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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน*  
 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๙  
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ซ่ึงทีป่ระชมุสภานิติบญัญติัแห่งชาติได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง และลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหน่ึง มจี�านวน ๒๒ คน  
เพือ่พจิารณา โดยมีก�าหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบให้คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้เชิญ 
หน่วยงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะส่งผลให้กระบวนการ 
ตราร ่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล ่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต ่อเกษตรกร  
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายระยะเวลา 
การพิจารณาออกไปอกี ๖๐ วัน ตามทีค่ณะกรรมาธกิารวสิามญัเสนอ ซ่ึงจะครบก�าหนดในวนัพฤหสับดีที่ื  
๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ซึ่งใช้บังคับกับเกษตรกร  

รา่งพระราชบัญญัติส่งเสริม	
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	....
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

จุลนิติ

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ภาคราชการและภาคเอกชน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในที่ผ่านมาด้วยความละเอียด
รอบคอบและครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อน�าข้อมูลไปบัญญัติกฎหมายและเพื่อสร้างความเข้าใจ 
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายอันจะท�าให ้กฎหมายใช ้บังคับได ้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จริง สภานติบิญัญตัแิห่งชาติจงึได้มีมตใิห้ขยายระยะเวลาการพจิารณาออกไปอกี  
๓๐ วัน ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

 ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตต ิ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  
ข.	 หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา	

ระบบเกษตรพันธสัญญา	พ.ศ.	....  

หลักการ

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

เหตุผล

 โดยทีปั่จจบุนัมกีารน�าระบบเกษตรพนัธสญัญามาใช้ในกระบวนการผลติผลติผลหรอืบรกิาร

ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่หากมกีารส่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญาให้มคีวามเป็นธรรม 

ตามหลักสากลจะช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ

เกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ และได้รับการถ่ายทอดความรู ้

อนัจ�าเป็น ตลอดจนเทคโนโลยกีารผลิตทีมี่มาตรฐาน มกีารควบคมุต้นทนุในการผลติผลติผลหรอืบรกิาร

ทางการเกษตร และผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรสามารถประกอบธรุกิจโดยได้รบัผลผลติทีม่คีณุภาพ

มาตรฐานตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ 

ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป  อย่างไรก็ตาม โดยที่การท�าสัญญาในระบบ

เกษตรพนัธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสญัญาจ้างท�าของ สัญญาจ้างแรงงาน และสญัญาซือ้ขาย  

ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการ

ทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซ่ึงมีอ�านาจต่อรองในการท�าสัญญา 

น้อยกว่าผู้ประกอบการทางธรุกจิทางการเกษตร มคีวามเสีย่งในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญา 

สมควรท่ีรฐัจะก�าหนดหลักเกณฑ์ในการท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาเพือ่ให้เกิดความเป็นธรรม 

รวมทัง้ก�าหนดกลไกในการส่งเสรมิและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้
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จุลนิติ

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป		
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
 	 “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการ 

ทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกัน 
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ตั้งแต่ ๑๐ รายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  
หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกฝ่ายหน่ึง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จ�าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จ�าหน่าย หรือรับจ้างผลิต
ผลิตผลทางการเกษตรตามจ�านวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดไว้ตามสัญญา  
โดยผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรเข้าไปมส่ีวนในกระบวนการผลติ เช่น เป็นผูก้�าหนดวธิกีารผลติ จัดหาพนัธุ ์
เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

  “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต  
แปรรูป จ�าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า 
หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา 

  “เกษตรกร”	หมายความว่า บคุคลธรรมดาซึง่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความ 
รวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
หรอืเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม

 	 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า  
หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

 	 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 
พันธสัญญา

 	 “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าจังหวัด แล้วแต่กรณี 

  “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งท่ีเก่ียวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด 
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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จุลนิติ

	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 

และให้มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ๓)	 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๑ ร่างมาตรา ๕ 
ถึงร่างมาตรา ๑๓)

