ความหมายของสัญญาเชา๑
สัญญาเชาทรัพยสินโดยทั่วไปแลว หมายถึง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูใหเชา ตกลงให
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวาผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมี
จํากัด และผูเชาตกลงจะใหคาเชาเพื่อการเชาทรัพยสินนั้น
การที่ผูเชาทําสัญญาเชาทรัพยสินใดก็เพื่อที่ผูเชาไดใชสอยทรัพยสินดังกลาว ซึ่งเปนวิธีการ
หนึ่งที่ผูเชาไดครอบครองทรัพยสินที่เชาโดยไมตองมีการชําระราคาของทรัพยสินนั้นเต็มจํานวน โดยผูเชา
นอกจากจะไดครอบครองแลวก็จะไดใชประโยชนในทรัพยสิน ถึงอยางไรก็ตามทรัพยที่เชามานั้นก็มิไดตก
เปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาแตอยางใด และผูเชาจะตองคืนทรัพยที่เชาใหแกผูใหเชาตามกําหนดเวลาที่เชากัน
ไวในสัญญา
ขอพึงสังเกตและควรระมัดระวัง
๑. รายละเอียดของที่ดินที่เชาควรระบุใหชัดเจนถึง โฉนดที่ดินเลขที่ เลขที่ดิน ขนาดพื้นที่
ของที่ดิน เปนตน วาเปนที่ดินตามที่ตกลงกันไวหรือไม
๒. ระยะเวลาการเชา ตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอนไว เริ่มเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร เพราะ
กําหนดระยะเวลาการเชานั้นเปนเวลาที่สิทธิ และหนาที่ของคูสัญญายังคงมีตอกันตามสัญญา คือผูเชามี
สิทธิที่จะใชสอยทรัพยที่เชาเพียงเทาที่เวลาที่กําหนดไวในสัญญาเชาเทานั้น หากทําสัญญาเชาเกินกวาสามป
ขึ้นไป หรือกําหนดใหเชากันตลอดอายุของผูใหเชา หรือผูเชา ตองทําเปนหนัง สือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ หากมิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่สัญญาดังกลาวจะฟองรอง
บังคับคดีไดเพียงสามป อายุความที่ผูใหเชาจะฟองผูเชาเกี่ยวกับสัญญาเชานั้น จะตองฟองภายในหกเดือน
นับแตวันสงคืนทรัพยที่เชา
การทําสัญญาเชาที่ดินจะตกลงเชากันเปนเวลาเกินกวาสามสิบปมิได ถาทําสัญญากันไว
เกินกวาสามสิบปจะมีผลใชบังคับไดเพียงสามสิบปเทานั้น หากประสงคจะเชาเกินกวาเวลาดังกลาวก็ทํา
สัญญาเชาตออีกได
นอกจากนี้เมื่อกําหนดระยะเวลาในการเชาแลวถาผูเชายังคงครอบครองทรัพยที่เชาอยู
และผูใหเชารูแลวไมทักทวง กฎหมายใหถือวาคูสัญญาไดทําสัญญาใหมตอไปโดยไมมีกําหนดเวลาการเชา
๓. การใชงานทรัพยที่เชา โดยควรกําหนดใหใชงานตามที่ระบุไวเทานั้น การเปลี่ยนแปลง
ตองใหผูใหเชาอนุญาตเปนหนังสือกอน เพื่อปองกันการนําทรัพยที่เชาไปใชในทางที่ผิด กลาวคืออาจใช
ทรัพยนั้นผิดประเภทของทรัพย หรือใชทรัพยโดยวัตถุประสงคที่ผิดกฎหมาย

