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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

หลักการและเหตุผล

โดยทีป่ จั จุบนั พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีบทบัญญัตบิ างประการทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทีม่ คี วามรุนแรงและซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามค�ำว่า “แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุง
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจากการกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ และก�ำหนดฐานความผิดซึง่ ได้กระท�ำต่อเด็กทีม่ อี ายุไม่เกิน
สิบห้าปีให้ทำ� งานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบ
ต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) ยกเลิกบทนิยามค�ำว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และค�ำว่า
“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับเรื่องลักษณะของการกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงในกรณีทมี่ กี ารใช้อำ� นาจครอบง�ำบุคคล
ด้วยเหตุทอี่ ยูใ่ นภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอืน่ ใดโดยมิชอบ
ขูเ่ ข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ ซึง่ ถ้าการกระท�ำนัน้ ได้กระท�ำ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กฎหมาย
ให้ถือว่าผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งตามกฎหมายเดิมก่อนที่จะ
มี ก ารแก้ ไขในครั้ ง นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ แ ต่ เ พี ย งการกระท� ำ การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ในกรณีที่เป็นการกระท�ำในลักษณะเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจาก
หรือส่งไปยังทีใ่ ด หน่วงเหนีย่ วกักขัง จัดให้อยูอ่ าศัย หรือรับไว้ซงึ่ บุคคลใด โดยข่มขู่
ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครอง
หรือผูด้ แู ลให้ความยินยอมแก่ผกู้ ระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคล
ที่ตนดูแล หรือเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด
หน่ ว งเหนี่ ย วกั ก ขั ง จั ด ให้ อ ยู ่ อ าศั ย หรื อ รั บ ไว้ ซึ่ ง เด็ ก เท่ า นั้ น ที่ ใ ห้ ถื อ ว่ า ผู ้ นั้ น
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
				 นอกจากนี้ ยังได้มีการก�ำหนดความหมายของค�ำว่า “การแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ” และค�ำว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ตามความ
ในมาตรา ๖ ไว้ดังนี้
				 “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วตั ถุหรือสือ่ ลามก การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส
การน�ำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพือ่ การค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
หรือการอืน่ ใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม
				 “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจ
ให้ท�ำงานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
				 (๑) ท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น
				 (๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
				 (๓) ใช้ก�ำลังประทุษร้าย
				 (๔) ยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน�ำภาระหนี้
ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
				 (๕) ท�ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
๓) ยกเลิ ก วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ข องมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) แก้ไขเพิม่ เติมความในมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกีย่ วกับเรือ่ งบทก�ำหนดโทษใหม่
เป็นดังนี้
				 (๑) ผูใ้ ดกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๔ ปี
ถึง ๑๒ ปีและปรับตัง้ แต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ถ้าการกระท�ำ
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ความผิดดังกล่าว ได้กระท�ำแก่บคุ คลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถงึ ๑๘ ปี ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตัง้ แต่ ๖ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตัง้ แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
							 ทั้งนี้ ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าว ได้กระท�ำแก่บุคคลอายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี หรือผูม้ กี ายพิการหรือมีจติ ฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตัง้ แต่ ๘ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตัง้ แต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๕๒)
				 (๒) นิติบุคคลใดกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับ
ตัง้ แต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในกรณีทกี่ ารกระท�ำความผิด
ดังกล่าวของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�ำของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือ
ในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สงั่ การ
หรือไม่กระท�ำการจนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระท�ำความผิด ผูน้ น้ั ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตัง้ แต่ ๖ ปี ถึง ๑๒ ปี และปรับตัง้ แต่ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ถา้ เป็นการกระท�ำแก่บคุ คลอายุเกิน ๑๕ ปีแต่ไม่ถงึ ๑๘ ปี ตามความในมาตรา ๕๒
วรรคสอง หรือกระท�ำแก่บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี หรือผู้มีกายพิการหรือ
มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบตามความในมาตรา ๕๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตราดังกล่าว แล้วแต่กรณี (มาตรา ๕๓)  
 	 ๕) แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ในเรื่องบทก�ำหนดโทษส�ำหรับกรณีการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๕๒ หรือ
มาตรา ๕๓ วรรคสอง ที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต กล่าวคือ ถ้าการกระท�ำผิดตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓
วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำรับอันตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๘ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่
๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
