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การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

๑. ความนํา
 จากกรณีทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเปดเผยผลการดําเนินการสํารวจขอมูลปญหาการ
เชาท่ีดนิทํากนิโดยเฉพาะการเชาท่ีนาของชาวนาไทยน้ันพบวา ผูเชานาสวนใหญกาํลงัประสบกบัปญหา
ความเดือดรอนเนื่องจากคาเชานามีอัตราที่สูงขึ้น การถูกเรียกรองผลประโยชนตอบแทนอื่นนอกจาก
คาเชานา และการถูกเรียกทีน่าที่เชาคืนจากผูใหเชา จนทําใหผูเชาทีน่าไมมีทีด่ินทํากิน นอกจากนี้
ยังพบวามีกรณีทีผู่เชานาและผูใหเชานาสมัครใจที่จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเชาทีน่า กลาวคือ พระราชบัญญัติการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
เจตนารมณสําคัญเพื่อเปนการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหเกษตรกรผูเชาทีน่า ดวยการ
กาํหนดใหมีคณะกรรมการเชาท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ทําหนาท่ีในการควบคมุและวนิิจฉยัชี้ขาดขอพพิาท
เกี่ยวกบัการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กําหนดสทิธขิองผูเชา กําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า และกาํหนด
เงื่อนไขในการสิน้สุดสัญญาเชา รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษกรณีทีม่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนตน 
 ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช มาตรการในการควบคุมการเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสภาพปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๒๔” ดังนี้

๒. ประเภทของที่ดินที่อยู ในความควบคุมของกฎหมายการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 พระราชบัญญตัิการเชาทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๖๓ วรรคหนึง่ บัญญัติวา 
“ในกรณีทีก่ารเชาทีด่ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใด นอกจากการเชานาเปนชองทางใหเกิด
การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผูเชาโดยไมเปนธรรมจนเกิดความเดือดรอนและเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดใหการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นมีการ
ควบคุมตามพระราชบัญญตันิี้เพื่อขจดัปญหาดงักลาว กใ็หมีอํานาจกระทาํโดยตราเปนพระราชกฤษฎกีา” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวากฎหมายฉบับนี้มุงทีจ่ะควบคุมการเชาทีด่ินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางกวางขวาง โดยใหเปนดุลพินิจของรัฐบาลวาจะเห็นสมควรที่จะเขาไปควบคุม
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โดยการใชอํานาจตราเปนพระราชกฤษฎีกาได แตปรากฏวาปจจุบันยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทอื่น ดังนั้น การเชาที่ดินประเภทที่อยูในความควบคุมของ
กฎหมายจึงมีเพียงที่ดิน ๒ ประเภท ตามมาตรา ๒๑๑ ประกอบกับมาตรา ๒๒๒ เทานั้น คือ ที่ดินที่ใช
ปลูกขาว และที่ดินที่ใชปลูกพืชไร
 โดยคําวา “พืชไร” นั้น หมายความวาเปนพืชประเภทซึ่งตองการนํ้านอยและอายุสั้น หรือ
สามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกไดภายใน ๑๒ เดือน เชน มะละกอ๓ พริก หอม กระเทียม ผักกาด คะนา 
มันเทศ ถั่วลิสง และมันแกว๔ เปนตน
 สวนท่ีดนิท่ีใชทําการเกษตรอยางอื่น เชน สวนผลไม๕ สวนกลวยไม๖ ไรองุน๗ เลี้ยงสตัวนํ้า๘ เปนตน 
แมจะอยูในความหมายของคาํวาเกษตรกรรม ตามมาตรา ๕ แตเม่ือไมใชพชืไร และไมมลีกัษณะเปนการ
ทํานา จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้

 ทัง้นี ้ลักษณะการใชท่ีดนิท่ีจะถอืวาเปนการเชาทาํนาซึง่อยูในขายทีต่องถกูควบคมุตามกฎหมายน้ัน 
ตองเปนการเชาเพื่อใชทํานาทัง้หมดหรือเปนสวนใหญ โดยคําวา “เปนสวนใหญ” นั้น หมายความถึง 
สวนใหญของเนื้อที่ดินสวนที่เชากัน หาใชหมายถึงสวนใหญของเนื้อที่ดินทั้งแปลงแตอยางใดไม เชน ก 
มีที่ดิน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร ให ข เชาเพียง ๖๐ ไร ข ใชทํานา ๕๐ ไร เชนนี้ยอมถือไดวาที่ดินที่เชา
ทั้ง ๖๐ ไร เปนการเชาทํานาที่ถูกควบคุมตามกฎหมายแลว๙ 

๑ คําวา “ทํานา” หมายความวา การเพาะปลูกขาวหรือพืชไร (พระราชบัญญัติการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
มาตรา ๒๑).

๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๒ ใหการเชานามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหฟองรองบังคับคดีกันได ทั้งนี้ ไมวาจะมีหลักฐานเปน

หนังสือหรือไมก็ตาม”.
๓ เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๘-๑๔๔๙/๒๕๒๓.
๔  เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๒๓.
๕  ตนฝรั่ง ตนมะมวง และตนมะพราว ลวนเปนพืชทีต่องการนํ้ามากและอายุยืน ไมถือวาเปนพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

๘๐๘/๒๕๓๗).
๖  ตนกลวยไม ไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๔๖/๒๕๓๙). 
๗  องุน เปนพืชที่ตองการนํ้ามาก จึงไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๘/๒๕๓๐).
๘  การเชาทีดิ่นเพื่อขุดบอเลีย้งปลา ถือไมไดวาเปนการเชานาเพื่อปลูกขาวหรือพืชไร จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๗๖/๒๕๓๓ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๐/๒๕๓๘).
๙  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๖/๒๕๒๖.
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๓. การควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 ๓.๑ กําหนดระยะเวลาการเชานา มีอยู ๒ ประเภท คือ
  ๑) การเชาแบบถาวร ใหมีกําหนดการเชานาคราวละไมนอยกวา ๖ ป ถาการเชานารายใด
ทีท่าํสญัญากันไวโดยไมมกีําหนดเวลา หรือมแีตตํา่กวา ๖ ป ใหถือวาการเชานารายนั้นมีกําหนดเวลา 
๖ ป นอกจากนี ้กฎหมายยังคุมครองตอไปอีกวา เมื่อสิ้นระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลว ถา
ผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทาํนาในทีน่านัน้ตอไป ใหถือวาไดมกีารเชานานัน้
ตอไปอีกคราวละ ๖ ป๑๐

  ๒) การเชาแบบชั่วคราว เปนกรณีเจาของนาประสงคจะใหมีการเชานาเปนการชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาการเชานาตํ่ากวา ๖ ป ใหเจาของนายืน่คําขอตอ คชก. ตําบล๑๑ ซึ่งให คชก. ตําบล
มีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเชานาเปนการชั่วคราวไดตามความจําเปน โดยมีกําหนดคราวละไมเกิน ๒ ป 
เมื่อปรากฏวา
   (๑) เจาของนาไดทาํนาดวยตนเองมากอนและมีความจําเปนชัว่คราวไมอาจทํานา
ในปตอไปไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ
   (๒) เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการใหเชานาเปนการชั่วคราวนั้นแลว เจาของนาจะตองเขา
ทํานานั้นดวยตนเองตอไป๑๒ 
  ทัง้นี ้การกาํหนดระยะเวลาการเชาดงักลาว ไมวาเปนการเชาแบบถาวร หรอืชั่วคราวกต็าม 
มีผลใหผูเชานาไมอาจยกเลิกการเชานากอนกําหนดได เวนแตจะเขากรณียกเวนที่กฎหมายกําหนด
 ๓.๒ หลักฐานในการเชานา
  การเชานาตามกฎหมาย ไมวาจะมีกําหนดระยะเวลาเชาเทาใด ไมจําเปนตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือแตอยางใด แมการเชานั้นจะทําดวยวาจา สัญญานั้นก็สามารถใชบังคับกันได โดยในกรณี
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ทัง้ผูเชาและผูใหเชาอาจขอให คชก. ตําบล ทําหลักฐานการเชาเปนหนังสือ
ก็ได ถา คชก. ตําบลเห็นวาไดมีการเชากันจริง ก็ใหทําหลักฐานไวเพื่อมอบแกคูกรณี และเก็บไวเปน
หลักฐานแกสวนราชการตอไป๑๓

๑๐  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๖.
๑๑  คชก. ตําบล มีชื่อเต็มวา “คณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล” โดยในตําบลนอกเขตเทศบาล  คชก. 

ตําบล ประกอบดวยกํานันเปนประธาน เกษตรอําเภอหรือผูแทน ทีด่ินอําเภอหรือผูแทน ประมงอําเภอหรือผูแทน ปศุสัตวอําเภอ
หรือผูแทน ผูแทนผูเชา ๔ คน ผูแทนผูใหเชา ๔ คน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการ และใหปลัดอําเภอหรือพัฒนากรอําเภอ 
ซึ่งนายอาํเภอแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานกุาร อนึ่ง ในการพจิารณาเรื่องเกี่ยวกบัการเชาในเขตหมูบานใดใหผูใหญบานแหงหมูบาน
นั้นเปนกรรมการดวย โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงของแตละทองที่ พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคาเชา การชําระคาเชา ระยะเวลาของการเชา ตลอดจนขอพิพาทอื่นหรือคาเสียหายอันเกิดจากการเชาตามคํารองขอของ
ผูเชาหรือผูใหเชา และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใดเพื่อใหเกดิผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๙ (๒) และ
มาตรา ๑๓).

