
แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 101จุลนิติ

 หลักการและเหตุผล
 โดยทีปั่จจบุนัพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มบีทบัญญตับิางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
ทีม่คีวามรนุแรงและซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ สมควรปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนษุย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามค�าว่า “แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุง
บทบญัญตัเิก่ียวกับหลกัเกณฑ์การเรียกค่าสนิไหมทดแทนอนัเนือ่งมาจากการกระท�า 
ความผดิฐานค้ามนุษย์ และก�าหนดฐานความผิดซึง่ได้กระท�าต่อเด็กท่ีมอีายไุม่เกิน
สบิห้าปีให้ท�างานหรอืให้บรกิารอนัอาจเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงและมผีลกระทบ
ต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมบทก�าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
 ๑) 	 ยกเลิกบทนิยามค�าว่า	“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”	และค�าว่า 
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ”	ในมาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑
 ๒)		 แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	๖	แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑ เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการกระท�า 
ความผดิฐานค้ามนษุย์เพือ่ให้ครอบคลุมถงึในกรณีท่ีมกีารใช้อ�านาจครอบง�าบุคคล 
ด้วยเหตทุีอ่ยูใ่นภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย	จติใจ	การศกึษา	หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ	 
ขูเ่ขญ็ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมชิอบ	ซึง่ถ้าการกระท�านัน้ได้กระท�า

นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
    เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๑๙
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐102 จุลนิติ

โดยมีความมุ ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 กฎหมาย 
ให้ถือว่าผู ้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งตามกฎหมายเดิมก่อนท่ีจะ 
มีการแก้ไขในครั้งนี้ได้ก�าหนดไว้แต่เพียงการกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ในกรณีที่เป็นการกระท�าในลักษณะเป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จ�าหน่าย พามาจาก 
หรอืส่งไปยังทีใ่ด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัให้อยูอ่าศยั หรอืรบัไว้ซึง่บคุคลใด โดยข่มขู่  
ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครอง 
หรอืผูด้แูลให้ความยนิยอมแก่ผูก้ระท�าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล 
ที่ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  
หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู ่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กเท่านั้นที่ให้ถือว่าผู ้นั้น 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
    นอกจากนี้ ยังได้มีการก�าหนดความหมายของค�าว่า	“การแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบ” และค�าว่า “การบงัคับใช้แรงงานหรือบริการ” ตามความ
ในมาตรา ๖ ไว้ดังนี้ 
     “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหา 
ประโยชน์จากการค้าประเวณ ีการผลติหรอืเผยแพร่วตัถหุรอืสือ่ลามก การแสวงหา 
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส 
การน�าคนมาขอทาน การตดัอวยัวะเพือ่การค้า การบงัคับใช้แรงงานหรือบริการ 
หรอืการอืน่ใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม 
     “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจ 
ให้ท�างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
     (๑) ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง 
หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
     (๒)  ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
     (๓) ใช้ก�าลังประทุษร้าย
     (๔)  ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�าภาระหนี ้
ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
     (๕)  ท�าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
  ๓)  ยกเลิกวรรคสอง	 วรรคสาม	และวรรคส่ีของมาตรา	๓๕	แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑
   ๔)  แก้ไขเพิม่เตมิความในมาตรา	๕๒	และมาตรา	๕๓	แห่งพระราชบญัญตัิ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑ เกีย่วกบัเรือ่งบทก�าหนดโทษใหม่
เป็นดังนี้ 
     (๑)  ผูใ้ดกระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์	ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่ ๔ ปี  
ถงึ ๑๒ ปีและปรบัต้ังแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ถ้าการกระท�า 
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แนะนำ�กฎหม�ยใหม่และกฎหม�ยที่น่�สนใจ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 103จุลนิติ

