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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำ�นักกฎหมาย

ร่

างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*		

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๕๙ และได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๙
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึง่ ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ. .... ในวาระที่ ห นึ่ ง และลงมติ รั บ หลั ก การ
แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไว้พจิ ารณา และตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจำ� นวน ๒๒ คน
เพือ่ พิจารณา โดยมีกำ� หนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้เชิญ
หน่วยงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะส่งผลให้กระบวนการ
ตราร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ เกษตรกร
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ขยายระยะเวลา
การพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ตามทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ซึง่ จะครบก�ำหนดในวันพฤหัสบดีที่ื
๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ซึ่งใช้บังคับกับเกษตรกร
*ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
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ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ภาคราชการและภาคเอกชน ดังนั้น จึงต้องพิจารณาด้วยความละเอียด
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในที่ผ่านมาด้วยความละเอียด
รอบคอบและครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อน�ำข้อมูลไปบัญญัติกฎหมายและเพื่อสร้างความเข้าใจ
รวมทั้ ง เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอั น จะท� ำ ให้ ก ฎหมายใช้ บั ง คั บ ได้
ตรงตามเจตนารมณ์ทแี่ ท้จริง สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจงึ ได้มมี ติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก
๓๐ วัน ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ ซึ่งจะครบก�ำหนดในวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

เหตุผล
โดยทีป่ จั จุบนั มีการน�ำระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่ หากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มคี วามเป็นธรรม
ตามหลักสากลจะช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ
เกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้
อันจ�ำเป็น ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทีม่ มี าตรฐาน มีการควบคุมต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตร และผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รบั ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐานตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจ
ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่การท�ำสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญามีลกั ษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างท�ำของ สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซือ้ ขาย
ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอ�ำนาจต่อรองในการท�ำสัญญา
น้อยกว่าผูป้ ระกอบการทางธุรกิจทางการเกษตร มีความเสีย่ งในการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา
สมควรทีร่ ฐั จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการท�ำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
รวมทัง้ ก�ำหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี้
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

ค. สาระส�ำคัญโดยสรุป  

๑) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓)
“ระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือ บริการ
ทางการเกษตรที่เ กิด ขึ้น จากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตั้งแต่ ๑๐ รายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จ�ำหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จ�ำหน่าย หรือรับจ้างผลิต
ผลิตผลทางการเกษตรตามจ�ำนวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่ จ ะซื้ อ ผลิ ต ผลดั ง กล่ า วหรื อ จ่ า ยค่ า ตอบแทนตามที่ ก� ำหนดไว้ ต ามสั ญ ญา
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีสว่ นในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผูก้ ำ� หนดวิธกี ารผลิต จัดหาพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
		 “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต
แปรรูป จ�ำหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า
หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความ
รวมถึง สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และวิส าหกิจชุมชน
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
		 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา
“คณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท” หมายความว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�ำจังหวัด แล้วแต่กรณี
		 “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
		 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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๒) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔)
		 ให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอ�ำนาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
		 ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๓) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๑ ร่างมาตรา ๕
ถึงร่างมาตรา ๑๓)
๓.๑) ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา” ประกอบด้วย
			
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
			
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
			
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
			
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่ง
มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
เศรษฐศาสตร์
			
ให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมาย เป็นเลขานุการ (ร่างมาตรา ๕)
๓.๒) ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
			
(๑) เสนอแผนการพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
			
(๒) ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม (๑)
			
(๓) ก�ำหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริมให้นำ� รูปแบบ
สัญญาดังกล่าวไปใช้
			
(๔) ส่งเสริมให้มีการท�ำประกันภัยในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร
			
(๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารตรากฎหมาย หรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
			
(๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ในการด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
			
(๗) ให้คำ� แนะน�ำหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการท�ำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องค�ำนึงถึงอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐด้วย
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(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ด�ำเนินการตาม (๒) หรือ (๖)
			
(๙) ออกประกาศเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในเรือ่ งต่าง ๆ ตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
		
ประกาศตาม (๙) นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
(ร่างมาตรา ๘)
		 ๓.๓) การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
			
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
			
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรือ่ งทีก่ รรมการผูใ้ ดมีสว่ นได้เสีย กรรมการผูน้ น้ั
มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบและมีสิทธิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น
แต่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
			
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียงหนึง่
ในการลงคะแนน ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง
เป็นเสียงชี้ขาด (ร่างมาตรา ๙)
		 ๓.๔) ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
			
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นำ� ข้อ ๓.๓) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐)
		 ๓.๕) ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
อาจเชิ ญ บุ ค คลใดมาเพื่ อ ให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ความเห็ น ค� ำ แนะน� ำ ทางวิ ช าการ หรื อ ส่ ง เอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร (ร่างมาตรา ๑๑)
		 ๓.๖) ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
			