๖)		 เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๖/๑ ในหมวด ๖ บทก�ำหนดโทษ แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส�ำหรับการ
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ที่กระท�ำต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี กล่าวคือ
ก�ำหนดให้ผู้ใดที่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด
หน่วงเหนีย่ วกักขังจัดให้อยูอ่ าศัย หรือรับไว้ ซึง่ บุคคลอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ให้ทำ� งาน
หรือให้บริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ
การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนัน้ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน ๔ ปี และปรับไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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แต่ทั้งนี้ ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่ผู้บุพการีให้
ผู้สืบสันดานท�ำงานหรือให้บริการเพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือ
เมือ่ พิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอนั ควรปรานีอนื่ แล้ว กฎหมายก�ำหนด
ให้ศาลจะไม่ลงโทษผู้กระท�ำความผิดเลยก็ได้
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

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

หลักการและเหตุผล

โดยที่ปัจจุบันมีการนําระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึง่ หากมีการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความ
ไว้วางใจ ความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมัน่ คงทางด้านรายได้ และได้รบั
การถ่ายทอดความรูอ้ นั จาํ เป็นตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตทีม่ มี าตรฐาน มีการควบคุม
ต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร มีการป้องกันความเสีย่ งจาก
ปัจจัยภายนอกและผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รบั
ผลิตผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ซึง่ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่
และความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรี
ได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะ
ผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างทําของ สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซื้อขาย
ซึง่ มีความซับซ้อนและยุง่ ยากในการวิเคราะห์ถงึ ความคุม้ ค่าและต้นทุนในการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาเป็นเกษตรกรรายย่อย
ซึง่ มีอาํ นาจต่อรองในการทาํ สัญญาน้อยกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตร มีความเสีย่ ง
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา สมควรที่รัฐจะกําหนดหลักเกณฑ์
ในการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
รวมทั้งกําหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา จึงจําเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระส�ำคัญโดยสรุป

๑) ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย (มาตรา ๓)
ในกรณีทกี่ ฎหมายใดได้บญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์ในการทําสัญญาและการไกล่เกลีย่
หรือระงับข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้บังคับ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตรทีเ่ กิดขึน้ จากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
ประเภทเดียวกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรฝ่ายหนึง่ กับบุคคลธรรมดา
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตร
หรือกลุม่ เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต จําหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผล
หรื อ บริ ก ารทางการเกษตรอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด โดยเกษตรกรตกลงที่ จ ะผลิ ต
จําหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผล
ดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กําหนดวิธีการผลิต
จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องกําหนดให้การทําสัญญาการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดา
ซึง่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถงึ สิบรายแต่ไม่นอ้ ยกว่าสองรายขึน้ ไปประเภทใด
ต้องนําระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา
“ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึง่ ประกอบธุรกิจ
การผลิต แปรรูป จําหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการ
ด้านระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และให้หมายความรวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลีย้ งสัตว์ การเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้ำ หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
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“คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทประจาํ
จังหวัด แล้วแต่กรณี
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งทีเ่ กีย่ วกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด
ที่เกี่ยวกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามกฎหมายนี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดย
ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๔) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๑, มาตรา ๖
ถึงมาตรา ๑๕)
๔.๑) ทีม่ าและองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
					 กฎหมายก�ำหนดให้ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา” ประกอบด้วย
					 (๑)		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ
					 (๒)		 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
					 (๓)		 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
					 (๔)		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกิน ๙ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากเกษตรกร จํานวน ๓ คน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร จํานวน ๓ คน และ
ผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ
เศรษฐศาสตร์ จํานวนไม่เกิน ๓ คน
					 ให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมาย เป็นเลขานุการ
					 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (มาตรา ๖)