ความผดิดงักล่าว ได้กระท�าแก่บคุคลอายเุกิน	๑๕	ปี	แต่ไม่ถึง	๑๘	ปี ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่ ๖ ปี ถงึ ๑๕ ปี และปรบัตัง้แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
       ทั้งนี้ ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าว ได้กระท�าแก่บุคคลอายุ 
ไม่เกนิ	๑๕	ปี	หรือผูม้กีายพกิารหรือมจีติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกต้ังแต่ ๘ ปี ถงึ ๒๐ ปี และปรบัตัง้แต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๕๒)
     (๒)  นิติบุคคลใดกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับ
ตัง้แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในกรณทีีก่ารกระท�าความผดิ 
ดังกล่าวของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ	หรือ 
ผู้จัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น	หรือ
ในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการและละเว้นไม่ส่ังการ
หรอืไม่กระท�าการจนเป็นเหตใุห้นติบิคุคลนัน้กระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุตัง้แต่ ๖ ปี ถงึ ๑๒ ปี และปรบัตัง้แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
แต่ถ้าเป็นการกระท�าแก่บคุคลอายเุกนิ	๑๕	ปีแต่ไม่ถงึ	๑๘	ปี	ตามความในมาตรา ๕๒  
วรรคสอง หรือกระท�าแก่บุคคลอายุไม่เกิน	๑๕	ปี หรือผู้มีกายพิการหรือ 
มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบตามความในมาตรา ๕๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี (มาตรา ๕๓)  
  ๕)  แก้ไขเพิ่มเติมความใน	(๑)	ของมาตรา	๕๓/๑	แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	
ในเรื่องบทก�าหนดโทษส�าหรับกรณีการกระท�าความผิดตามมาตรา	๕๒	หรือ
มาตรา	๕๓	วรรคสอง	 ท่ีเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�าเป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ ถ้าการกระท�าผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ 
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ารับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ ๘ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือจ�าคุกตลอดชีวิต 
 ๖)  เพิ่มความเป็นมาตรา	๕๖/๑	 ในหมวด	๖	บทก�าหนดโทษ	แห่ง 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	ส�าหรบัการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่กระท�าต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกิน	๑๕	ป ีกล่าวคือ  
ก�าหนดให้ผู้ใดที่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด  
หน่วงเหนีย่วกักขงัจดัให้อยูอ่าศัย หรอืรบัไว้ ซ่ึงบุคคลอายไุม่เกนิ ๑๕ ปี ให้ท�างาน 
หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ 
การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของบคุคลนัน้ หรอืขัดต่อศลีธรรมอันด ีต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน ๔ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐104 จุลนิติ

 แต่ทั้งนี้ ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวนั้น	 เป็นกรณีท่ีผู้บุพการีให ้
ผู้สืบสันดานท�างานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน	หรือ
เมือ่พจิารณาถงึสภาพความผิด	หรอืเหตอุนัควรปรานอีืน่แล้ว กฎหมายก�าหนด
ให้ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท�าความผิดเลยก็ได้

หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ 105จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
  โดยที่ปัจจุบันมีการน�าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต
ผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่หากมีการส่งเสรมิและพฒันา 
ระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความ 
ไว้วางใจ ความร่วมมอื ส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพในการผลติผลติผลหรอืบรกิาร
ทางการเกษตรอย่างยัง่ยนื ส่งผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางด้านรายได้ และได้รบั 
การถ่ายทอดความรูอ้นัจ�าเป็นตลอดจนเทคโนโลยกีารผลติทีม่มีาตรฐาน มกีารควบคมุ 
ต้นทนุในการผลติผลติผลหรอืบริการทางการเกษตร มกีารป้องกนัความเสีย่งจาก 
ปัจจยัภายนอกและผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรสามารถประกอบธรุกจิโดยได้รบั 
ผลิตผลทีม่คุีณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ ซึง่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ 
และความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรี 
ได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างท�าของ สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซื้อขาย 
ซึง่มคีวามซับซ้อนและยุง่ยากในการวเิคราะห์ถงึความคุม้ค่าและต้นทุนในการผลิต
ผลติผลหรือบรกิารทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นเกษตรกรรายย่อย 
ซึง่มอี�านาจต่อรองในการท�าสญัญาน้อยกว่าผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร มคีวามเสีย่ง 
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สมควรที่รัฐจะก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
รวมทั้งก�าหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จึงจ�าเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�าคัญโดยสรุป
๑)	ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๓)
 ในกรณทีีก่ฎหมายใดได้บญัญตัหิลกัเกณฑ์ในการท�าสญัญาและการไกล่เกลีย่
หรือระงับข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้บังคับ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
 ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑ 
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๒)	บทนิยาม (มาตรา ๔) 
 “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือ 
บรกิารทางการเกษตรทีเ่กดิข้ึนจากสญัญาการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร 
ประเภทเดยีวกนัระหว่างผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรฝ่ายหนึง่กบับคุคลธรรมดา
ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตร 
หรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกบัวิสาหกจิชมุชนหรอืเครือข่าย 
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จ�าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงท่ีจะผลิต  
จ�าหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจ�านวน คุณภาพ ราคา หรือ 
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผล 
ดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่ก�าหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจ 
ทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้ก�าหนดวิธีการผลิต  
จดัหาพนัธุ ์เมลด็พนัธุ ์ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจยัการผลติให้แก่เกษตรกร
  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้การท�าสัญญาการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา
ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมไม่ถงึสบิรายแต่ไม่น้อยกว่าสองรายขึน้ไปประเภทใด 
ต้องน�าระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา
 “ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึง่ประกอบธุรกิจ
การผลิต แปรรูป จ�าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการ
ด้านระบบการผลติสนิค้า หรอืปัจจยัการผลติทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา
 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และให้หมายความรวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลีย้งสัตว์ การเพาะเลีย้ง
สัตว์น�้า หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
 “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
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 “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการ 
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทกรุงเทพมหานคร หรอืคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทประจ�า
จงัหวดั แล้วแต่กรณี
 “ข้อพพิาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งทีเ่กีย่วกับสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิ 
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๓)	ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามกฎหมายนี้  
และให้มีอ�านาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดย
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๔)	คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสัญญา	(หมวด ๑, มาตรา ๖ 
ถึงมาตรา ๑๕)
	 ๔.๑)	ทีม่าและองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบ
เกษตรพันธสัญญา	
      กฎหมายก�าหนดให้ “คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตร
พันธสัญญา” ประกอบด้วย
     (๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ
     (๒)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
     (๓)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานกรรมการ 
ด�าเนนิการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผูจ้ดัการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
     (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกิน ๙ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
จากเกษตรกร จ�านวน ๓ คน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร จ�านวน ๓ คน และ
ผู้ซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
