช่านาจะต้องกระทํา ณ ภูมิลําเนาของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านาต้อง
แจ้งเป็นหนังสือกําหนดวันเรียกเก็บค่าเช่านาให้ผู้เช่านาและประธาน คชก. ตําบล ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระหว่างที่ผู้ให้เช่านายังมิได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่านา จะถือ
ว่าผู้เช่านาผิดนัดชําระค่าเช่านามิได้ 

 
มาตรา ๔๑๒๓  ในการกําหนดอัตราค่าเช่านาขั้นสูงของแต่ละท้องที่ในเขตตําบล ให้ 

คชก. ตําบล กําหนดเป็นผลผลิตของพืชหลักสําหรับท้องที่นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้กําหนดพืชหลักสําหรับท้องที่นั้น โดยคํานึงถึงสภาพแห่งท้องที่ตามคุณภาพ

ของที่ดินและน้ํา การทํานาที่นิยมหรือสมควรทํา และการทํางานกับการลงทุนซึ่งเกษตรกรทั่วไปใน
ท้องที่นั้นอาจกระทําได้โดยไม่เป็นภาระเกินควร โดยในการกําหนดผลผลิตของพืชหลักดังกล่าวให้
คํานึงถึงสภาพแห่งที่ดินที่อยู่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานประกอบด้วย 
                                                 

๒๒ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๓ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ให้หักค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการลงทุนทํานาของผู้เช่านาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยร่วมกันกําหนด  ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผลผลิต
ขั้นสูงที่ คชก. ตําบล กําหนด โดยให้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการทํานาของผู้เช่านาในแต่ละท้องที่ 

(๓) ผลผลิตขั้นสูงภายหลังการหักค่าใช้จ่ายตาม (๒) แล้ว ให้กําหนดเป็นค่าเช่านาขั้น
สูงได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง โดยให้คํานึงถึงราคาผลิตผลน้ันในแต่ละท้องที่ 

 
มาตรา ๔๒  ในท้องที่ใดที่ คชก. ตําบล เห็นว่าการทํานาในปีใดไม่ได้ผลสมบูรณ์

เพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติ คชก. ตําบล จะประกาศท้องที่นั้นเป็นท้องที่ที่เสียหาย และกําหนดค่าเช่า
นาให้ลดลงตามส่วนแห่งความเสียหาย หรืองดเก็บค่าเช่านาสําหรับปีนั้นก็ได้ 

ผู้ให้เช่านาผู้ใดเห็นว่า การทํานาของผู้เช่านาซึ่งอยู่ในท้องที่ที่เสียหายตามวรรคหนึ่ง 
ได้รับผลสมบูรณ์ตามปกติ หรือเสียหายไม่ถึงอัตราส่วนที่ คชก. ตําบล กําหนด อาจร้องขอต่อ คชก. 
ตําบล ขอเก็บค่าเช่านาตามปกติก็ได้ 

 
มาตรา ๔๓๒๔  ในปีใดการทํานาไม่ได้ผลตามปกติโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่านา ถ้าได้

ผลผลิตตํ่ากว่าสามในสี่ของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก. ตําบล กําหนด ให้ผู้เช่านาเสียค่าเช่านาลดลงตาม
ส่วนของผลผลิตที่ได้รับตํ่ากว่าผลผลิตขั้นสูงดังกล่าว แต่ถ้าได้ผลผลิตตํ่ากว่าหนึ่งในสามของผลผลิตขั้น
สูง ผู้ให้เช่านาจะเรียกเก็บค่าเช่านามิได้ 

 
มาตรา ๔๔  ผู้ให้เช่านาซึ่งถูกงดค่าเช่านาตามมาตรา ๔๒ หรือเรียกเก็บค่าเช่านามิได้

ตามมาตรา ๔๓ อาจร้องขอต่อ คชก. ตําบล เพื่อเรียกเก็บค่าเช่านาเฉพาะปีถัดมาสูงกว่าอัตราที่ คชก. 
ตําบล กําหนดก็ได้ 