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
			
(๒) รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลและสภาพปัญหาเกีย่ วกับการท�ำเกษตรกรรม
ในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่
			
(๓) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
			
(๔) พิจารณาปัญหาเกีย่ วกับระบบเกษตรพันธสัญญา และน�ำเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามข้อ ๓.๒) (๗)
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

			
(๕) เผยแพร่ ให้ความรู้ และให้ค�ำแนะน�ำแก่เกษตรกรในการท�ำสัญญา
และการท�ำเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
			
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (ร่างมาตรา ๑๒)
๓.๗) ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละผลของคดี
ถึงที่สุดแล้ว หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม
ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ�ำนาจประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืน
หรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้
			
การด� ำ เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง โดยสุ จ ริ ต ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่
จะพิสจู น์ได้วา่ เป็นการกระท�ำโดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระท�ำโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง (ร่างมาตรา ๑๓)

๔) ระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ถึงส่วนที่ ๒)

๔.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร (ส่วนที่ ๑ ร่างมาตรา ๑๔ ถึงร่างมาตรา ๑๗)
		  ๔.๑.๑) เพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแลการท�ำเกษตรกรรมในระบบเกษตร
พันธสัญญา ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรทีป่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ
				 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
(ร่างมาตรา ๑๔)
  ๔.๑.๒) ให้สำ� นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ท�ำทะเบียนผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยต้องจัดท�ำและเผยแพร่
ในระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทัง้ สือ่ อืน่ ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย และต้องปรับปรุงระบบทะเบียน
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๑๕)
   ๔.๑.๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการประกอบ
ธุ ร กิ จ ในระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาจะต้ อ งแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญา
				 หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
(ร่างมาตรา ๑๖)
๔.๑.๔) การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิก
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๓) หรือไม่ ไม่มีผล
ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาสิ้นสุดลง (ร่างมาตรา ๑๗)
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๔.๒) การท�ำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (ส่วนที่ ๒ ร่างมาตรา ๑๘ ถึงร่างมาตรา ๒๗)
  ๔.๒.๑) ก่อนการด�ำเนินการท�ำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรต้ อ งจั ด ท� ำ เอกสารส� ำ หรั บ การชี้ ช วนให้ เ กษตรกรผู ้ เ ข้ า ท� ำ สั ญ ญาในระบบเกษตร
พั น ธสั ญ ญาทราบเป็ น การล่ ว งหน้ า พร้ อ มทั้ ง รั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ตามเอกสารส� ำ หรั บ
การชี้ชวน และต้องส่งส�ำเนาเอกสารส�ำหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เก็บไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจ�ำนวน ๑ ชุด
				 การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึง่ ให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
				 เอกสารส� ำ หรั บ การชี้ ช วนตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ข ้ อ ความ
หรือค�ำรับรองเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้
				 (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ของผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีป่ ระสงค์จะชีช้ วน
ต่อเกษตรกร
				 (๒) ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน ประมาณการของจ�ำนวนและปริมาณ
ของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่จะท�ำการผลิตหรือบริการตามสัญญา ระยะทางที่เหมาะสม
ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระความเสี่ยงที่อาจต้องแยก
ความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน
				 (๓) ข้อมูลอันจ�ำเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการ
เกษตรที่เกี่ยวข้องตามสัญญา และให้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์
อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน�ำมาใช้ในการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด
				 (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
				 ให้ถือว่าเอกสารส�ำหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญาสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ำกับเกษตรกร หากข้อความใด
ในสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในเอกสารส�ำหรับการชีช้ วนให้ตคี วามไปในทางทีเ่ ป็นคุณแก่เกษตรกร
(ร่างมาตรา ๑๘)
  ๔.๒.๒) สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดท�ำเป็นหนังสือ ใช้ข้อความ
ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�ำอธิบายประกอบ และอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
				 (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ท�ำสัญญา
				 (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภทของการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
				 (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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				 (๔) รายละเอียดของสถานที่ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว
				 (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
				 (๖) ราคาและวิธีการค�ำนวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
หากมีการก�ำหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะก�ำหนด
อย่างไรและใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด
				 (๗) วันที่ส่งมอบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรและการช�ำระเงิน
โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ช�ำระเงินก่อนการส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ
				 (๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
สถานการณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ห รื อ ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ และอยู ่ น อกเหนื อ การควบคุ ม
ของคู่สัญญา
				 (๙) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด
			