 	 ๓.๑) ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบ
เกษตรพันธสัญญา” ประกอบด้วย

   (๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
   (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
   (๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๗ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซ่ึง 
มีความรู้และความเช่ียวชาญด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
เศรษฐศาสตร์

   ให้ผู ้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
มอบหมาย เป็นเลขานุการ (ร่างมาตรา ๕) 

 	 ๓.๒) ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้
   (๑) เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต ่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
   (๒)   ก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ 

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม (๑)
   (๓) ก�าหนดรปูแบบสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาและส่งเสริมให้น�ารปูแบบ 

สัญญาดังกล่าวไปใช้
   (๔) ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
   (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องให้มกีารตรากฎหมาย หรอืแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
   (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

ในการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
   (๗) ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค 

ที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องค�านึงถึงอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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   (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีหน่วยงาน
ของรัฐไม่ด�าเนินการตาม (๒) หรือ (๖) 

   (๙) ออกประกาศเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในเรือ่งต่าง ๆ  ตามทีก่�าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้

             (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
       ประกาศตาม (๙) นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

(ร่างมาตรา ๘) 
  ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
   ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
   ในการประชมุ ถ้ามีการพจิารณาเรือ่งท่ีกรรมการผูใ้ดมส่ีวนได้เสยี กรรมการผูน้ั้น 

มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น  
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง 

   การวินจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีงหนึง่ 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๙)  

  ๓.๔)	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

   การประชมุคณะอนุกรรมการ ให้น�าข้อ ๓.๓) มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐)  
  ๓.๕)		 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข ้อเท็จจริง ความเห็น ค�าแนะน�าทางวิชาการ หรือส ่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๑๑) 

  ๓.๖) ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
   (๒) รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูและสภาพปัญหาเก่ียวกับการท�าเกษตรกรรม 

ในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าที่

   (๓) จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ 
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

   (๔)  พจิารณาปัญหาเก่ียวกับระบบเกษตรพนัธสญัญา และน�าเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อ ๓.๒) (๗)
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   (๕) เผยแพร่ ให้ความรู ้ และให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา 
และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา

   (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๒)   
 ๓.๗)  ในกรณีที่ มีการฝ ่ าฝ ืนบทบัญญัติแห ่ งพระราชบัญญัตินี้ และผลของคดี 

ถึงที่สุดแล้ว หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม  
ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�านาจประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืน 
หรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้

   การด�าเนินการตามวรรคหน่ึงโดยสุจริต ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่ 
จะพสิจูน์ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจก่อให้เกิดความเสยีหายหรอืเป็นการกระท�าโดยประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๓)   

๔)	ระบบเกษตรพันธสัญญา	(หมวด	๒	ส่วนที่	๑	ถึงส่วนที่	๒)	
 ๔.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร (ส่วนที่ ๑ ร่างมาตรา ๑๔ ถึงร่างมาตรา ๑๗)
    ๔.๑.๑)	 เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตร 

พนัธสญัญา	ให้ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรท่ีประสงค์จะประกอบธรุกิจในระบบเกษตรพนัธสญัญา
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ

    หลักเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๔) 

	 	 	 	๔.๑.๒) ให้ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัท�าทะเบยีนผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องจัดท�าและเผยแพร ่
ในระบบข้อมลูสารสนเทศรวมทัง้สือ่อืน่ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึได้ง่าย และต้องปรบัปรงุระบบทะเบยีน
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๑๕)

	 	 			๔.๑.๓)	 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการประกอบ
ธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร 
พันธสัญญา

    หลักเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๑๖) 

	 	 	 	 ๔.๑.๔)	 การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิก 
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๓) หรือไม่ ไม่มีผล
ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๗) 
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 ๔.๒) การท�าสัญญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา	(ส่วนที ่๒ ร่างมาตรา ๑๘ ถงึร่างมาตรา ๒๗)
	 	 	 	๔.๒.๑)	 ก่อนการด�าเนินการท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา ผูป้ระกอบธรุกจิ