๑๒  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๗.
๑๓  พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔.
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 ๓.๓ คาเชานา
  ผูเชานาจะตองชําระคาเชานา ซึ่งอาจเปนผลผลิตเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด 
และรวมถึงประโยชนอืน่ซึ่งมิใชผลผลิต เพื่อตอบแทนการเชา โดยในการคิดคาเชาใหคิดเปนรายป 
ไมเกนิอตัราสูงสุดท่ี คชก. ตําบลกําหนด และในการเรยีกเก็บคาเชานา ใหเรยีกเก็บไดเม่ือถงึเวลาที ่คชก. 
ตําบลกําหนดในแตละป โดยคาํนึงถงึตามความเหมาะสมแหงทองที่และประเภทของพชืหลกั เชน คชก. 
ตําบลอาจประกาศใหเก็บคาเชาไดหลังจากเกี่ยวขาวแลว ๒ เดือน เปนตน

  วิธีเรียกเก็บคาเชานา
  ในการเรียกเก็บคาเชานา ผูใหเชาตองปฏิบัติดังนี้
  (๑) ตองเรียกเก็บในภูมิลําเนาของผูเชานา และ
  (๒) ตองแจงเปนหนงัสือวาจะเรยีกเกบ็คาเชาในวนัใดไปยงัผูเชานาและประธาน คชก. ตาํบล
ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน แตในระหวางทีผู่ใหเชานายังมิไดแจงใหผูเชานาทราบถึงการ
เรียกเก็บคาเชานาจะถือวาผูเชาผิดนัดชําระคาเชามิได๑๔

  การเปลี่ยนอัตราคาเชานา
  คาเชานาซึ่งตกลงกันไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในกรณีตอไปนี้
  (๑) กรณีมีภัยธรรมชาติ
   ในกรณีทีก่ารทํานาในทองที่ใด คชก. ตําบลเห็นวาการทํานาในปใดไมไดผลสมบูรณ
เนื่องจากมีภัยธรรมชาติ เชน เกิดภาวะนํ้าทวม เปนตน คชก. ตําบลจะประกาศใหตําบลนั้นเปนทองที่
ท่ีเสียหายและจะกาํหนดคาเชานาใหลดลงตามสวนแหงความเสยีหาย หรอืงดเก็บคาเชานาสาํหรบัปนัน้
ก็ได 
   แตกฎหมายกใ็หความคุมครองผูใหเชาดวยเชนเดยีวกนั โดยการกาํหนดวา แมนาของ
ผูใหเชาจะอยูในทองที่ทีเ่สียหายตามประกาศของ คชก. ตําบล แตถานานั้นไดรับผลสมบูรณตามปกติ
หรอืเสียหายไมถงึอัตราสวนที่ คชก. ตําบลกําหนด ผูใหเชานาก็อาจรองขอใหเก็บคาเชานาตามปกตไิด๑๕

๑๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๐.
๑๕ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๒.
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  (๒) กรณีทํานาไมไดผลตามปกติ
   ในกรณีที่ปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยที่มิใชความผิดของผูเชานา เชน ฝนแลง
ทําใหผลผลติท่ีไดลดลง เปนตน ถาไดผลผลติตํ่ากวา ๓ ใน ๔ ของผลผลติขั้นสงูท่ี คชก. จงัหวดั๑๖กาํหนดไว 
ใหผูเชาเสียคาเชาลดลงตามสวนของผลผลิตทีไ่ดรับตํ่ากวาผลผลิตขั้นสูงดังกลาว แตถาไดผลผลิต
ตํ่ากวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตขั้นสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได 
   ทั้งนี้ ในกรณีมีการงดเก็บคาเชาเมื่อมีภัยธรรมชาติ หรือไมสามารถเรียกเก็บคาเชา
เนื่องจากมีผลผลิตตํ่ากวา ๑ ใน ๓ นั้น ถาในปถัดมาการทํานาไดผลผลิตบริบูรณ คชก. ตําบลจะเรยีกให
เกบ็คาเชาสงูกวาในอัตราท่ีกาํหนดไวกไ็ด แตจะเพิ่มไดใหไมเกิน ๑ ใน ๕ ของอัตราเชาขั้นสงู๑๗

  (๓) เมื่อมีการปรับปรุงนา 
   เมื่อมีการมปีรบัปรงุนาที่เชาหรอืท่ีใหเชา ไมวาจะเปนการปรบัปรงุดนิ ขดุค ูทําเหมอืงฝาย 
ลาํรางสงนํา้ ทาํนบ หรือคันกัน้นํา้ ปราบถาง จัดระบบพืน้ที ่ขุดถอนตอหรือการปรับปรุงอยางอื่น
เพื่อใหเปนประโยชนแกการทํานามากขึ้นหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํานา (แมจะเปนไปเพื่อประโยชน
แกเจาของนาอื่น หรือเปนหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม) ผูเชานาหรือผูใหเชานาซึ่งเปนผูกระทําการ
ดังกลาวอาจยืน่คาํรองตอ คชก. ตาํบลเพือ่ขอเงนิหรอืผลประโยชนชดเชยการลงทนุท่ีตนไดใชจายไปได๑๘ 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
   ก. กรณีที่ผูใหเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุงนา
    ถา คชก. ตําบลเห็นวาการปรับปรุงนาเปนเหตุใหผูเชานาไดผลประโยชนมากขึ้น
กวาเดิม ให คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหปรับปรุงคาเชานาหรือกําหนดเงินคาชดเชยการลงทุนใหแก
ผูใหเชานาตามสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเชานาไดรับจากการปรับปรุง๑๙