เศรษฐศาสตร์ จ�านวนไม่เกิน ๓ คน 
     ให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นเลขานุการ 
     โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของ 
คณะกรรมการ (มาตรา ๖) 
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     ทัง้นี ้กฎหมายก�าหนดให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผูท้รงคุณวุฒซ่ึิงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้ 
อีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘)
  ๔.๒)	อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา	
      (๑)  เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
     (๒) ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพือ่ให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้อง 
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามแผนพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาท่ีคณะรฐัมนตรอีนมุตัิ
ตาม (๑)
     (๓) ก�าหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริม 
ให้น�ารูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้
     (๔) ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริม 
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐในการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๗) ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องค�านึงถึง
อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐด้วย
     (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการตาม (๒) หรือ (๖)
     (๙)  ออกประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายนี้
     (๑๐)  ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายน้ี หรือตามที ่
คณะรัฐมนตรมีอบหมายประกาศตาม (๙) น้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้
     (๑๑)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
แทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
      ในการปฏิบติัหน้าทีต่ามกฎหมายน้ี คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการ 
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความเห็น ค�าแนะน�าทางวิชาการ หรือ 
ส่งเอกสารหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกอบการพจิารณาได้ตามทีเ่ห็นสมควร 
(มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)
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 ๔.๓)	องค์ประชุมและการลงมติ	
     การประชมุคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการนัน้ ต้องมกีรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
     โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑) 
 ๔.๔)		ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
     กฎหมายก�าหนดให้	“ส�านกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	 
ท�าหน้าท่ีเป็น	“ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ” รวมทั้งให้มีอ�านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑)  รบัผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
     (๒)  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ 
ท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
     (๓)  จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
     (๔)  พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา และน�าเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามข้อ ๔.๒) (๗)
     (๕)  เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเกี่ยวข้องในระบบเกษตร 
พันธสัญญา และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
     (๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๔)
  ๔.๕)	การประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้กระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายนีห้รอืมพีฤตกิรรมเอาเปรียบคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่อย่างไม่เป็นธรรม
     ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้และผลของคด ี
ถึงที่สุดแล้วหรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู ่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรม 
เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการมีอ�านาจ
ประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคล
ที่เก่ียวข้องให้ประชาชนทราบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ประกาศก�าหนด
     ทัง้นี ้ถ้าการด�าเนนิการดงักล่าวเป็นการด�าเนนิการโดยสจุรติ กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการ ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่ก่ียวข้องนัน้ไม่ต้องรบัผดิแม้ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บคุคลใด เว้นแต่จะพสิจูน์ 
ได้ว่าเป็นการกระท�าโดยจงใจก่อให้เกดิความเสยีหายหรอืเป็นการกระท�าโดยประมาท 
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๕)
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๕)	ระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๒, มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๘)
 ๕.๑)	ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร (ส่วนที ่๑, มาตรา ๑๖ ถงึมาตรา ๑๙) 
     กฎหมายก�าหนดให้ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรท่ีประสงค ์
จะประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพนัธสัญญาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านกังาน 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ เพ่ือให้มีการจัดท�า
ทะเบียนผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
โดยต้องจัดท�าและเผยแพร่ในระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสื่ออื่นที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องด�าเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง (มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๗) 
     ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการ