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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					ทัง้ นี้ กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ พ้นจากตาํ แหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้
อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘)
๔.๒) อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา
					 (๑)		 เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
					 (๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ
ตาม (๑)
					 (๓) กําหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริม
ให้นํารูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้
					 (๔) ส่งเสริมให้มีการทําประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา
					 (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย
หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
					 (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
					 (๗) ให้คาํ แนะนําหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องคํานึงถึง
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐด้วย
					 (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการตาม (๒) หรือ (๖)
					 (๙)		 ออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องต่าง ๆ
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายนี้
					 (๑๐)		 ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมายประกาศตาม (๙) นัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได้
					 (๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
					ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายนี้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓)
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๔.๓) องค์ประชุมและการลงมติ
					 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการนัน้ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
					 โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนนกรรมการ
คนหนึง่ ให้มเี สียง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑)
๔.๔) สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
					 กฎหมายก�ำหนดให้ “สาํ นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ทําหน้าที่เป็น “สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ” รวมทั้งให้มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
					 (๑)		 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
					 (๒)		 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบ
การพิจารณาในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
					 (๓)		 จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
					 (๔)		 พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา และนําเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๔.๒) (๗)
					 (๕)		 เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการทําสัญญา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตร
พันธสัญญา และการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
					 (๖)		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา ๑๔)
๔.๕) การประกาศรายชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ ก ระท� ำ การฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายนีห้ รือมีพฤติกรรมเอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ อย่างไม่เป็นธรรม
					 ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายนี้ แ ละผลของคดี
ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว หรื อ ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า คู ่ สั ญ ญาฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี พ ฤติ ก รรม
เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม รวมทั้งระบุชื่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
					 ทัง้ นี้ ถ้าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการโดยสุจริต กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ไม่ตอ้ งรับผิดแม้กอ่ ให้เกิดความเสียหายแก่บคุ คลใด เว้นแต่จะพิสจู น์
ได้วา่ เป็นการกระทาํ โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระทาํ โดยประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง (มาตรา ๑๕)
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) ระบบเกษตรพันธสัญญา (หมวด ๒, มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๒๘)
๕.๑) ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตร (ส่วนที่ ๑, มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๙)
					 กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์
จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสาํ นักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ เพื่อให้มีการจัดทํา
ทะเบียนผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
โดยต้องจัดทําและเผยแพร่ในระบบข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งสื่ออื่นที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องด�ำเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง (มาตรา ๑๖ ถึงมาตรา ๑๗)
					 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการ
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา กฎหมายก�ำหนดให้ต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ทั้งนี้
การเลิ ก ประกอบธุ ร กิ จ ในระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาหรื อ การเลิ ก นิ ติ บุ ค คล
ที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือไม่
ก็ไม่มผี ลให้สญ
ั ญาในระบบเกษตรพันธสัญญาสิน้ สุดลง (มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๑๙)
๕.๒) การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (ส่วนที่ ๒, มาตรา ๒๐
ถึงมาตรา ๒๘)
					๕.๒.๑) ขั้นตอนการด�ำเนินการก่อนการท�ำสัญญา
ก่อนการดําเนินการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องจัดทําเอกสารสําหรับการ
ชีช้ วนและร่างสัญญาให้เกษตรกรผูเ้ ข้าทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาทราบ
เป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารสําหรับการ
ชี้ชวนและต้องส่งสําเนาเอกสารสําหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้สํานักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บไว้เพือ่ ใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบด้วย จํานวน
๑ ชุด โดยเอกสารสําหรับการชี้ชวนดังกล่าวนั้น อย่างน้อยต้องมีข้อความหรือ
คํารับรองเกี่ยวกับข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและเข้าทําสัญญา ดังต่อไปนี้
			 						 (๑) ข้อมูลทางพาณิชย์ หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร
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			 						 (๒) ข้ อ มู ล แผนการผลิ ต เงิ น ลงทุ น คุ ณ ภาพ ตลอดจน
ประมาณการของจํานวนหรือปริมาณของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
ทีจ่ ะทําการผลิตหรือบริการตามสัญญา ระยะทางทีเ่ หมาะสมในการขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร ประมาณการระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระ
ความเสี่ยงที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน
			 						 (๓) ข้ อ มู ล อั น จํ า เป็ น ในกระบวนการผลิ ต ผลิ ต ผลหรื อ
บริการทางการเกษตรทีเ่ กีย่ วข้องตามสัญญาและให้รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับคุณภาพ
มาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ
อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
ตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
			 						 (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
									 ทั้งนี้ กฎหมายให้ถือว่าเอกสารสําหรับการชี้ชวนดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยสัญญาที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรจัดทํากับเกษตรกร หากข้อความใดในสัญญาขัดหรือแย้ง
กับข้อความในเอกสารสําหรับการชีช้ วนให้ตคี วามไปในทางทีเ่ ป็นคุณแก่เกษตรกร
(มาตรา ๒๐)
			 ๕.๒.๒) รูปแบบของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
								 สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดทําเป็นหนังสือ
ใช้ข้อความภาษาไทยที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีคําอธิบาย
ประกอบ และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
			 						 (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่
ทําสัญญา
			 						 (๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา โดยระบุลักษณะหรือประเภท
ของการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร และคุณภาพของผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร
			 						 (๓) ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องกับระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ
ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
			 						 (๔) รายละเอียดของสถานทีผ่ ลิตผลิตผลหรือบริการทางการ
เกษตร โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว
			 						 (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา
			 						 (๖) ราคาและวิ ธี ก ารคํ า นวณราคาวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ผล
ทางการเกษตร หากมีการกําหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องกําหนดให้
ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะกําหนดอย่างไร และใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด ในกรณี
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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ที่เป็นสัญญาบริการทางการเกษตรต้องกําหนดค่าตอบแทนและวิธีการคํานวณ
ค่าตอบแทนให้ชัดเจน
			 							(๗) วั น และสถานที่ ใ นการส่ ง มอบผลิ ต ผลหรื อ บริ ก าร
ทางการเกษตรและการชําระเงิน โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าให้ชําระเงินก่อนการ
ส่งมอบ ในวันส่งมอบ หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ
			 							(๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา
			 							(๙) กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องในขัน้ ตอนของการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด
			 						(๑๐) ผู ้ รั บ ความเสี่ ย งภั ย ในผลิ ต ผลทางการเกษตรและ
ความเสี่ยงทางการค้าในกรณีที่ผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจําหน่ายได้
ตามราคาที่กําหนดไว้
			 						(๑๑) การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา
			 						(๑๒) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา
			 						(๑๓) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
			 						ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
มีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันทําสัญญา (มาตรา ๒๑)
					๕.๒.๓) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของเกษตรกร
									ในกรณีที่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดทําขึ้นนั้น
ไม่มีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕.๒.๒) กฎหมายก�ำหนดให้เกษตรกร
มีสทิ ธิเลือกว่าจะให้เพิม่ ความในสัญญาให้ครบถ้วนตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ ๕.๒.๒)
และให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น โดยเกษตรกร
ต้องใช้สิทธิเลือกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทําสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผล
ทางการเกษตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
ให้สัญญาใช้บังคับต่อไป และในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว
กฎหมายไม่ตดั สิทธิเกษตรกรในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเตรียมการหรือการดําเนินการตามสัญญาโดยสุจริต (มาตรา ๒๒)
									 ทั้งนี้ กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรหรือเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ บอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ก่อนสิน้ กําหนดระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญา เนือ่ งจาก (๑) สภาพของพืน้ ที่
ที่ทําการผลิตผลิตผล (๒) บริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญา หรื อ (๓) ภาวะตลาดของผลิ ต ผลทางการเกษตรดั ง กล่ า ว
ได้เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จะได้มีการตกลงกําหนดเงินชดเชยการลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม (มาตรา ๒๗)
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					๕.๒.๔) การก�ำหนดแบบของสัญญาที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