   ข. กรณีที่ผูเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุง
    กาํหนดใหผลผลติหรอืผลประโยชนท่ีไดรบัเพิ่มขึ้นจากการปรบัปรงุน้ันตกเปนของ
ผูเชานาตลอดระยะเวลาการเชาที่เหลอือยู และหากผูเชานาตองขาดจากการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะ
เวลาการเชานาดวยเหตผุลใด ๆ  กด็ี ใหผูใหเชาชดเชยการลงทนุปรบัปรงุนาดงักลาวใหแกผูเชานาตามที่ 
คชก. ตําบลวินิจฉัย๒๐

๑๖ คชก. จังหวัด มีชื่อเรียกเต็มวา “คณะกรรมการการเชาที่ดินเพือ่เกษตรกรรมประจําจังหวัด” โดยในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด 
ปศสัุตวจงัหวดั และเจาพนกังานที่ดนิจงัหวดั ผูแทนผูเชาประจาํจงัหวดั ๔ คน ผูแทนผูใหเชาประจาํจงัหวดั ๔ คน ซึ่งผูวาราชการจงัหวดั
แตงตัง้เปนกรรมการ และใหจาจงัหวดัเปนกรรมการ และเลขานกุาร ในจงัหวดัใดไมมีประมงจงัหวดัหรอืปศสุตัวจงัหวดั ใหผูวาราชการ
จังหวัด แตงตั้งขาราชการที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นเปนกรรมการแทน (มาตรา ๗ (๒)) โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการวางระเบียบ
การกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงสําหรับเปนแนวปฏิบัติของ คชก. ตําบล กําหนดผลผลิตหรือรายไดขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรมแตละ
ประเภทที่นิยมทําในจังหวัดตามการจําแนกคุณภาพของที่ดินหรือนํ้าสําหรับเปนหลักในการคํานวณอัตราคาเชาขั้นสูงของ คชก. ตําบล 
กาํหนดทองท่ีท่ีหามประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชนทางเศรษฐกจิหรอืการอนรุกัษดนิและนํ้า พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๘).

๑๗ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔.
๑๘ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘.
๑๙ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๙.
๒๐ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๐.
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 ๓.๔ การคุมครองผูเชานา
  กฎหมายกาํหนดใหผูใหเชานาจะไดผลตอบแทนจากการใหเชานาแตเพยีงประการเดียว คือ 
“คาเชา” และตองเรยีกเกบ็เม่ือเสรจ็ฤดกูารทํานาแลวเทาน้ัน นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดหามมใิห
ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
  (๑) กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอนัเปนการขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระคาเชานา
กอนเวลาที่ คชก. ตําบลใหเรียกเก็บไดตามกฎหมายนี้
  (๒) เรยีกเกบ็เงนิมัดจาํ หรอืเงนิกินเปลา หรอืทรพัยสนิ หรอืประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจาก
คาเชานาที่เรียกเก็บตามกฎหมายนี้
  (๓) ใหผูเชานาตองมีหนาที่ หรือรับภาระอื่นเกินกวาหนาที่ตามกฎหมายที่ผูเชานาจําตอง
มีหนาที่หรือรับภาระ หรือ
  (๔) ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาทีเ่ชาลดนอยกวาทีก่ําหนดไวในการเชานาหรือนอย
กวาสิทธิที่ผูเชานามีอยูตามกฎหมาย๒๑

 ๓.๕ สิทธิของผูเชานา
  ๑) สิทธิปลูกขาวหรือพืชไร
   ในฤดูการทํานา ผูเชานายอมมีสิทธิปลูกขาวหรือพืชไร แตผูเชานาจะปลูกพืชประเภท
ที ่คชก. จงัหวัดไดประกาศหามปลูกไมได ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกิจหรอืเพือ่อนุรกัษท่ีดนิและ
นํ้า
   โดยในการปลูกขาวหรือพืชไรผูใหเชานาจะมีขอจํากัดใหผูเชานาปลูกขาวหรือพืชไร
อยางใดเปนการเฉพาะไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล๒๒

  ๒) สิทธิทําประโยชนอยางอื่นในที่นา
   ในการเชานานัน้ ผูเชานาสามารถทีจ่ะใชทีน่านั้นเพื่อประโยชนอยางอื่นนอกจากการ
ทํานาตามปกติ โดยไมตองเสียคาเชาเพิ่มเติมแตอยางใด ในกรณีดังตอไปนี้