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา กฎหมายก�าหนดให้ต้องแจ้งเป็น
หนงัสอืต่อส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ทั้งนี้ 
การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิกนิติบุคคล 
ที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา	ไม่ว่าจะมีการแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 
๓๐	วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือไม่	
ก็ไม่มีผลให้สญัญาในระบบเกษตรพนัธสัญญาสิน้สดุลง (มาตรา ๑๘ ถงึมาตรา ๑๙)
 ๕.๒)	การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๒๐ 
ถึงมาตรา ๒๘)
     ๕.๒.๑)	ขั้นตอนการด�าเนินการก่อนการท�าสัญญา	
	 	 	 			 	 	 	 	 ก่อนการด�าเนินการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
กฎหมายก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องจัดท�าเอกสารส�าหรับการ
ชีช้วนและร่างสญัญาให้เกษตรกรผูเ้ข้าท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสัญญาทราบ
เป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับการ 
ชี้ชวนและต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�านักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกบ็ไว้เพือ่ใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบด้วย จ�านวน  
๑ ชุด โดยเอกสารส�าหรับการชี้ชวนดังกล่าวนั้น	อย่างน้อยต้องมีข้อความหรือ 
ค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและเข้าท�าสัญญา	ดังต่อไปนี้
          (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร
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          (๒) ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน คุณภาพ ตลอดจน
ประมาณการของจ�านวนหรือปริมาณของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
ทีจ่ะท�าการผลิตหรอืบรกิารตามสัญญา ระยะทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร ประมาณการระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระ
ความเสี่ยงที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน
          (๓) ข ้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือ
บรกิารทางการเกษตรทีเ่กีย่วข้องตามสญัญาและให้รวมถงึข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพ 
มาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
ตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด
          (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
         ทั้งนี้ กฎหมายให้ถือว่าเอกสารส�าหรับการช้ีชวนดังกล่าว
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยสัญญาที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ากับเกษตรกร หากข้อความใดในสัญญาขัดหรือแย้ง 
กบัข้อความในเอกสารส�าหรบัการชีช้วนให้ตีความไปในทางทีเ่ป็นคณุแก่เกษตรกร 
(มาตรา ๒๐)
   	 	 ๕.๒.๒) รูปแบบของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
          สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�าเป็นหนังสือ	 
ใช้ข้อความภาษาไทยท่ีเข้าใจง่าย	หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบาย 
ประกอบ	และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้
          (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ 
ท�าสัญญา
          (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภท
ของการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร และคุณภาพของผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร
          (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ
ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
          (๔) รายละเอยีดของสถานทีผ่ลติผลติผลหรอืบรกิารทางการ
เกษตร โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว
          (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
          (๖) ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตร หากมีการก�าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�าหนดให้
ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะก�าหนดอย่างไร และใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด ในกรณี
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ที่เป็นสัญญาบริการทางการเกษตรต้องก�าหนดค่าตอบแทนและวิธีการค�านวณ 
ค่าตอบแทนให้ชัดเจน
           (๗) วันและสถานที่ในการส่งมอบผลิตผลหรือบริการ 
ทางการเกษตรและการช�าระเงิน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงินก่อนการ 
ส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ
           (๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุ 
สุดวิสัย หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา
           (๙) กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิท่ีเกีย่วข้องในขัน้ตอนของการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด
          (๑๐) ผู ้รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและ 
ความเสี่ยงทางการค้าในกรณีท่ีผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได ้
ตามราคาที่ก�าหนดไว้
          (๑๑) การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
          (๑๒) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
          (๑๓) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
           ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
มีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันท�าสัญญา (มาตรา ๒๑)
     ๕.๒.๓)	สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของเกษตรกร	
          ในกรณีที่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีจัดท�าขึ้นนั้น
ไม่มีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	๕.๒.๒)	กฎหมายก�าหนดให้เกษตรกร 
มสิีทธเิลอืกว่าจะให้เพิม่ความในสัญญาให้ครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ	๕.๒.๒) 
และให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป	หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น โดยเกษตรกร