๑

จัดทําโดยนายทรงยศ ลังการพินธุ นิติกร ๓ นางสาวสุนันทา เอกไพศาลกุล นิติกร ๓ นางสาวศุภ
สรณ รุงโรจนวุฒิกุล นิติกร ๓ ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔. สําหรับผูใหเชาควรกําหนดเงินประกันการเชา หรือเงินประกันอื่นที่เกี่ยวของ ที่จําเปน
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยอาจกําหนดเปนจํานวนป/เดือนของคาเชา รวมถึงเงื่อนไข
การชําระคืนเงินประกัน
๕. ผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิของตนอันมีในที่ดินนั้นใหแกบุคคลภายนอกไมได เวน
แตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาเชาที่ดิน
อนึ่ง การทําสัญญาเชาที่ดินควรทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรเพื่อปองกันการโตแยงกัน
ในภายหลัง การเชานั้นผูใหเชามิไดโอนกรรมสิทธความเปนเจาของในทรัพยที่เชาใหแกผูเชา ดังนั้น ผูให
เชาแมวาจะมิใชเจาของทรัพยก็สามารถนําทรัพยออกใหเชาได และวัตถุประสงคของการทําสัญญาเชานั้นมี
เพียงวาใหผูเชาไดใชหรือไดรับประโยชนในทรัพยสินที่เชา เมื่อผูเชาไดรับประโยชนตามความประสงคแลว
ทรัพยที่เชาจะเปนของผูใดก็ไมตองคํานึงถึง ดังนั้นผูเชาจะมาโตเถียงภายหลังวาผูใหเชาไมมีอํานาจใหเชา
เพื่อจะไมตองชําระคาเชาหรือรับผิดในคาเสียหายใดๆตอผูใหเชาไมได
ในกรณีที่สัญญาเชานั้นมีมูลตางรายกัน คือผูใหเชานําทรัพยชิ้นเดียวกันใหผูเชาหลายราย
เชาโดยบางรายอาจทําสัญญาเปนวาจา บางรายทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร ในกรณีเชนนี้ กฎหมาย
บัญญัติใหทรัพยที่เชาอยูในความครอบครองของใครกอนเพราะสัญญาเชาที่ไดทําไว ผูเชารายนั้นมีสิทธิ
ดีกวาผูเชารายอื่นๆ
กรณี ที่ เ ป น ผู เ ช า ตามความหมาย ของผู เ ช า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช า ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กลาวคือ เปนผูเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ๒
การเชาที่มีการควบคุมตามพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น ไดแก การเชานา๓ โดยมาตรา ๒๒ บัญญัติให
ฟองรองบังคับคดีกันได ไมวาจะมีหลักฐานเปนหนังสือหรือไมก็ตาม แตตองมีการจดทะเบียนการเชานา
ตามประมวลกฎหมายกฎหมายที่ดิน โดยไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
๒

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๐๖/๒๕๒๙ ที่ดินสวนที่จําเลยใชในการปลูกบานนั้น เปนสวนหนึ่งของที่ดิน
แปลงที่จําเลยเชาเพื่อทํานา ดังนั้นที่ดินที่จําเลยใชในการปลูกบาน จึงยังคงเปนที่นาอยูหาไดเปลี่ยนสภาพจากที่นามาเปนที่
อยูอาศัยไม ที่ดินที่เชาเพื่อการทํานานั้นถือไดวาเปนที่นาทั้งแปลงไมวาสวนหนึ่งสวนใดของที่ดินจะใชเปนที่ปลูกบาน
หรือไม
ตามคํานิยาม “นา” ในพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๒๔ มาตรา ๒๑ ก็ให
หมายความวา'ที่ดินที่เชาเพื่อทํานาทั้งหมดหรือเปนสวนใหญ' ซึ่งแสดงวาที่นานั้นไมจําเปนตองใชในการทํานา ทั้งแปลง
ที่ดินสวนที่ไมไดใชทํานาก็ยังคงเปนที่นาอยู
๓
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๕/๒๕๓๖ โจทกฟองวาโจทกทําสัญญาเชาที่ดินของจําเลยทําสวนไมใชทํานา
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ บัญญัติคุมครองเฉพาะการเชานาโดยบังคับไวในหมวดที่ ๒
สวนการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางอื่นไดบัญญัติแยกไวตางหากในหมวด ๓ วาดวยการเชาที่ดินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางอื่นโดยมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติถึงกรณีที่รัฐบาลเห็นสมควรใหมีการควบคุมการ
เชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทอื่นนอกจากการเชานาใหกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตจนบัดนี้ยังไม
มีการตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการควบคุมการประกอบเกษตรกรรมประเภทใดอีก โจทกจึงไมไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายดังกลาว

กรรม แตแมวาการเชานาตามพระราชบัญญัตินี้จะไมจําตองทําเปนหนังสือก็ตามแตถาผูเชานาหรือผูใหเชา
ยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลทําหลักฐานการเชานาเปนหนังสือ
ก็ได และเปนหนาที่ของคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) ติดตอประสานงานกับสวน
ราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สําหรับกําหนดระยะเวลาในการเชานานั้น ใหมีกําหนดการเชาครั้งละไมนอยกวา ๖ ป โดย
ที่การเชานารายใดที่ทําไวโดยไมมีกําหนดเวลา หรือกําหนดไวต่ํากวาหกป ใหถือวาการเชานารายนั้นมี
กําหนดเวลาหกป และหากสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานาแลวถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานา และ
ผูเชานายังทํานาในที่นานั้นตอไป ใหถือวาไดมีการเชานานั้นตอไปอีกคราวละ ๖ ป หากเจาของนาผูใด
ตองการใหเชานาโดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๖ ป อาจยื่นคํารองใหคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมประจําตําบลพิจารณาได
หากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในนาที่เชา การเชานายอมไมระงับไป ผูรับโอนตองรับโอนไปทั้ง
สิทธิ และหนาที่ของผูโอนดวย๔ แมวาผูเชานาถึงแกความตาย สามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน หรือญาติ
สนิทของผูเชานาอาจแสดงความจํานงขอเชานาตอได ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ผูเชานาถึงแกความตายตอ
ผูใหเชานา ผูแทนผูใหเชา หรือคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลก็ได
คาเชานานั้นกฎหมายใหเรียกเก็บเปนรายปในอัตราที่ไมเกินอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการ
การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลกําหนด ทั้งนี้ในระหวางการเชาหากมีการกําหนดอัตราคาเชาขั้น
สูงขึ้นใหมผูเชาหรือผูใหเชานาอาจขอใหอีกฝายหนึ่งปรับปรุงคาเชาได หากตกลงกันไมไดอาจรองขอให
คณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลวินิจฉัยได
การขายนา ผูใหเชาจะขายนาไดตอเมื่อไดแจงใหผูเชานาทราบโดยทําเปนหนังสือแสดง
ความจํานงจะขายนาพรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธานคณะกรรมการการเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลเพื่อแจงใหผูเชานาทราบภายใน ๑๕ วัน และถาผูเชานาแสดงความจํานง
จะซื้อนาเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบลภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง ผูใหเชานาตองขายนาแปลงดังกลาวใหผูเชานาตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ไดแจง
ไว การขาย หมายความรวมถึง การขายฝาก การแลกเปลี่ยน การโอนชําระหนี้จํานองดวย ถาผูใหเชานาขาย
นาโดยมิไดปฏิบัติการดังกลาวไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนานั้น
ตามราคาและวิธีการชําระเงินที่ผูรับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดขณะนั้น แตผูเชาจะตองใชสิทธิซื้อนา
๔

คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๒๗๕/๒๕๓๔ มาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯ
บัญญัติวาการเชานายอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชาผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอ
ผูเชานา บทบัญญัติดังกลาวและในมาตราอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ไมมีการยกเวนไววา การรับโอนในกรณีใดที่จะให
การโอนเปนผลใหการเชานาตามพระราชบัญญัตินี้ระงับไปการที่โจทกรับโอนที่พิพาทมาโดยซื้อไดจากการขายทอดตลาดก็
ไมมีกฎหมายบัญญัติยกเวนที่จะไมตองรับภาระผูกพันที่มีเหนือทรัพยนั้น กรณีตองถือวาโจทกรับโอนที่พิพาทมาจากเจา
ของเดิมที่เปนผูใหจําเลยทั้งสองเชา โจทกจึงตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของเจาของเดิม ขณะโจทกฟองสิทธิการเชา
ของจําเลยทั้งสองยังไมสิ้นสุด โจทกจึงยังไมมีสิทธิฟองขับไลจําเลยทั้งสอง