๒๑ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๒.
๒๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๕.
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   - ปลูกพืชอายุสั้นอื่น ๆ ในนาที่เชาได
   - ใชนาที่เชาบางสวนทาํสวนครวั เลี้ยงสตัว เพาะเลี้ยงสตัวนํ้า หรอืการปลกูไมยืนตนได 
แตตองไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก๒๓ เชน ผูเชาจะใชนา
ที่เชาทั้งหมดไปขุดบอเลี้ยงปลาไมได เปนตน
  ๓) สิทธิเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา
   กฎหมายกําหนดใหการเชานายอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา 
โดยใหผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอผูเชานา๒๔ ดังนั้น แมผูใหเชานาจะโอนที่นา
ใหแกบุคคลอื่นไปแลวก็ตาม สัญญาเชานาก็ยงัคงใชไดอยูตอไป และถือวาเจาของที่นาคนใหมเปนผูให
เชาที่นานั้นดวย
   ขอสังเกต
   กรณีการรบัโอนที่นาโดยการซื้อมาจากการขายทอดตลาดของเจาพนกังานบงัคบัคดน้ัีน 
เมื่อไมมีกฎหมายใดบัญญัติวาจะไมตองรับภาระผูกพันที่มีเหนือทรัพยนั้น ผูรับโอนจึงตองรับไปทั้งสิทธิ
และหนาที่ของผูโอนคือเจาของเดิมที่มีตอผูเชาดวยเชนกัน๒๕

  ๔) สิทธิในการเชานายอมตกทอดแกทายาทเมื่อผูเชานาตาย
   ในกรณท่ีีผูเชานาถงึแกความตาย กฎหมายไดกาํหนดใหสามภีรรยา บพุการ ี(พอ แม ปู ยา 
ตา ยาย) ผูสืบสันดานหรือญาติสนิทของผูเชานา ซึ่งเปนผูทีม่ีประโยชนไดเสียเก่ียวกับการทํานานั้น 
มีสิทธิแสดงความจํานงขอเชานาตอผูใหเชานาหรือผูแทนผูใหเชานาหรือ คชก. ตําบลภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันทีผู่เชานาถึงแกความตาย และเมื่อบุคคลดังกลาวไดแสดงความจํานงแลวใหถือวาผูนั้นเปน
ผูเชานาสืบตอไป
   แตในกรณีทีม่ีบุคคลหลายรายแสดงความจํานง และไมสามารถตกลงกันได ใหเปน
อํานาจ คชก. ตําบลวินิจฉัยชี้ขาด๒๖

  ๕)  สิทธิในการซื้อที่นาที่เชากอนคนอื่น
   เพื่อเปนการชวยเหลอืใหผูเชานาไดมโีอกาสซื้อนาเปนของตนเองได กฎหมายไดกาํหนด
ใหผูเชานาอาจขอซื้อที่นาที่เชาไดกอนคนอื่น ในกรณีดังตอไปนี้
   ๕.๑) กรณีผูใหเชานาจะขายท่ีนาท่ีใหเชา (รวมถงึการขายฝาก การแลกเปลี่ยน และ
การโอนชําระหนี้จาํนองดวย) ผูใหเชานาจะตองแจงเปนหนังสอืใหผูเชานารูกอนวาผูใหเชามีความจาํนง
จะขายนาที่ใหเชานั้น พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบล เพื่อ
แจงใหผูเชานาทราบภายใน ๑๕ วัน 
   ถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาที่จะขาย ผูเชานาตองแจงตอประธาน 
คชก. ตาํบลภายใน ๓๐ วัน นับแตวนัรบัแจง และผูใหเชานาจะตองยอมขายตามท่ีไดแจงน้ัน แตในกรณี

๒๓ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๗.
๒๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๘.
๒๕ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๗๕/๒๕๓๔.
๒๖ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๙.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๓๖

การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

ที่ผูเชาจะซื้อตามราคาที่จะขาย แตไมตกลงกันในวิธีการชําระเงิน ให คชก. ตําบลมีอํานาจไกลเกลี่ยให
ขยายกาํหนดเวลาการชําระเงนิ หรอืมคีาํสั่งอยางอื่นกไ็ด แตจะขยายกาํหนดเวลาชาํระเงนิเกินกวา ๑ ป 
ตอจากเวลาที่ผูใหเชานากําหนดไวมิได
   ถาผูเชานาไมแสดงความจาํนงจะซ้ือนาภายในกาํหนด ๓๐ วันหรอืปฏเิสธเปนหนงัสอื
ไมซื้อนาหรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. 
ตําบลกําหนด ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนา
   ๕.๒) กรณีผูใหเชานาจะขายนาใหแกผูอื ่น (เพราะผูเชานาหมดสิทธิทีจ่ะซือ้นา 
ตามขอ ๕.๑) ถาการขายในราคาหรอืวธิกีารชาํระเงนิแตกตางไปจากที่เคยแจงใหผูเชานาทราบครั้งแรก 
จะตองเปดโอกาสใหผูเชานาซื้อตามวิธีการในขอ ๕.๑) อีกครั้ง