ต้องใช้สิทธิเลือกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ท�าสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผล
ทางการเกษตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว 
ให้สัญญาใช้บังคับต่อไป  และในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว  
กฎหมายไม่ตัดสทิธเิกษตรกรในการเรยีกร้องค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนความเสยีหาย 
ทีเ่กิดขึน้จากการเตรยีมการหรอืการด�าเนนิการตามสญัญาโดยสุจรติ (มาตรา ๒๒)
          ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรหรอืเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพนัธสัญญา
ก่อนสิน้ก�าหนดระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา	เนือ่งจาก	(๑)	สภาพของพืน้ที ่
ที่ท�าการผลิตผลิตผล	 (๒)	บริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตร 
พันธสัญญา	หรือ	 (๓)	 ภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าว 
ได้เปล่ียนแปลงไป เว้นแต่จะได้มีการตกลงก�าหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือ 
ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (มาตรา ๒๗)
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     ๕.๒.๔)	การก�าหนดแบบของสัญญาท่ีกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม	หรือสิ่งแวดล้อม
         ในกรณีที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจม ี
ผลกระทบอย่างส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม กฎหมาย 
ก�าหนดให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานั้นต้องท�าตามแบบที่ 
คณะกรรมการประกาศก�าหนด	 ซึ่งแบบของสัญญาดังกล่าวอย่างน้อย 
คณะกรรมการต้องก�าหนดสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดของคู่สัญญาให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันอาจเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือ 
สิง่แวดล้อม ทัง้นี ้การก�าหนดแบบของสญัญาดังกล่าวย่อมไม่มผีลกระทบกับสญัญา
ที่คู่สัญญาได้จัดท�าขึ้นก่อนวันที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ (มาตรา ๒๓)
         แต่ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญา 
ไม่เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการประกาศก�าหนดในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญ 
ให้ถือว่าสัญญาส ่วนนั้นไม ่ มีผลใช ้บังคับและให ้น�าความตามแบบท่ี 
คณะกรรมการก�าหนดมาใช้บงัคบัแทน รวมท้ัง ไม่ตัดสทิธิเกษตรกรในการเรยีกร้อง 
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ 
ด�าเนินการตามสญัญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (มาตรา ๒๔)
     ๕.๒.๕)	บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร	
          กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
แบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการ 
อ่ืนใดเพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามกฎหมายน้ี โดยในกรณีท่ีมกีารท�าสัญญาดังกล่าว กฎหมายให้ถอืว่าสัญญานัน้
เป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (มาตรา ๒๕)
     ๕.๒.๖)	ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ไม่มีผลใช้บังคับในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา
         กฎหมายให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงือ่นไขใดในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาดังต่อไปนี้	ไม่มีผลใช้บังคับ
          (๑) ข้อตกลงที่บังคับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุ์พืชหรือ
พนัธุส์ตัว์ อาหาร ยา และปัจจยัการผลติ สารเคม ีเครือ่งมอื อุปกรณ์ หรอืสิง่ทีต้่อง
น�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ ที่ไม่มีคุณภาพ ตามที่
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา หรือไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในสัญญา หรือ
ที่ไม่มีฉลาก หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก�าหนด
         (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรต่อเกษตรกรในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของพนัธุพ์ชืหรอืพนัธุส์ตัว์ อาหาร ยา สารเคม ีเครือ่งมอื อปุกรณ์ ปัจจัย
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การผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ  
แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา
         (๓) ข้อตกลงหรอืเง่ือนไขท่ีก�าหนดให้มกีารจ�าหน่ายจ่ายโอน
ทรพัย์สิน หรอืสทิธใิด ๆ  ของเกษตรกรให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรภายหลงั 
จากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา
         (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขท่ีให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญา
แม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
         (๕) ข้อตกลงท่ีให้สทิธิผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรในการ
บอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ
         (๖) ข้อตกลงท่ีเรียกหรือก�าหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระ 
เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่ก�าหนดไว้ในเวลาที่ท�าสัญญา
         (๗) ข้อตกลงท่ีก�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยท่ีเกษตรกรได้รบั
จากทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร
         (๘) ข้อตกลงท่ีก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ 
ค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว
         (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติ
หรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศ 
ก�าหนด (มาตรา ๒๖)
      ๕.๒.๗)	ความเป็นโมฆะของสัญญา
	 									 	 	 	 ข้อสัญญาใดท่ีมใิห้น�าบทบญัญัติแห่งกฎหมายนีไ้ปใช้บงัคบั
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน	กฎหมายก�าหนดให้ข้อสญัญานัน้เป็นโมฆะ (มาตรา ๒๘)