ถ้า คชก. ตําบล เห็นว่าการทํานาของผู้เช่านาในปีถัดมาได้ผลสมบูรณ์ คชก. ตําบล 
จะวินิจฉัยให้เพิ่มค่าเช่านาเฉพาะปีนั้นสูงกว่าอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) ก็ได้ แต่จะเพิ่มให้เกิน
หนึ่งในห้าของอัตราดังกล่าวไม่ได้ 

 
ส่วนที่ ๓ 

สิทธิหน้าที่ของผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา 
   

 
มาตรา ๔๕  ผู้เช่านามีสิทธิใช้นาที่เช่าปลูกข้าวหรือพืชไร่ได้ แต่จะปลูกพืชไร่ประเภท

ที่ คชก. จังหวัด ได้ประกาศห้ามตามมาตรา ๘ (๑) มิได้๒๕ 
ข้อจํากัดของผู้ให้เช่านาที่ให้ผู้เช่านาปลูกข้าวหรือพืชไร่อย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการ

เฉพาะไม่ผูกพันผู้เช่านา เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล 
                                                 

๒๔ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๕ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อสภาพของนา หรือภาวะตลาดของข้าวหรือพืชไร่ได้เปลี่ยนแปลงไป 

และการปลูกข้าวหรือพืชไร่อ่ืนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่านา ผู้เช่านาจะขออนุญาตผู้ให้เช่านาใช้ที่นาที่
ถูกจํากัดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง เพื่อปลูกข้าวหรือพืชไร่อ่ืนก็ได้ ถ้าผู้ให้เช่านาไม่อนุญาต ผู้เช่านา
อาจยื่นคําร้องขอให้ คชก. ตําบล พิจารณาวินิจฉัย 

ถ้า คชก. ตําบล พิจารณาเห็นว่าการปลูกข้าวหรือพืชไร่นั้น จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เช่า
นา และไม่ทําให้สภาพของนาเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้ คชก. ตําบล วินิจฉัยให้ผู้เช่านาปลูก
ข้าวหรือพืชไร่นั้นได้ตามกําหนดเวลา และเงื่อนไขที่ คชก. ตําบล เห็นสมควร และให้แจ้งคําวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ผู้ให้เช่านาทราบ 

 
มาตรา ๔๗  ผู้เช่านามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้ 

รวมทั้งการใช้ที่นาบางส่วนทําสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมื่อไม่
ทําให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลง หรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก 

ผู้ให้เช่านาจะเรียกเก็บค่าเช่านาเพิ่มเพราะเหตุที่ผู้เช่านาใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได้ 
 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาโดยความเห็นชอบของ คชก. ตําบล ได้

ลงทุนทําการปรับปรุงนาที่เช่าหรือที่ให้เช่า โดยปรับปรุงดิน ขุดคู ทําเหมืองฝาย ลํารางส่งน้ํา ทําทํานบ
หรือคันกั้นน้ํา ปราบถาง จัดระดับพ้ืนที่ ขุดถอนตอ หรือการปรับปรุงอย่างอื่น  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การทํานามากขึ้น หรือเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ทํานา แม้การกระทํานั้นจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของ
นาอื่นด้วย หรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายท่ีจะต้องกระทําก็ตาม ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาซึ่งเป็นผู้กระทํา
การดังกล่าวอาจย่ืนคําร้องต่อ คชก. ตําบล เพื่อขอเงินหรือผลประโยชน์ชดเชยการลงทุนที่ตนได้ใช้จ่าย
ไปได้ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เว้นแต่การกระทํานั้นเป็นการบํารุงรักษาตามปกติหรือประเพณี
แห่งท้องถิ่น  

การย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นพร้อมกับรายการการปรับปรุงนา และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผู้ให้เช่านาเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ และ คชก. 