   ทั้งนี้ ในกรณีทีผู่ใหเชานาไมปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดในขอ ๕.๑) หรือ
ขอ ๕.๒) ไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนัน้ตามราคาและวิธีการ
ชําระเงินทีผู่ รับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตผูเชานา
จะตองใชสิทธิซื้อนาดังกลาวภายในกาํหนดเวลา ๒ ป นบัแตผูเชานารูหรอืควรจะรู หรอืภายในกาํหนดเวลา 
๓ ปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น๒๗

 ๓.๖ การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาสัญญาเชาที่นา
  โดยหลกัแลว สัญญาเชานาจะตองถอืปฏบิตักินัจนกวาจะครบสญัญา แตการเชานาอาจสิ้นสดุ
กอนกําหนดระยะเวลาการเชานาไดในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) ผูเชานาบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือนกอนเริ่ม
ฤดูการทํานา
  (๒) ผูเชานาและผูใหเชานาตกลงเลกิการเชานา โดยทาํเปนหนังสอืตอหนานายอาํเภอหรอื
ผูที่นายอําเภอมอบหมาย
  (๓) เมื่อนาที่เชาถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น
  (๔)  ผูใหเชานาบอกเลิกการเชานา 
   โดยปกติแลวผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานา
ไมได เวนแตในกรณีตอไปนี้

๒๗ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๓๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

   ก. ผูเชานาไมชําระคาเชานารวมกันเปนเวลา ๒ ป๒๘ เวนแต คชก. ตําบลเห็นสมควร
ผอนผันให
   ข. ผูเชานาใหเชาชวงนา (นํานาไปใหคนอืน่เชาตอ) โดยไมไดรับความยินยอมจาก
ผูใหเชานา เวนแตผูใหเชานารูหรือควรจะรูวาผูเชานาใหเชาชวงนาแตไมไดคัดคาน
   ค. ผูเชานาใชทีน่าเพื่อการอืน่นอกจากการทํานาหรือเพื่อทําประโยชนอืน่โดยไมได
รับความยินยอมจากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลีย่นแปลง หรือเปนอปุสรรคตอการปลูกขาว
หรือพืชไร
   ง.  ผูเชานาปลูกพชืท่ี คชก. จงัหวดัประกาศหามไว หรอืผูเชานาปลกูขาวหรอืพชืไรอื่น
ใดท่ีผูใหเชานาหามไว ซึ่งขอหามปลูกของผูใหเชานาไดรบัความเหน็ชอบจาก คชก. ตาํบลแลว 
   จ.  ผูเชานาละทิ้งนาไปเกิน ๑ ป 
   ฉ.  ผูเชานาทาํนานอยกวารอยละ ๗๕ ของจาํนวนเนื้อที่นาที่เชาเปนเวลา ๒ ปตดิตอกนั 
เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย 
   ช.  ผูเชานายักยาย ปดบัง หรือซอนเรนผลผลิตทีไ่ดจากนาที่เชาหรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําการดังกลาว เพื่อมิใหผูใหเชานาไดรับคาเชานาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ
   ซ. ผูเชานาไมปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ หรือปลอยใหนา
ทรุดโทรม จนเปนเหตุใหผลผลิตลดลงกวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตปกติ 
   ทั้งนี้ ในกรณีผูเชานาใหผูอื่นทํานาแทนหรือใหเชาชวงนาเพราะเหตุทีต่นหรือสมาชิก
ในครอบครัวของตนซึ่งไดอยูชวยทํานาตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารหรือตองไปชวยราชการตามที่กฎหมายบังคับ ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานาเพราะเหตุตาม
ขอ ๓.๖ (๔) ข. หรือ จ. ไมได๒๙

   ผลของการเลิกสัญญาเชานากอนกําหนด
   แมวาสัญญาเชานาจะสิ้นสดุลงกอนกาํหนดแลวกต็าม หากผูเชานาไดลงมอืทําประโยชน
ในนาโดยสุจรติกอนหนาท่ีสัญญาเชาจะสิ้นสดุลงแลว ใหถอืวาผูเชานามสีทิธใินท่ีนาตอไปจนกวาจะเสรจ็
การเกบ็เกี่ยว แตตองเสยีคาเชานาตามสวน แตในกรณท่ีีสามารถเก็บเก่ียวไดหลายครั้งใหมีสทิธิเกบ็เกี่ยว
ครั้งแรกไดเพียงครั้งเดียว๓๐

 ๓.๗ การบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดเวลาการเชาแลว
  เมือ่สิน้ระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลวและผูใหเชานาไมประสงคทีจ่ะใหผูเชานา
เชาที่นาตอไป จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
  (๑) จะบอกเลิกสัญญาเชานาได เมื่อผูใหเชาประสงคจะใชนาที่เชา
   - เพื่อประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม
   - เพื่อประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน

๒๘ มีความหมายรวมถงึการไมชาํระคาเชานาแตเพยีงบางสวน (ชาํระไมครบถวน) ดวย (คาํพพิากษาศาลฎกีาท่ี ๓๔๘๔/๒๕๒๕).
๒๙ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒.
๓๐ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๙.
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ก.ย. - ต.ค. ๕๕๑๓๘

การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

   - เพื่อทําประโยชนตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น หรือ
   - เพื่อประโยชนอยางอ่ืนอันสอดคลองกับประโยชนสวนรวมในทางเศรษฐกิจ 
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด
  (๒) ผูใหเชานาตองบอกเลกิการเชานาเปนหนังสอืใหผูเชานาทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป 
นอกจากนี ้จะตองสงสําเนาการบอกเลกิการเชานาและแจงเหตกุารณบอกเลกิไปยงั คชก. ตาํบลภายใน 
๓๐ วนั นบัแตสงหนงัสือบอกเลิกใหแกผูเชานา ถา คชก. ตาํบลเห็นวาผูใหเชานายงัไมมคีวามจําเปนรบีดวน
ทีจ่ะใชประโยชนในทีน่าตามเหตทุีแ่จงและการบอกเลกิการเชานาจะทาํใหผูเชานาเดอืดรอน คชก. ตาํบล
จะยับยั้งการบอกเลิกการเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน 
๒ ป ก็ได 
   เม่ือผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาเพ่ือทําประโยชนเองแลว ผูใหเชานาตองลงมือ
ทาํประโยชนภายใน ๑ ปนบัแตวนัทีก่ารเชาสิน้สดุลง แตหากผูใหเชาไมไดลงมอืทาํประโยชนภายใน ๑ ป
และผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานา ผูใหเชานาตองใหเชานาน้ันตอ เวนแตผูใหเชานาจะรองขอ
ตอ คชก. ตําบลกอนสิ้นกําหนด ๑ ปเพื่อขอขยายเวลา แต คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหขยายเวลาออกไป
อีกเกิน ๑ ป ไมได
   นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตผูใหเชานาไดลงมือทําประโยชนดวยตนเอง 
ถาผูใหเชานาเลกิทาํประโยชนตามเหตแุหงการบอกเลกิการเชานานัน้เมือ่ใด หากผูเชานาเดมิแสดงความ
จาํนงจะเชานาอีกผูใหเชานาตองใหเชานาน้ัน และกรณีถาผูใหเชานาจะขายนาน้ัน ผูใหเชานาจะตองแจง
ผูเชานาเดิมเพื่อเปดโอกาสใหซื้อนากอนดวย๓๑

 ๓.๘ การอุทธรณคําสั่งและวิธีการฟองรองบังคับคดีในการเชานา
  การเชานานั้นกฎหมายไดใหอํานาจแก คชก. ตําบลไวคอนขางมาก ดังน้ัน หากผูเชานา 
ผูใหเชานา ผูมสีวนไดเสยีในการเชานาไมพอใจคาํสัง่ของ คชก. ตาํบล กใ็หยืน่หนังสอือทุธรณคาํสัง่ของ 
คชก. ตาํบล ตอ คชก. จงัหวดัเพือ่พจิารณาอีกครัง้หน่ึงภายในกําหนด ๓๐ วนันบัแตวนัทีท่ราบคําวนิจิฉยั
ของ คชก. ตาํบล แตตองไมเกนิ ๖๐ วนันบัแตวนัที ่คชก. ตาํบลไดมคีาํวนิจิฉยั 
  ถาไมมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัย
ของ คชก. ตําบลเปนที่สุด
  เมื่อ คชก. จังหวัดมีคําวินิจฉัยอยางใด หากคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาไมพอใจ
คําวินิจฉัยของ คชก. จงัหวัด ก็มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ 
คชก. จังหวัด แตตองไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ คชก. จังหวัดไดมีคําวินิจฉัย๓๒ 
  ทั้งนี้ คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่ไมพอใจคําสั่งของ คชก. ตําบล จะยื่นฟองตอศาลทันที
โดยตรงโดยไมอุทธรณตอ คชก. จังหวัดไมได๓๓ 

๓๑ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘. 
๓๒ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗.
๓๓ เนื่องจากเปนการปฏิบัติขามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว จึงไมมีอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๗๐/๒๕๓๔).

P129-140.indd   138 18/9/2555   9:59:14



ก.ย. - ต.ค. ๕๕ ๑๓๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

 ๓.๙ บทกําหนดโทษ 
  (๑) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือ ไมใหถอยคํา ไมชี้แจง หรือ
ไมสงเอกสารหลักฐานแก คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  (๒) ผูใดแจงขอความหรอืโตแยงหรอืขอคดัคานอนัเปนเท็จตอ คชก. ตาํบลในการทาํหนงัสอื
หลักฐานการเชานา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
  (๓) ผูใดเรียกหรือรับคาเชานาเกินอัตราคาเชานาขั้นสูงที ่คชก. ตําบลกําหนด หรือแสดง
รายการปรับปรุงนาอันเปนเท็จ หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๓.๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  (๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัดที่หามมิใหผูนั้น
ขัดขวางการทํานาของผูมีสิทธิในนาหรือทีใ่หผูนั้นออกจากนาโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท๓๔