๖)	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	(หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๗)
  ๖.๑)	การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท                           
     เมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ถ้าคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท กฎหมาย
ก�าหนดให้คู่สญัญาท้ัง ๒ ฝ่ายเข้าสูก่ระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามท่ีบัญญตัไิว้
ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
หรือน�าคดีไปสู่ศาลได้ โดยการให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทยื่นค�าร้องต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท (มาตรา ๒๙)
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  ๖.๒)	คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
      ๖.๒.๑)	ท่ีมาและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาท
กรุงเทพมหานคร
          กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรงุเทพมหานคร”	ประกอบด้วย ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ทนส�านกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์ ผูแ้ทนกระทรวง
ยตุธิรรม ผูอ้�านวยการเขตกรงุเทพมหานครในท้องท่ีท่ีมข้ีอพพิาท และผูท้รงคณุวฒุิ
ซึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการเกษตรหรอืการบรหิารธุรกจิ ซึง่ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้แทน 
ส�านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร (มาตรา ๓๐)
      ๖.๒.๒)	ท่ีมาและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาท 
ประจ�าจังหวัด
          กฎหมายก�าหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประจ�าจงัหวดั” ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ อยัการ
จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นายอ�าเภอ 
ในท้องทีท่ีม่ข้ีอพพิาท และผูท้รงคณุวฒุซิึง่มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการเกษตร
หรือการบริหารธุรกจิซึง่ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งตัง้จ�านวนไม่เกนิ ๓ คน เป็นกรรมการ 
โดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๓๑)
      ๖.๒.๓)	วาระการด�ารงต�าแหน่งและพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 
          กฎหมายก�าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖.๒.๑) 
และ ๖.๒.๒) มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งต้ังอกีได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกนั
เกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘ และมาตรา ๓๒)
      ๖.๒.๔)	องค์ประชุมและการลงมติ	
          การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑) และ ๖.๒.๒) นั้น 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
         โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนน
กรรมการคนหนึง่ให้มเีสยีง ๑ เสยีง ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในทีป่ระชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๒)
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 ๖.๓)	กรณีเกิดข้อพิพาทหลายพื้นที่	
      ในกรณีท่ีพื้นท่ีในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตาม
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒ จังหวัด
ขึ้นไป กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในจังหวัดที่พื้นท่ี 
ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรท่ีมีข้อพิพาทส่วนใหญ่ต้ังอยู ่
เป็นผูด้�าเนนิการไกล่เกล่ียข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลักเกณฑ์
เก่ียวกับอ�านาจในการพิจารณาของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้
เป็นประการอื่น
      ส�าหรบักรณทีีม่ข้ีอพพิาทในการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างผูป้ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรรายใดรายหนึ่งกับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกัน 
และคูส่ญัญาร้องขอให้มกีารรวมกระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท กฎหมายก�าหนดให้
น�าความดังกล่าวในข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย (มาตรา ๓๓)
  ๖.๔)	กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท
	 	 	 	 	 ๖.๔.๑)	ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจพิจารณา 
ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีนงัสอื
แจ้งให้คู่สัญญาทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
ในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันนับแต่วันที ่
ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา ๓๔)
          ท้ังนี้ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคล 
ทีเ่กีย่วข้องมาให้ถ้อยค�าหรอืส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอืน่ใดเพือ่ประกอบการพจิารณา
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้ (มาตรา ๓๕)
     ๖.๔.๒)	บทต้องห้ามตามกฎหมายในระหว่างด�าเนินกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
          ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันท่ี
ประธานกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาทได้รบัค�าร้องข้อ ๖.๑) จนถงึวันทีค่ณะกรรมการ
ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาทหรอืวนัทีคู่ส่ญัญาท�าสญัญาประนปีระนอม
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี กฎหมายได้ก�าหนดห้ามมิให้คู่สัญญา
          (๑) ชะลอ ระงบั หรอืยตุกิารปฏบัิตหิน้าทีต่ามสญัญาจนเป็น
เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย
          (๒) ในกรณีท่ีสญัญาสิน้สดุลงระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ีย
ข้อพพิาท ห้ามมใิห้คูส่ญัญากระท�าการใด ๆ ทีเ่ป็นการเสยีหายแก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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          (๓) ท�าข้อตกลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญาเพื่อให้ฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงเป็นผูร้บัความเสีย่งภยั รบัภาระหรอืมหีน้าท่ีเพิม่เตมิ โดยไม่มค่ีาตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
          ในกรณท่ีีมกีารท�าข้อตกลงหรอืแก้ไขสญัญาตาม (๓) ให้ถือว่า 
ข้อตกลงนั้นไม่มีผลใช้บังคับ (มาตรา ๓๖)
  ๖.๕)	การท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา
	 	 	 	 	 ในกรณีท่ีคู่สัญญาท้ัง	๒	ฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทจัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และ
ให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย 
ในกรณีที่คู ่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
สั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น โดยค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคู่สัญญา
ที่จะน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล และ
ในกรณทีีม่เีกษตรกรซึง่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบติัตามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม  
กใ็ห้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทมหีนังสอืแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
ด�าเนินการประสานงานเพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
     ในกรณทีีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิตัติามสัญญาประนปีระนอม
ยอมความ กฎหมายก�าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ยืน่ค�าร้องต่อพนักงานอยัการ
ที่มีเขตอ�านาจ และให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ�านาจเพื่อให ้
ออกค�าบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้น�ากฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 	 	 	 	 เมื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา  
ให้อายุความในการฟ้องคดีสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทรบัค�าร้องจนถงึวันท่ีคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทสัง่จ�าหน่ายข้อพพิาท
หรือวันที่คู่สัญญาท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี
     โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และการจดัท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความนัน้ กฎหมายก�าหนดให้เป็นไปตามที ่
คณะกรรมการประกาศก�าหนด (มาตรา ๓๗)