ตําบล เห็นว่าการปรับปรุงนานั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่านาได้ผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม ให้ คชก. ตําบล มี
อํานาจวินิจฉัยให้ปรับปรุงค่าเช่านา หรือกําหนดเงินชดเชยการลงทุนให้แก่ผู้ให้เช่านาตามที่เห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เช่านาได้รับจากการปรับปรุงนา 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผู้เช่านาเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ ให้ผลผลิต

หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนั้น ตกเป็นของผู้เช่านาตลอดระยะเวลาการเช่านาท่ี
เหลืออยู่ 

หากผู้เช่านาต้องขาดจากการเช่านาก่อนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเช่านาด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ดี ให้ผู้ให้เช่านาชดเชยการลงทุนปรับปรุงนาดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้เช่านาตามที่ คชก. 
ตําบล วินิจฉัย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๑  ให้ผู้ให้เช่านามีบุริมสิทธิพิเศษเหนือผลผลิตจากนาที่ให้เช่าเท่าปริมาณที่
จะคํานวณเป็นค่าเช่านา 

 
มาตรา ๕๒  ในการเช่านา ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการข่มขู่หรือขืนใจให้ผู้เช่านาต้องชําระค่า

เช่านาก่อนเวลาที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกเก็บเงินมัดจํา หรือเงินกินเปล่า หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด

นอกเหนือไปจากค่าเช่านาที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้ผู้เช่านาต้องมีหน้าที่หรือรับภาระอื่นเกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้เช่านา

จําต้องมีหน้าที่หรือรับภาระ หรือ 
(๔) ให้ผู้เช่านาได้รับประโยชน์จากนาที่เช่าลดน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในการเช่านา หรือ

น้อยกว่าสิทธิที่ผู้เช่านามีอยู่ตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๕๓  ผู้ให้เช่านาจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบ โดยทําเป็น

หนังสือแสดงความจํานงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นต่อประธาน 
คชก. ตําบล เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจํานงจะซื้อนาเป็น
หนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ตําบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนา
แปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านาตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ได้แจ้งไว้ 

ถ้าผู้เช่านาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาที่จะขาย แต่ไม่ตกลงในวิธีการชําระ
เงิน ให้ คชก. ตําบล มีอํานาจไกล่เกลี่ย มีคําวินิจฉัยให้ขยายกําหนดเวลาการชําระเงิน หรือมีคําสั่งอื่น
ตามท่ีเห็นสมควร แต่ คชก. ตําบล จะขยายกําหนดเวลาการชําระเงินเกินกว่าหนึ่งปีต่อจากเวลาที่ผู้ให้
เช่านากําหนดไว้มิได้ 

ถ้าผู้เช่านาไม่แสดงความจํานงจะซื้อนาภายในกําหนดสามสิบวัน หรือปฏิเสธเป็น
หนังสือไม่ซื้อนา หรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแต่ไม่ชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลา
ที่ คชก. ตําบล กําหนด ให้ถือว่าผู้เช่านาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ 

ในกรณีผู้เช่านาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามวรรคสามแล้วก็ตาม แต่ถ้าผู้ให้เช่านาจะขาย
นาให้บุคคลอ่ืนในราคาหรือวิธีการชําระเงินที่แตกต่างไปจากราคาและวิธีการชําระเงินที่ได้แจ้งให้ผู้เช่า
นาทราบตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่านาต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหม่ 

การขายฝาก การแลกเปลี่ยน และการโอนชําระหนี้จํานอง ให้ถือเป็นการขายตาม
มาตรานี้ด้วย 

 
มาตรา ๕๔  ถ้าผู้ให้เช่านาขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม่ว่านานั้นจะถูก

โอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้
หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน  แต่ทั้งนี้ ผู้เช่านาจะต้องใช้สิทธิซื้อนา
ดังกล่าวภายในกําหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกําหนดเวลาสามปีนับ
แต่ผู้ให้เช่านาโอนนานั้น 