									 ในกรณีท่ีการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมี
ผลกระทบอย่างสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให้สัญญานั้นต้องทําตามแบบที่
คณะกรรมการประกาศกํ า หนด ซึ่ ง แบบของสั ญ ญาดั ง กล่ า วอย่ า งน้ อ ย
คณะกรรมการต้องกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ การกําหนดแบบของสัญญาดังกล่าวย่อมไม่มผี ลกระทบกับสัญญา
ที่คู่สัญญาได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ประกาศจะมีผลใช้บังคับ (มาตรา ๒๓)
									 แต่ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดทําสัญญา
ไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ให้ ถื อ ว่ า สั ญ ญาส่ ว นนั้ น ไม่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ และให้ นํ า ความตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดมาใช้บงั คับแทน รวมทัง้ ไม่ตดั สิทธิเกษตรกรในการเรียกร้อง
ค่ า เสี ย หายหรื อ ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการ
ดาํ เนินการตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต (มาตรา ๒๔)
				 ๕.๒.๕) บทต้องห้ามของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
								 กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
แบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระทําการ
อื่นใดเพื่อให้การทําสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามกฎหมายนี้ โดยในกรณีทมี่ กี ารทาํ สัญญาดังกล่าว กฎหมายให้ถอื ว่าสัญญานัน้
เป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (มาตรา ๒๕)
				 ๕.๒.๖) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ไม่มีผลใช้บังคับในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา
									 กฎหมายให้ถอื ว่าข้อตกลงหรือเงือ่ นไขใดในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาดังต่อไปนี้ ไม่มีผลใช้บังคับ
								 (๑) ข้อตกลงที่บังคับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุ์พืชหรือ
พันธุส์ ตั ว์ อาหาร ยา และปัจจัยการผลิต สารเคมี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือสิง่ ทีต่ อ้ ง
นํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ ที่ไม่มีคุณภาพ ตามที่
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา หรือ
ที่ไม่มีฉลาก หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ตามที่กฎหมายนั้น ๆ กําหนด
									 (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรต่อเกษตรกรในความชํารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของพันธุพ์ ชื หรือพันธุส์ ตั ว์ อาหาร ยา สารเคมี เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ปัจจัย
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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การผลิต หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ
แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา
									 (๓) ข้อตกลงหรือเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดให้มกี ารจาํ หน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สนิ หรือสิทธิใด ๆ ของเกษตรกรให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลัง
จากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา
									 (๔) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญา
แม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้
									 (๕) ข้อตกลงทีใ่ ห้สทิ ธิผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรในการ
บอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ
									 (๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือกําหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระ
เพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่กําหนดไว้ในเวลาที่ทําสัญญา
									 (๗) ข้อตกลงทีก่ าํ หนดให้ตอ้ งนาํ เงินชดเชยทีเ่ กษตรกรได้รบั
จากทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตร
									 (๘) ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
เปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือ
ค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรได้เพียงฝ่ายเดียว
									 (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติ
หรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด (มาตรา ๒๖)
					๕.๒.๗) ความเป็นโมฆะของสัญญา
      
ข้อสัญญาใดทีม่ ใิ ห้นาํ บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนีไ้ ปใช้บงั คับ
ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน กฎหมายก�ำหนดให้ขอ้ สัญญานัน้ เป็นโมฆะ (มาตรา ๒๘)
๖) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (หมวด ๓, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๗)
๖.๑) การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
					 เมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ถ้าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท กฎหมาย
ก�ำหนดให้คสู่ ญ
ั ญาทัง้ ๒ ฝ่ายเข้าสูก่ ระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธินําข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
หรือนําคดีไปสู่ศาลได้ โดยการให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทยื่นคําร้องต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท (มาตรา ๒๙)
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๖.๒) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
					๖.๒.๑) ทีม่ าและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
กรุงเทพมหานคร
								 กฎหมายก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์ ผูแ้ ทนกระทรวง
ยุตธิ รรม ผูอ้ าํ นวยการเขตกรุงเทพมหานครในท้องทีท่ มี่ ขี อ้ พิพาท และผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึง่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจ ซึง่ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยให้ผู้แทน
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๓๐)
					๖.๒.๒) ทีม่ าและองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ประจําจังหวัด
								 กฎหมายก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ประจําจังหวัด” ประกอบด้วย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการ
จังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นายอําเภอ
ในท้องทีท่ มี่ ขี อ้ พิพาท และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการเกษตร
หรือการบริหารธุรกิจซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ จํานวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
โดยให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๓๑)
					๖.๒.๓) วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและพ้นจากตาํ แหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
									 กฎหมายก�ำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๖.๒.๑)
และ ๖.๒.๒) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๓ ปี แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะดาํ รงตาํ แหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้ (มาตรา ๘ และมาตรา ๓๒)
					๖.๒.๔) องค์ประชุมและการลงมติ
		 							 การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖.๒.๑) และ ๖.๒.๒) นั้น
กฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
									 โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในการลงคะแนน
กรรมการคนหนึง่ ให้มเี สียง ๑ เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๒)
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๖.๓) กรณีเกิดข้อพิพาทหลายพื้นที่
				 ในกรณีที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตาม
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ๒ จังหวัด
ขึ้นไป กฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดที่พ้ืนที่
ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่
เป็นผูด้ าํ เนินการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท เว้นแต่คณะกรรมการจะกาํ หนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้
เป็นประการอื่น
				 ส�ำหรับกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาทในการปฏิบตั ติ ามสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรรายใดรายหนึ่งกับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกัน
และคูส่ ญั ญาร้องขอให้มกี ารรวมกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท กฎหมายก�ำหนดให้
นําความดังกล่าวในข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย (มาตรา ๓๓)
๖.๔) กระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
๖.๔.๑) ระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		 							 กฎหมายก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับคําร้อง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทมีหนังสือ
แจ้งให้คู่สัญญาทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
ในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันนับแต่วันที่
ครบกําหนดเวลาดังกล่าว (มาตรา ๓๔)
		 							 ทั้งนี้ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ถอ้ ยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอืน่ ใดเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ (มาตรา ๓๕)
					๖.๔.๒) บทต้องห้ามตามกฎหมายในระหว่างด�ำเนินกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		 							 ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่
ประธานกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้รบั คาํ ร้องข้อ ๖.๑) จนถึงวันทีค่ ณะกรรมการ
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทสัง่ จําหน่ายข้อพิพาทหรือวันทีค่ สู่ ญ
ั ญาทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกัน แล้วแต่กรณี กฎหมายได้ก�ำหนดห้ามมิให้คู่สัญญา
		 							 (๑) ชะลอ ระงับ หรือยุตกิ ารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสัญญาจนเป็น
เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย
		 							 (๒) ในกรณีทสี่ ญ
ั ญาสิน้ สุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท ห้ามมิให้คสู่ ญั ญากระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็นการเสียหายแก่คสู่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

		 							 (๓) ทํ า ข้ อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ไขสั ญ ญาเพื่ อ ให้ ฝ ่ า ยใด
ฝ่ายหนึง่ เป็นผูร้ บั ความเสีย่ งภัย รับภาระหรือมีหน้าทีเ่ พิม่ เติม โดยไม่มคี า่ ตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
		 							 ในกรณีทมี่ กี ารทาํ ข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม (๓) ให้ถอื ว่า
ข้อตกลงนั้นไม่มีผลใช้บังคับ (มาตรา ๓๖)
๖.๕) การทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา
ในกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ ๒ ฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทจัดให้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา และ
ให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่าย
ในกรณีที่คู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สั่งจําหน่ายข้อพิพาทนั้น โดยคําสั่งจําหน่ายข้อพิพาทดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคู่สัญญา
ที่จะนําข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสู่ศาล และ
ในกรณีทมี่ เี กษตรกรซึง่ ได้รบั ความเสียหายจากการปฏิบตั ติ ามสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่ม
ก็ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ดําเนินการประสานงานเพื่อให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป
					ในกรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาประนีประนอม
ยอมความ กฎหมายก�ำหนดให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ยืน่ คาํ ร้องต่อพนักงานอัยการ
ที่มีเขตอํานาจ และให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อให้
ออกคําบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้นํากฎหมาย
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา
ให้อายุความในการฟ้องคดีสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทรับคาํ ร้องจนถึงวันทีค่ ณะกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทสัง่ จาํ หน่ายข้อพิพาท
หรือวันที่คู่สัญญาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี
					โดยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความนัน้ กฎหมายก�ำหนดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๓๗)
๗) บทกําหนดโทษ (หมวด ๔, มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๒)