๗)	บทก�าหนดโทษ	(หมวด ๔, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๒)
 ๗.๑)  ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใด 
        (๑)	 ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖ 

101-120-MAC6.indd   117 8/19/17   9:32 AM



พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐118 จุลนิติ

     (๒)	 จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้ว 
ไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามความในมาตรา ๑๘
     (๓)	 ไม่จดัท�าเอกสารส�าหรบัการชีช้วนและร่างสญัญาให้เกษตรกร
ผู้เข้าท�าสัญญาตามความในมาตรา ๒๐ 
     (๔)	 ไม่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันท�าสัญญาตามความ 
ในมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือ
     (๔)		 ฝ่าฝืนโดยแบ่งสญัญาระหว่างผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร 
กับเกษตรกรหรือกระท�าการอื่นใด	 เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของ 
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนีต้ามความในมาตรา ๒๕ 
     ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๘)
 ๗.๒) 	ในระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพพิาทตามความในมาตรา	๓๖	 
นัน้	คู่สัญญาฝ่ายใดได้กระท�าการฝ่าฝืนโดยการชะลอ	ระงับ	หรือยุติการปฏิบัต ิ
หน้าท่ีตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายตามความ 
ในมาตรา ๓๖ (๑) หรือในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย 
ข้อพพิาทได้กระท�าการใด ๆ  ทีเ่ป็นการเสยีหายแก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ทัง้ทางตรง
และทางอ้อมตามความในมาตรา ๓๖ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๓๙)
 ๗.๓) ในกรณีท่ีผู้กระท�าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�าความผิด 
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรอืบคุคลใดซึง่รับผดิชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรอืในกรณีท่ีบุคคล
ดงักล่าวมหีน้าทีต้่องส่ังการหรอืกระท�าการและละเว้นไม่สัง่การหรอืไม่กระท�าการ
จนเป็นเหตใุห้นติิบคุคลนัน้กระท�าความผดิ ผูน้ัน้ต้องรบัโทษตามท่ีบัญญติัไว้ส�าหรบั 
ความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๔๐)
 ๗.๔) ในกรณีท่ีการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบ
เกษตรพันธสัญญาใด	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือกระบวนการผลิตภายใต้
เงือ่นไขทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรก�าหนด ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตร
มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย๑	เพื่อการนั้น เว้นแต่ 

๑ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดนั้น หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย.
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จะพสิจูน์ได้ว่าผลกระทบนัน้เกิดข้ึนจากเหตสุดุวสิยั หรอืเป็นการกระทาํหรือละเว้น
การกระทําของเกษตรกรในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกําหนด (มาตรา ๔๑)
 ๗.๕) บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ๒ 

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยให้คํานึงถึงสภาพ 
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซํ้า และการป้องกัน 
มิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซํ้าอีก
     ทัง้นี ้เมือ่ผูต้้องหาได้ชาํระเงินค่าปรบัตามจาํนวนท่ีเปรยีบเทียบภายใน 
๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีมกีารเปรยีบเทียบแล้ว ให้ถอืว่าคดีเลกิกนัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔๒)

๘) บทเฉพาะกาล
 ๘.๑)  เมือ่มปีระกาศกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งการประกอบ
ธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ 
ตามความในมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตรซึง่ประกอบธรุกจิ
ในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนี้
อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป แจ้งการ 
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๖ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
กําหนด (มาตรา ๔๓) 
 ๘.๒) ในวาระเริม่แรก ให้สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาํ 
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามความในมาตรา ๑๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖ (มาตรา ๔๔)
 ๘.๓) ในวาระเร่ิมแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ คือ
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย
น้ีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามมาตรา ๖ (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
๙๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๕)

๒กฎหมายกําหนดให้ “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร โดยให้มทีัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามความเหมาะสม.
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 ๘.๔) ภายใต้บงัคับข้อตกลงหรอืเงือ่นไขทีไ่ม่มผีลใช้บงัคบัในสญัญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาตามความในมาตรา ๒๖ ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง และ 
ในกรณท่ีีมข้ีอพพิาทในการปฏบิติัตามสญัญาดงักล่าว ให้น�าบทบญัญตัใินหมวด ๓ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบทก�าหนดโทษตามมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับ
 ๘.๕) บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิารณาด�าเนนิการตามกฎหมายน้ี 
ต่อไป
 ๘.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนินการออกประกาศหรอืระเบยีบ
ตามกฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐  
หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 

หมายเหตุ	:-	 
   • พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคับเมือ่พ้นก�าหนด ๑๒๐ วนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เป็นต้นไป (มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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