ทางการเกษตรต้องจัดท�าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนให้เกษตรกรผู ้เข้าท�าสัญญาในระบบเกษตร 
พันธสัญญาทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับ 
การชี้ชวน และต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เก็บไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจ�านวน ๑ ชุด

    การจดัส่งและเกบ็รกัษาเอกสารตามวรรคหนึง่ให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ 
ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

    เอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความ 
หรือค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้

    (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์
ของผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรทีเ่ก่ียวเน่ืองกับสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาทีป่ระสงค์จะช้ีชวน
ต่อเกษตรกร

    (๒) ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน ประมาณการของจ�านวนและปริมาณ
ของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่จะท�าการผลิตหรือบริการตามสัญญา ระยะทางที่เหมาะสม 
ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระความเส่ียงที่อาจต้องแยก 
ความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน

    (๓) ข้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ
เกษตรที่เกี่ยวข้องตามสัญญา และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 
อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

    (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
    ให้ถือว่าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ในระบบเกษตรพันธสัญญาสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ากับเกษตรกร หากข้อความใด
ในสญัญาขดัหรอืแย้งกบัข้อความในเอกสารส�าหรบัการชีช้วนให้ตคีวามไปในทางทีเ่ป็นคณุแก่เกษตรกร 
(ร่างมาตรา ๑๘)

	 	 	 	๔.๒.๒)  สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�าเป็นหนังสือ ใช้ข้อความ 
ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบายประกอบ และอย่างน้อยต้องม ี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

    (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ท�าสัญญา
    (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภทของการผลิต 

ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
    (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ 

ระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
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    (๔) รายละเอียดของสถานที่ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว

    (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
    (๖) ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร  

หากมีการก�าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่าราคาตลาดน้ันจะก�าหนด
อย่างไรและใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด

    (๗) วันที่ส่งมอบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรและการช�าระเงิน  
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงินก่อนการส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ

    (๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของคู่สัญญา

    (๙) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด

     (๑๐) ผู ้ รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและความเสี่ยง 
ทางการค้าในกรณีที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามราคาที่ก�าหนดไว้

    (๑๑)  การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
    (๑๒)  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
    (๑๓)  รายละเอยีดอืน่ตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๙)  
	 	 	 	 ๔.๒.๓)	 ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดท�าขึ้นไม่มีรายละเอียด 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือกว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่
ก�าหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) และให้สัญญาน้ันมผีลใช้บงัคบัต่อไป หรอืจะบอกเลกิสญัญาน้ัน  ทัง้นี ้เกษตรกร 
ต้องใช้สทิธิเลอืกภายใน ๖๐ วันนบัแต่วนัทีล่งนามในสญัญาหรอืก่อนส่งมอบผลติผลทางการเกษตร แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

    ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิเกษตรกรในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการด�าเนินการตามสัญญา 
โดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๐)  

	 	 	 	 ๔.๒.๔) ในกรณีที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบ 
อย่างส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานั้น
ต้องท�าตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

    การก�าหนดแบบของสญัญาไม่มผีลกระทบกับสญัญาทีคู่ส่ญัญาได้จัดท�าข้ึน
ก่อนวันที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๑)  

	 	 	 	 ๔.๒.๕) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดตามข้อ ๔.๒.๔) ในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้น 
ไม่มีผลใช้บังคับและให้น�าความตามแบบที่คณะกรรมการก�าหนดมาใช้บังคับแทน ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธิ
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เกษตรกรในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ
ด�าเนินการตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๒)  

      ๔.๒.๖) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการอื่นใด เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้

    กรณทีีม่กีารท�าสญัญาตามวรรคหนึง่ให้ถอืว่าสญัญานัน้เป็นสญัญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา (ร่างมาตรา ๒๓)  