๔. บทสรุป
 เม่ือไดพจิารณาพระราชบญัญตักิารเชาท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว จะพบวากฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติทีมุ่งเนนการคุมครองประโยชนของชาวนาชาวไรซึ่งเปนผูเชาที่ดินอยูหลายประการ 
ไมวาจะเปนการกาํหนดใหสญัญาเชานามผีลบงัคบัไดโดยไมจาํเปนตองมหีลกัฐานเปนหนงัสอื การกาํหนด
อัตราคาเชานาไมเกินอัตราสูงสุดที่ คชก. ตําบลกําหนด การหามเรียกผลประโยชนอืน่ใดจากผูเชานา
นอกจากคาเชานา สิทธิในการเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา สิทธิในการเชานาใหตกทอด
ไปยงัทายาทเมื่อผูเชานาตาย สิทธใินการซื้อท่ีนาที่เชากอนคนอ่ืน การกําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า ๖ ป 
การกําหนดเง่ือนไขในการบอกเลิกสญัญาเชาเมื่อครบกาํหนดจะตองบอกกลาวไปยงัผูเชาเปนหนงัสอืทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป การกําหนดใหมี คชก. ตําบล และ คชก. จังหวัด ทําหนาที่ควบคุมและวินิจฉัย
ปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการเชานา และการกําหนดบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน
 อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งไดวางหลักเกณฑ ตลอดจนขั้นตอนในการ
ควบคุมการเชาทีด่ินเพื่อเกษตรกรรมไวอยางเขมงวด ก็ไดกลายเปนปญหาและอุปสรรคทีส่ําคัญทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวได หรือกวาทีจ่ะปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางครบถวน
สมบูรณจําตองใชระยะเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน กลาวคือ
 ประการแรก การกําหนดระยะเวลาการเชานาขั้นตํ่าไวที่ ๖ ป และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การเชา ๖ ป ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทํานาในที่นานั้นตอไป ใหถือวา
มกีารเชานานัน้ตอไปอกีคราวละ ๖ ป และหากผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเมือ่ครบกําหนดระยะเวลา 
ผูใหเชาจะตองบอกเลกิการเชานาเปนหนังสอืใหผูเชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป และตองสง
สําเนาการบอกเลกิการเชา และเหตผุลไปให คชก. ตาํบลเปนผูพจิารณาวินิจฉยั ใหเลกิการเชาหรอืยับย้ัง
การบอกเลิกการเชา ซึ่งจะเปนการสรางภาระและขอผกูมดัใหกับเจาของที่ดนิเกินสมควร จนไมสามารถ

๓๔ พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒.
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การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

จุลนิติ

ที่จะนําที่ดินของตนเองมาใชประโยชนอื่นไดตามความตองการ ซึ่งสุดทายแลวเจาของที่ดินหลายราย
ก็ตองยินยอมที่จะปลอยใหที่ดินของตนรกรางวางเปลามากกวาการที่จะนําที่ดินออกใหเกษตรกรเชา 
อันสงผลใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาในการหาที่ดินเพื่อเชาทํานาไดยากขึ้น๓๕

 ประการท่ีสอง การกําหนดตัวบุคคลใหปฏิบัติหนาที่เปน คชก. ตําบล ตามที่กฎหมายไดให
อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการเชานาไวเปนอยางมากนั้น โดยใหประกอบดวยบุคคลหลายฝาย 
กลาวคอื ขาราชการประจํา (ปลดัอาํเภอ เกษตรอาํเภอ ทีด่นิอาํเภอ ประมงอําเภอ ปศสุตัวอาํเภอ กาํนัน
ประจําตําบล) ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ทําใหการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เปนไปดวยความลาชา จึงสมควรแกไขปญหาดังกลาว ดวยการยกเลิกคณะกรรมการซึ่งเปนขาราชการ
สวนภมูภิาค แลวปรับเปลีย่นใหผูบรหิารทองถิน่ สมาชกิสภาทองถิน่ เชน นายกองคการบรหิารสวนตาํบล 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจถึงสภาพ
ปญหาอุปสรรคและความตองการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองมากกวาเขาทําหนาที่แทนบุคคล
ดังกลาว โดยการทํางานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ซึ่งนาจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว๓๖

 ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับน้ีในสวนของ
ขอบกพรองดังกลาว ซึ่งอาจจะชวยทําใหลดข้ันตอนปฏิบัติที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน เกิดความคลองตัว
ในการท่ีจะแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร และสอดคลองกับสภาวการณ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพบานเมืองในปจจุบันมากกวาที่ผานมา 

๓๕ สิบตํารวจโทมนตรี  แดงศรี, ปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการเชานา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๐, หนา ๘๗ – ๘๙.

๓๖ อางแลวเชิงอรรถที่ ๓๕, หนา ๑๐๕ – ๑๐๘.
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