ถ้าผู้รับโอนตามวรรคหนึ่งไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้เช่านา ผู้เช่านาอาจร้องขอต่อ คชก. 
ตําบล เพื่อวินิจฉัยให้ผู้นั้นขายนาได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๕๕  นาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่า หรือไม่ได้ทําประโยชน์อย่างอื่น หรือทํา

ประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่สภาพของที่ดิน เมื่อมีผู้ขอเช่าเพื่อทํานา เจ้าของนาหรือตัวแทน
ต้องยินยอมให้เช่า เว้นแต่เจ้าของหรือตัวแทนจะพิสูจน์ต่อ คชก. ตําบล ได้ว่าการน้ันเป็นไปเพราะตนมี
เหตุผลอันสมควร 

ในกรณีที่มีผู้ขอเช่านาเพื่อทํานาหลายราย ให้เจ้าของนามีสิทธิเลือกว่าจะให้ผู้ใดเช่า 
ถ้าเจ้าของนาไม่ยินยอมเลือก ก็ให้ คชก. ตําบล เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย 

ผู้ขอเช่านาต้องเป็นผู้ไม่มีที่ทํานา หรือมีอยู่แล้ว แต่ไม่พอต่อการเลี้ยงชีพของตนเอง
และครอบครัว 

การขอเช่านาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ให้นายอําเภอมีหน้าที่ดําเนินการสํารวจว่ามีที่ดินของบุคคลใดในเขตพื้นที่ของตนมี
ลักษณะตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งให้ คชก. ตําบล เพื่อประกาศให้ผู้ประสงค์จะเช่านาได้ทราบทั่วกัน๒๖ 

 
ส่วนที่ ๔ 

อุทธรณ์ และการบังคับคดี 
   

 
มาตรา ๕๖  ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา หรือผู้ให้เช่านาที่เป็นคู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียใน

การเช่านาอาจอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ คชก.ตําบล ต่อ คชก. จังหวัด ได้โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธาน คชก. ตําบล ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล แต่ต้องไม่
เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. ตําบล ได้มีคําวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล ที่มิได้อุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด 
ให้ประธาน คชก. ตําบล ส่งคําอุทธรณ์ดังกล่าวไปยังประธาน คชก. จังหวัด ภายใน

กําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล 

เว้นแต่ คชก. ตําบล จะสั่งเป็นอย่างอื่น ในการให้ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น คชก. ตําบล จะ
เรียกให้ผู้อุทธรณ์ทําทัณฑ์บน หรือจัดหาประกัน หรือวางเงินประกันตามที่เห็นสมควรก่อนสั่งให้มีการ
ทุเลาการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยก็ได้ ถ้าพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่าย
หนึ่ง 

การที่ คชก. จังหวัด มีคําวินิจฉัยกลับคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล นั้นไม่เป็นเหตุที่จะ
นํามาฟ้องร้องกันได้ และให้ฝ่ายที่ลงมือทํานาไปตามคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล นั้น ได้ทํานานั้นต่อไป
จนกว่าจะเสร็จการเก็บเกี่ยว และให้นํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๕๕ วรรคห้าเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๗  คู่กรณี หรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่พอใจคําวินิจฉัยของ คชก. 
จังหวัด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่
จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคําวินิจฉัย 

ให้นํามาตรา ๕๖ วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับแก่การมีคําวินิจฉัยของ 
คชก. จังหวัด โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยหรือคําสั่งอันเป็นที่สุด

ของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ถ้าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้นมิใช่เป็นกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๒ 
เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลในการพิจารณาของศาล ให้ถือว่าคําวินิจฉัยหรือคําสั่งดังกล่าวเป็นคําช้ี
ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาตาม
คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ในกรณีนี้โดยอนุโลม 

เมื่อมีผู้ร้องขอต่อ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ให้บังคับการให้เป็นไปตามคํา
วินิจฉัยหรือคําสั่ง ให้ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด ซึ่งได้รับการร้องขอมีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาล
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย 