๗.๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใด
					 (๑) ไม่แจ้งการประกอบธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖
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					(๒) จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้ว
ไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามความในมาตรา ๑๘
					(๓) ไม่จดั ทําเอกสารสําหรับการชีช้ วนและร่างสัญญาให้เกษตรกร
ผู้เข้าทําสัญญาตามความในมาตรา ๒๐
					(๔) ไม่ ส ่ ง มอบสั ญ ญาให้ เ กษตรกรในวั น ท� ำ สั ญ ญาตามความ
ในมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือ
					(๔) ฝ่าฝืนโดยแบ่งสัญญาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตร
กับเกษตรกรหรือกระทําการอื่นใด เพื่อให้การทําสัญญาไม่เข้าลักษณะของ
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนีต้ ามความในมาตรา ๒๕
					 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๘)
๗.๒) ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทตามความในมาตรา ๓๖
นัน้ คู่สัญญาฝ่ายใดได้กระท�ำการฝ่าฝืนโดยการชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายตามความ
ในมาตรา ๓๖ (๑) หรือในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได้กระทําการใด ๆ ทีเ่ ป็นการเสียหายแก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมตามความในมาตรา ๓๖ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับอีกไม่เกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน (มาตรา ๓๙)
๗.๓) ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดาํ เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ หรือในกรณีทบี่ คุ คล
ดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งสัง่ การหรือกระทาํ การและละเว้นไม่สงั่ การหรือไม่กระทาํ การ
จนเป็นเหตุให้นติ บิ คุ คลนัน้ กระทาํ ความผิด ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย (มาตรา ๔๐)
๗.๔) ในกรณีที่การผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบ
เกษตรพันธสัญญาใด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือกระบวนการผลิตภายใต้
เงือ่ นไขทีผ่ ปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรกําหนด ผูป้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตร
มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย๑ เพื่อการนั้น เว้นแต่

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดนั้น หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย.
๑
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แนะนำ�กฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จะพิสจู น์ได้วา่ ผลกระทบนัน้ เกิดขึน้ จากเหตุสดุ วิสยั หรือเป็นการกระทําหรือละเว้น
การกระทําของเกษตรกรในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกําหนด (มาตรา ๔๑)
๗.๕) บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ๒
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยให้คํานึงถึงสภาพ
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด การกระทําความผิดซ�้ำ และการป้องกัน
มิให้ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ�้ำอีก
					 ทัง้ นี้ เมือ่ ผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระเงินค่าปรับตามจํานวนทีเ่ ปรียบเทียบภายใน
๓๐ วันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปรียบเทียบแล้ว ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา ๔๒)
๘) บทเฉพาะกาล
๘.๑) เมือ่ มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแจ้งการประกอบ
ธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ
ตามความในมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรซึง่ ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายนี้
อยู่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป แจ้งการ
ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๖ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด (มาตรา ๔๓)
๘.๒) ในวาระเริม่ แรก ให้สาํ นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั ทํา
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามความในมาตรา ๑๗ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แจ้งการประกอบธุรกิจต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่ม
ประกอบกิจการตามความในมาตรา ๑๖ (มาตรา ๔๔)
๘.๓) ในวาระเริ่มแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายก
รั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยคณะกรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา
ที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ คือ
ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย
นี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามมาตรา ๖ (๔) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
๙๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๕)
กฎหมายก�ำหนดให้ “คณะกรรมการเปรียบเทียบ” ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มที งั้ ในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามความเหมาะสม.
๒
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

๘.๔) ภายใต้บงั คับข้อตกลงหรือเงือ่ นไขทีไ่ ม่มผี ลใช้บงั คับในสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญาตามความในมาตรา ๒๖ ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง และ
ในกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาทในการปฏิบตั ติ ามสัญญาดังกล่าว ให้นาํ บทบัญญัตใิ นหมวด ๓
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับ
๘.๕) บรรดาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาทีเ่ ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่ ๒๓ กันยายน
๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาทีเ่ ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้สาํ นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาดําเนินการตามกฎหมายนี้
ต่อไป
๘.๖) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดาํ เนินการออกประกาศหรือระเบียบ
ตามกฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตนิ ใี้ ห้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกําหนด ๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)
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