ดังกลาวภายในกําหนดเวลา ๒ ปนับแตวันที่ผูเชานารูหรือควรจะรู หรือภายในกําหนดเวลาสามปนับแต
ผูใหเชาโอนนานั้น๕

๕

คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๖๕/๒๕๓๗ จําเลยทําสัญญาจะขายที่ดินพิพาทแกโจทกโดยยังมิไดปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เพราะมิไดบอกให ป. ผูเชานาไดใชสิทธิซื้อกอน การที่จําเลยไมแจงให ป.ทราบ
เปนการไมปฏิบัติตามหนาที่ของฝายจําเลยเอง ไมเกี่ยวกับโจทกและไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของสัญญาจะซื้อ
ขายที่ฝายจําเลยทําไวกับโจทก จําเลยจะนําเหตุดังกลาวมาเปนขออางเพื่อมิใหผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายดังกลาวมิได
เจตนารมณของ พ.ร.บ.การเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองผูเชา มิใชคุมครองผูใหเชานาหรือ
จําเลยซึ่งคดีนี้มีขอพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยเรื่องจําเลยผิดสัญญาจะซื้อขายหรือไม เมื่อจําเลยทําสัญญาจะซื้อขายกับ
โจทกแลว จําเลยยอมผูกพันตามสัญญาและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญา เมื่อจําเลยไมจดทะเบียนโอนที่พิพาทใหโจทก
ถือวาจําเลยผิดสัญญา
คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๔๐/๒๕๓๗ พ.ขายนาพิพาทใหจําเลยโดยยังมิไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๓ วรรคแรก ใหครบถวน คือยังไมไดแจงใหโจทกผูเชานาทราบโดยทําเปน
หนังสือ แสดงความจํานงจะขายนาพิพาทพรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอ คชก.ตําบลเพื่อแจงให
โจทกทราบใน ๑๕ วัน การที่ พ.ขายที่พิพาทใหจําเลยในราคา ๖๗๐,๐๐๐ บาท แตกตางจากที่จํานงจะขายในราคา ๑,
๓๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑,๔๑๒,๓๘๐ บาท อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ วรรคแรก และวรรคสี่ ทั้งโจทกไดมีหนังสือถึง
ประธาน คชก.ตําบลแสดงความจํานงจะซื้อที่พิพาทตอประธาน คชก.ตําบลใน ๓๐ วันแลว โจทกยอมมีสิทธิซื้อที่นาพิพาท
จากจําเลยในราคา ๖๗๐,๐๐๐ บาท ได และโจทกก็ใชสิทธิซื้อภายในกําหนด ๒ ปนับแตวันที่รูวา พ.โอนขายที่พิพาทให
จําเลยตามมาตรา ๕๔ แหง พ.ร.บ.ดังกลาวเปนการใชสิทธิตามกฎหมาย ไมใชเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต
ตามสําเนาบันทึกการประชุม คชก.ตําบล จําเลยไดเขาประชุมฟงคําวินิจฉัยของ คชก.ตําบล ดวย ซึ่ง
จําเลยก็รับวาทราบคําวินิจฉัยของ คชก.ตําบลแลว เพียงแตบายเบี่ยงวาไมไดรับแจงเปนทางการเทานั้น เมื่อขอเท็จจริงฟง
ไดวาจําเลยทราบคําวินิจฉัยแลว จําเลยทั้งสองมิไดอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก.ตําบลตอ คชก.จังหวัด คําวินิจฉัยของ
คชก.ตําบลจึงถึงที่สุด โจทกมีอํานาจฟองใหจําเลยปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ คชก.ตําบลได