 
ส่วนที่ ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๙  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวก ไม่ช่วยเหลือ ไม่ให้ถ้อยคํา ไม่

ช้ีแจง หรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานแก่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผู้ใดแจ้งข้อความ หรือแสดงข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านอันเป็นเท็จต่อ 

คชก. ตําบล ในการทําหนังสือหลักฐานการเช่านาตามมาตรา ๒๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๑  ผู้ใดเรียก หรือรับค่าเช่านาเกินอัตราค่าเช่านาขั้นสูงที่ คชก. ตําบล 

กําหนด หรือแสดงรายการปรับปรุงนาตามมาตรา ๔๘ อันเป็นเท็จหรือฝ่าฝืนมาตรา ๕๒ ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด 

ที่ห้ามมิให้ผู้นั้นขัดขวางการทํานาของผู้มีสิทธิในนา หรือที่ให้ผู้นั้นออกจากนาโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
หมวด ๓ 

การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใดนอกจากการ
เช่านา เป็นช่องทางให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผู้เช่าโดยไม่เป็นธรรม จนเกิดความเดือดร้อน
และเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดให้การเช่าที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทนั้น มีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว ก็ให้มีอํานาจ
กระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับแก่การเช่าที่ ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทใดแล้ว ให้นําบทบัญญัติในหมวด ๒ มาใช้บังคับแก่การเช่าที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมประเภทนั้นโดยอนุโลม พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกําหนดให้ระยะเวลาการเช่า การ
บอกเลิกการเช่า ค่าเช่า และสิทธิหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า แตกต่างเป็นอย่างอื่นเพื่อให้เหมาะสมแก่
การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นก็ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติใน
ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ 

 
มาตรา ๖๔  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใช้บังคับแก่การเช่าที่ดินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมประเภทใดแล้ว ถ้าการเช่าที่ดินดังกล่าวไม่มีกําหนดเวลา หรือมีกําหนดเวลาแต่
ตํ่ากว่าระยะเวลาการเช่าที่กฎหมายกําหนด ให้การเช่าที่ดินรายนั้นมีระยะเวลาการเช่าเท่าที่กฎหมาย
กําหนดนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานั้นใช้บังคับ หรือมีกําหนดระยะเวลาการเช่าเท่าที่กฎหมาย
กําหนดนับแต่วันที่มีการเช่าที่ดินนั้น แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๕  การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมรายใดที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราช

กฤษฎีกาตามมาตรา ๖๓ ใช้บังคับ ถ้ามีการตกลงเรียกเก็บ หรือชําระค่าเช่ากันเกินอัตราขั้นสูงที่ คชก. 
ตําบล กําหนด ก็ให้ลดลงเหลือไม่เกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดไว้นั้น 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ๒๗ 
   

 
มาตรา ๖๕/๑  เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินรายใดให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมโดยรู้อยู่แล้วว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นผู้แทนของคนต่างด้าว 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕/๒  คนต่างด้าวผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ หรือใช้ให้ผู้มีสัญชาติไทย

ดําเนินการเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมแทนตน ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสามปี 
และปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

                                                 
๒๗ หมวด ๔ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๕/๑ ถึง มาตรา ๖๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเช่า

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวได้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕/๒ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๕/๓  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา ๖๕/๑ หรือ

มาตรา ๖๕/๒ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติ
ไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  การเช่านารายใดอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ถือว่าการเช่านารายนั้นเป็นการเช่านาที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

 
มาตรา ๖๗  ให้ คชก. ตําบล กําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้เสร็จ

สิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างที่ คชก. ตําบล ยังมิได้กําหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า

อัตราค่าเช่านาขั้นสูงที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอัตราค่าเช่า
ขั้นสูงที่ คชก. ตําบล กําหนดตามมาตรา ๑๓ (๑) 