(๑๐) ผู ้ รั บ ความเสี่ ย งภั ย ในผลิ ต ผลทางการเกษตรและความเสี่ ย ง
ทางการค้าในกรณีที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�ำหน่ายได้ตามราคาที่ก�ำหนดไว้
				 (๑๑) การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
				 (๑๒) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
				 (๑๓) รายละเอียดอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด (ร่างมาตรา ๑๙)
   ๔.๒.๓) ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดท�ำขึ้นไม่มีรายละเอียด
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือกว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๔.๒.๒) และให้สญ
ั ญานัน้ มีผลใช้บงั คับต่อไป หรือจะบอกเลิกสัญญานัน้ ทัง้ นี้ เกษตรกร
ต้องใช้สทิ ธิเลือกภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ทีล่ งนามในสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผลทางการเกษตร แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
				 ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิเกษตรกรในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการด�ำเนินการตามสัญญา
โดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๐)
   ๔.๒.๔) ในกรณีที่การท�ำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบ
อย่างส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจก�ำหนดให้สัญญานั้น
ต้องท�ำตามแบบที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด
				 การก�ำหนดแบบของสัญญาไม่มผี ลกระทบกับสัญญาทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้จดั ท�ำขึน้
ก่อนวันที่ประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๑)
   ๔.๒.๕) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�ำสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนดตามข้อ ๔.๒.๔) ในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้น
ไม่มีผลใช้บังคับและให้น�ำความตามแบบที่คณะกรรมการก�ำหนดมาใช้บังคับแทน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ

68

61-73-MAC6.indd 68

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๖๐

5/18/2560 BE 5:02 PM

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

เกษตรกรในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ
ด�ำเนินการตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (ร่างมาตรา ๒๒)
		
๔.๒.๖) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�ำการอื่นใด เพื่อให้การท�ำสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้
				 กรณีทมี่ กี ารท�ำสัญญาตามวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าสัญญานัน้ เป็นสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา (ร่างมาตรา ๒๓)
		   ๔.๒.๗) ให้ถือว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ดังต่อไปนี้ ไม่มีผลใช้บังคับ
				 (๑) ข้อตกลงทีบ่ งั คับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุพ์ ชื หรือพันธุส์ ตั ว์ อาหาร
ยา และปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน�ำมาใช้ใ นการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรใด ๆ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ ตามทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา หรือไม่เป็นไป
ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญา หรือทีไ่ ม่มฉี ลากหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ตามทีก่ ฎหมายนัน้ ๆ ก�ำหนด
				 (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ำกัดความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางเกษตรต่อเกษตรกรในความช�ำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์
อาหาร ยา สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ำมาใช้ในการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางเกษตรใด ๆ แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา
				 (๓) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้มีการจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
หรือสิทธิใด ๆ ของเกษตรกรให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลังจากการบอกเลิกสัญญา
หรือในกรณีที่ผิดสัญญา
				 (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหตุ
สุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
				 (๕) ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอกเลิก
สัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�ำคัญ
				 (๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือก�ำหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่า
ภาระที่ก�ำหนดไว้ในเวลาที่ท�ำสัญญา
				 (๗) ข้ อ ตกลงที่ ก� ำ หนดให้ ต ้ อ งน� ำ เงิ น ชดเชยที่ เ กษตรกรได้ รั บ จาก
ทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
				 (๘) ข้อตกลงที่ก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลง
ราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว
				 (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระ
เกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (ร่างมาตรา ๒๔)
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๔.๒.๘) การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อนสิ้นก�ำหนดระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา โดยผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรหรือเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เนือ่ งจาก
สภาพของพื้นที่ที่ท�ำการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
หรือภาวะตลาดของผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าวได้เปลีย่ นแปลงไปจะกระท�ำไม่ได้ เว้นแต่มกี ารตกลง
ก�ำหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (ร่างมาตรา ๒๕)
		   ๔.๒.๙) ข้อสัญญาใดที่มิให้น�ำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ (ร่างมาตรา ๒๖)

๕) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หมวด ๓ ร่างมาตรา ๒๗ ถึงร่างมาตรา ๔๓)		