    ๔.๒.๗) ให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ดังต่อไปนี้ ไม่มีผลใช้บังคับ

    (๑) ข้อตกลงทีบ่งัคบัให้เกษตรกรต้องรับมอบพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว์ อาหาร 
ยา และปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรอืบรกิารทางการเกษตรใด ๆ ทีไ่ม่มคีณุภาพ ตามทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรจดัหา หรอืไม่เป็นไป 
ตามทีก่�าหนดในสัญญา หรอืทีไ่ม่มฉีลากหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานสนิค้า ตามทีก่ฎหมายน้ัน ๆ  ก�าหนด

    (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ 
ทางเกษตรต่อเกษตรกรในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 
อาหาร ยา สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์  ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางเกษตรใด ๆ แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา

    (๓) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดให้มีการจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 
หรือสิทธิใด ๆ ของเกษตรกรให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา 
หรือในกรณีที่ผิดสัญญา

    (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหต ุ
สุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้

    (๕) ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอกเลิก
สัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ

    (๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือก�าหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า
ภาระที่ก�าหนดไว้ในเวลาที่ท�าสัญญา

    (๗) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยที่เกษตรกรได้รับจาก 
ทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

    (๘) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลง
ราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผล 
หรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว

    (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระ
เกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๔)  
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      ๔.๒.๘) การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อนส้ินก�าหนดระยะ
เวลาทีก่�าหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ประกอบธรุกิจทางการเกษตรหรอืเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เน่ืองจาก
สภาพของพื้นที่ที่ท�าการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
หรอืภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดงักล่าวได้เปลีย่นแปลงไปจะกระท�าไม่ได้ เว้นแต่มกีารตกลง
ก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (ร่างมาตรา ๒๕) 

    ๔.๒.๙) ข้อสัญญาใดที่มิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีไปใช้บังคับไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ (ร่างมาตรา ๒๖) 

๕)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	(หมวด	๓	ร่างมาตรา	๒๗	ถึงร่างมาตรา	๔๓)  
   ๕.๑)  เม่ือมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ถ้าคู่สัญญา 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของ 
อนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาลได้

    ให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยื่นค�าร้องต่อประธาน
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท 

    การยืน่ค�าร้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด
(ร่างมาตรา ๒๗) 

  ๕.๒) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วยปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู ้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือ 
การบริหารธุรกิจซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

    ให้ผูแ้ทนส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
(ร่างมาตรา ๒๘) 

 ๕.๓) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�าจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท�าการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด  
ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู ้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู ้ความเช่ียวชาญด้านการเกษตรหรือการ
บรหิารธุรกจิซึง่ผู้ว่าราชการจงัหวัดแต่งตัง้จ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  (ร่างมาตรา ๒๙)   

 ๕.๔) ให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ  
และการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระของกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ และการประชมุคณะกรรมการ มาใช้บงัคับ
กับวาระการด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม 
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๐)  

61-73-MAC6.indd   70 5/19/2560 BE   5:17 PM



มี.ค. -  เม.ย. ๖๐ 71

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

 ๕.๕) ในกรณีที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทในจงัหวัดทีพ่ืน้ทีใ่นการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรส่วนใหญ่ตัง้อยูเ่ป็นผูด้�าเนนิการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอ�านาจในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้เป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๓๑)  

 ๕.๖)	 ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทให้แล้วเสรจ็ภายใน 
๔๕ วันนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งให ้
คู่สัญญาทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาในการด�าเนินการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๒)  

 ๕.๗) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือส่ง
เอกสารหรอืหลักฐานอืน่ใดเพือ่ประกอบการพจิารณาภายในระยะเวลาทีก่�าหนดได้ (ร่างมาตรา ๓๓)  

	 ๕.๘) ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้องตามข้อ ๕.๑) จนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่าย 
ข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้คู่สัญญา

    (๑) ชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
ได้รับความเสียหาย

    (๒) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้ามมิให้ 
คู่สัญญากระท�าการใด ๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม

    (๓) ท�าข้อตกลงเพิม่เตมิหรอืแก้ไขสญัญาเพือ่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูร้บัความเสีย่งภยั 
รับภาระ หรือมีหน้าที่เพิ่มเติม โดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

    ในกรณีที่มีการท�าข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม (๓) ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีผล 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๔)

 ๕.๙) ในกรณทีีคู่ส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทจดัให้
มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมผีลผกูพันคูส่ญัญาท้ังสองฝ่าย ในกรณทีีคู่ส่ญัญาไม่อาจตกลงกนัได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น 

    ค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะน�าข้อพิพาทไปสู ่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล และในกรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดี
แบบกลุ่ม ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด�าเนินการ
ประสานงานเพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป 
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   ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให ้
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยืน่ค�าร้องต่อพนกังานอัยการ และให้พนักงานอัยการยืน่ค�าร้องต่อศาลทีม่เีขตอ�านาจ
เพื่อให้ออกค�าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว

   เม่ือคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทได้รบัข้อพพิาทไว้พจิารณา ให้อายคุวามในการ 
ฟ้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรับค�าร้องจนถึงวันที่ 
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู ่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี

   หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๓๕)  

 ๖)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด	๕	ร่างมาตรา	๔๔	ถึงร่างมาตรา	๕๑)	
	 	 ๖.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๑.๑) ข้อ ๔.๑.๓) 

หรือข้อ ๔.๒.๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๖)  
  ๖.๒) คู ่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อ ๕.๘) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๓๗)  
  ๖.๓) ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู ้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔.๒.๖)   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘)  
 	 ๖.๔) ในกรณีที่ผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู ้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการ 
และละเว้นไม่ส่ังการหรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นิตบิคุคลน้ันกระท�าความผดิ ผูน้ั้นต้องรับโทษตาม
ที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๓๙)  

 	 ๖.๕) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ�านาจ
เปรียบเทียบได้ 

   คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนส�านักงาน
อยัการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และผูแ้ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มทีัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและในส่วนภมูภิาค
ได้ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดตามความเหมาะสม

   หลักเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนด โดยให้ค�านึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�าความผิด การกระท�า 
ความผิดซ�้า และการป้องกันมิให้ผู้กระท�าความผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

    เม่ือผู้ต้องหาได้ช�าระค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วันนับแต่ 
วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบแล้ว ให้ถอืว่าคดีเลกิกันตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๔๐)  
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	 ๗)	บทเฉพาะกาล 
  ๗.๑) เมื่อมีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) แล้ว  

ให้ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรซึง่ประกอบธรุกจิในลกัษณะท่ีเป็นการประกอบธรุกจิในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ต่อไป แจ้งการประกอบธุรกิจตามข้อ ๔.๑.๑) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด  
(ร่างมาตรา ๔๑) 

  ๗.๒) ในวาระเริ่มแรก ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�าทะเบียน
ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรตามข้อ ๔.๑.๒) ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖ เดอืนนับแต่วนัทีร่ฐัมนตรปีระกาศ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) (ร่างมาตรา ๔๒)  

  ๗.๓) ในวาระเร่ิมแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร ี
ว ่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป ็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราช
บัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑) (๔)  ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓)  

  ๗.๔) ภายใต้บงัคบัข้อ ๔.๒.๗) ให้สญัญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีย่งัมผีลใช้บงัคบัอยู ่
มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี 
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๔)

  ๗.๕) บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพันธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีส่�านักงานปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๕)  

  ๗.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการออกประกาศหรือระเบียบตาม 
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ  
หากไม่สามารถด�าเนนิการได้ ให้รฐัมนตรรีายงานเหตุผลทีไ่ม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ  
(ร่างมาตรา ๔๖)

ทา่นผูอ่้านวารสาร “จลุนติิ” ผู้ใดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
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