 
มาตรา ๖๘  ให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่าใน 

คชก. จังหวัด และ คชก. ตําบล ตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๒ ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๗ 
และมาตรา ๙ มาใช้บังคับ และให้คณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการเช่านาประจําตําบลตามพระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในเขตอํานาจของ
ตน โดยให้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่
กรณี 

 
มาตรา ๖๙  บรรดาคําร้อง หรืออุทธรณ์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการของ

คณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจําตําบล
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๐  คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่พอใจคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง

ของคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจําจังหวัดที่ได้วินิจฉัยหรือมีคําสั่งก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะฟ้องหรือร้องต่อศาล ต้องฟ้องหรือร้องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดเป็นผู้ให้เช่านาซึ่งได้เคยทํานาใน

นาที่ให้เช่าด้วยตนเองมาก่อน แต่มีความจําเป็นชั่วคราวไม่อาจทํานาได้ และได้ให้เช่านาน้ันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองในที่ดินนั้นตามจํานวน
พอสมควรแก่การเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให้ร้องขอต่อ คชก. ตําบล 

เมื่อ คชก. ตําบล พิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรณีตามวรรคหนึ่ง และผู้ให้เช่านาไม่มี
รายได้อ่ืนเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ให้อนุญาตให้บอกเลิกการเช่านาได้ทั้งหมด
หรือบางส่วน โดยคํานึงถึงคุณภาพของที่ดินและน้ํา ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และ
ประเภทของเกษตรกรรมที่นิยมทําในท้องถิ่น และความเดือดร้อนของผู้เช่านาและผู้ให้เช่านามา
ประกอบกัน 

ในการวินิจฉัยให้บอกเลิกการเช่านาตามวรรคสอง ให้ คชก. ตําบล มีอํานาจกําหนด
ค่าชดเชยตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง หรือกําหนดค่าเช่านาตามมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี และให้นํา
มาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้เช่านาหรือผู้ให้เช่านาอาจอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัด 
ได้ และให้นํามาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๗๒   บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศซึ่ ง ไ ด้ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การเช่านาซึ่งใช้บังคับมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้น มีรายละเอียดที่ไม่เหมาะสมหลายประการ สมควร
แก้ไขให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ประกอบกับสมควรขยายให้สามารถใช้ครอบคลุมถึงการ
เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นด้วยเมื่อมีความจําเป็น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๒๓  ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้เช่าและผู้แทนผู้ให้เช่า ให้ คชก. อําเภอ 
ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งและผู้แทนของส่วนราชการไปพลางก่อน 

 
มาตรา ๒๔  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งต้ัง คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตาม

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ 
คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติ
หน้าที่ คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน 

 
มาตรา ๒๕  คนต่างด้าวที่เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกําหนดเวลาการเช่าที่ดินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลง ให้สามารถเช่าที่ดิน
เพื่อประกอบเกษตรกรรมต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๖  การเช่านารายใดที่ได้ทําหลักฐานการเช่านาเป็นหนังสืออยู่ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับใช้ตามหลักฐานการเช่านาที่จัดทําขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการ
เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไป เว้นแต่ผู้เช่า
และผู้ให้เช่าจะตกลงกันเป็นหนังสือให้บังคับตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๗  บรรดาคําร้องหรืออุทธรณ์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการของ 

คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๘/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๘  บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๒๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเช่าที่นาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สมควรกําหนดมิให้นํา
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับการเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล ปรับปรุงโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกําหนดระยะเวลาการเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ตลอดจนการกําหนดห้ามคนต่างด้าวเช่าที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรม และหน้าที่ของนายอําเภอในการสํารวจนาที่ทิ้งว่างไว้โดยไม่ได้ให้เช่าเพื่อให้เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ภีรภัทร/ตรวจ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
วิภา/ผู้ปรับปรุง 

๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
พจนา/ตรวจ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

กัญฑรัตน์/เพิ่มเติม 
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

พจนา/ตรวจ 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 