๕.๑) เมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ถ้าคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�ำข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการหรือน�ำคดีไปสู่ศาลได้
		   ให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยื่นค�ำร้องต่อประธาน
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท
		   การยืน่ ค�ำร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการประกาศก�ำหนด
(ร่างมาตรา ๒๗)
๕.๒) ให้มคี ณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผู ้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการเกษตรหรื อ
การบริหารธุรกิจซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
		   ให้ผแู้ ทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
(ร่างมาตรา ๒๘)
๕.๓) ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ�ำจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท�ำการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
ผู ้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม และผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการเกษตรหรื อ การ
บริหารธุรกิจซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ จ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ (ร่างมาตรา ๒๙) 		
๕.๔) ให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง การพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ
และการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และการประชุมคณะกรรมการ มาใช้บงั คับ
กั บ วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง การพ้ น จากต� ำ แหน่ ง ของกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และการประชุ ม
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๓๐)
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๕.๕) ในกรณีที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในจังหวัดทีพ่ นื้ ทีใ่ นการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรส่วนใหญ่ตงั้ อยูเ่ ป็นผูด้ ำ� เนินการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอ�ำนาจในการพิจารณา
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้เป็นประการอื่น (ร่างมาตรา ๓๑)
๕.๖) ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด�ำเนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน
๔๕ วันนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�ำร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งให้
คู่สัญญาทราบก่อนครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาในการด�ำเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๒)
๕.๗) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำหรือส่ง
เอกสารหรือหลักฐานอืน่ ใดเพือ่ ประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดได้ (ร่างมาตรา ๓๓)
๕.๘) ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�ำร้องตามข้อ ๕.๑) จนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�ำหน่าย
ข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้คู่สัญญา
		   (๑) ชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหาย
		   (๒) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้ามมิให้
คู่สัญญากระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม
		  (๓) ท�ำข้อตกลงเพิม่ เติมหรือแก้ไขสัญญาเพือ่ ให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ เป็นผูร้ บั ความเสีย่ งภัย
รับภาระ หรือมีหน้าที่เพิ่มเติม โดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
		   ในกรณีที่มีการท�ำข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม (๓) ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีผล
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๔)
๕.๙) ในกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทจัดให้
มีการท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่าย ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญาไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทนั้น
		  ค�ำสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะน�ำข้อพิพาทไปสู่
การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�ำคดีไปสู่ศาล และในกรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�ำเนินคดี
แบบกลุ่ม ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด�ำเนินการ
ประสานงานเพื่อให้มีการด�ำเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....

		  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ยืน่ ค�ำร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการยืน่ ค�ำร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจ
เพื่อให้ออกค�ำบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว
		  เมือ่ คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้รบั ข้อพิพาทไว้พจิ ารณา ให้อายุความในการ
ฟ้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรับค�ำร้องจนถึงวันที่
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�ำหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาท�ำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี
		  หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดท�ำสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด (ร่างมาตรา ๓๕)

๖) บทก�ำหนดโทษ (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) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อ ๕.๘) (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (ร่างมาตรา ๓๗)
		 ๖.๓) ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางการเกษตรผู ้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๔.๒.๖)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘)
๖.๔) ในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท�ำความผิดของนิติบุคคล
นั้ น เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ การกระท� ำ ของกรรมการ หรื อ ผู ้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�ำการ
และละเว้นไม่สงั่ การหรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตาม
ที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๓๙)
๖.๕) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้
			
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และผูแ้ ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มที งั้ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมภิ าค
ได้ตามที่รัฐมนตรีก�ำหนดตามความเหมาะสม
			
หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด โดยให้ค�ำนึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด การกระท�ำ
ความผิดซ�้ำ และการป้องกันมิให้ผู้กระท�ำความผิดกระท�ำความผิดซ�้ำอีก
			
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันทีม่ กี ารเปรียบเทียบแล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๔๐)
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๗) บทเฉพาะกาล

		 ๗.๑) เมื่อมีประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) แล้ว
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรซึง่ ประกอบธุรกิจในลักษณะทีเ่ ป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
ต่อไป แจ้งการประกอบธุรกิจตามข้อ ๔.๑.๑) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
(ร่างมาตรา ๔๑)
		 ๗.๒) ในวาระเริ่มแรก ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�ำทะเบียน
ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรตามข้อ ๔.๑.๒) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับแต่วนั ทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามข้อ ๔.๑.๑) (ร่างมาตรา ๔๒)
		 ๗.๓) ในวาระเริ่มแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราช
บัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓.๑) (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๓)
		 ๗.๔) ภายใต้บงั คับข้อ ๔.๒.๗) ให้สญั ญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทีย่ งั มีผลใช้บงั คับอยู่
มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๔)
		 ๗.๕) บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาทีเ่ ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป (ร่างมาตรา ๔๕)
		 ๗.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการออกประกาศหรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ ให้รฐั มนตรีรายงานเหตุผลทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการได้ตอ่ คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบ
(ร่างมาตรา ๔๖)

ท่านผูอ้ า่ นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ้ ดมีความประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
สำ�นักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี        

www.parliament.go.th
www.senate.go.th
www.krisdika.go.th
www.cabinet.thaigov.go.th
มี.ค. - เม.ย. ๖๐
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