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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญา  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในกรณีที่กฎหมายใดได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาและการไกล่เกลี่ย

หรือระงับข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น   

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบเกษตรพันธสัญญา”  หมายความว่า  ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 

ที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป  หรือกับ
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สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหน่ึง  
ที่มีเง่ือนไขในการผลิต  จําหน่าย  หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหน่ึงอย่างใด  โดยเกษตรกร
ตกลงที่จะผลิต  จําหน่าย  หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน  คุณภาพ  ราคา  หรือ
ระยะเวลาที่ กําหนดไว้  และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือ 
จ่ายค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ตามสัญญา  โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต  
เช่น  เป็นผู้กําหนดวิธีการผลิต  จัดหาพันธุ์  เมล็ดพันธุ์  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  หรือปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกร 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องกําหนดให้การทําสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถึงสิบรายแต่ไม่น้อยกว่า
สองรายขึ้นไปประเภทใด  ต้องนําระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา   

“ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต  แปรรูป  
จําหน่าย  หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร  หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้า  หรือปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา   

“เกษตรกร”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และให้หมายความรวมถึง
สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  หรือ
เกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
“คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”  หมายความว่า  คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

กรุงเทพมหานคร  หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
“ข้อพิพาท”  หมายความว่า  ข้อโต้แย้งที่เก่ียวกับสิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดที่เก่ียวกับสัญญา

ในระบบเกษตรพันธสัญญา 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ระเบียบและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

 
 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา”  ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  อัยการสูงสุด  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  ประธานกรรมการหอการค้าไทย  ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
นายกสภาทนายความ  และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินเก้าคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากเกษตรกร  จํานวนสามคน  
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร  จํานวนสามคน  และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ  
เทคโนโลยีทางการเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์  จํานวนไม่เกินสามคน 

ให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  หรือทํางานด้านเกษตรกรรม  ธุรกิจทางการเกษตร  

บริหารธุรกิจ  เทคโนโลยีทางการเกษตร  หรือเศรษฐศาสตร์ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้าง

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 (๕) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  เว้นแต่

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา 
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 (๖) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไป  จนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๙ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗ 
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ   
(๒) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการให้เป็นไป 

ตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม  (๑) 
(๓) กําหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริมให้นํารูปแบบสัญญาดังกล่าว

ไปใช้ 
(๔) ส่งเสริมให้มีการทําประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องให้มีการตรากฎหมาย  หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(๖) ติดตาม  ประสานงาน  หรือเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการ

ตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(๗) ให้คําแนะนําหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก 

การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  โดยต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐด้วย 
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(๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการ
ตาม  (๒)  หรือ  (๖) 

(๙) ออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ืองต่าง ๆ  ตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ประกาศตาม  (๙)  นั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  

อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  คําแนะนําทางวิชาการ  หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําหน้าที่ เป็นสํานักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการ  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๒) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตร

พันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ  เพื่อประกอบการพิจารณาในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
(๓) จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

ที่เป็นธรรม 
(๔) พิจารณาปัญหาเ ก่ียวกับระบบเกษตรพันธสัญญา   และนําเสนอคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๐  (๗) 
(๕) เผยแพร่  ให้ความรู้  ให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการทําสัญญา  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  

เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเก่ียวข้องในระบบเกษตรพันธสัญญา  และการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตร
พันธสัญญา   

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และผลของคดีถึงที่สุดแล้ว  
หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีพฤติกรรมเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม  รวมทั้งระบุชื่อบุคคล
ที่เก่ียวข้องให้ประชาชนทราบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยสุจริต  คณะกรรมการ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทํา
โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

หมวด  ๒ 
ระบบเกษตรพันธสัญญา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแจ้งการประกอบธุรกิจ
ต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๗ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  โดยต้องจัดทําและเผยแพร่ในระบบข้อมูล
สารสนเทศรวมทั้งสื่ออื่นที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และต้องปรับปรุงระบบทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจ 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๙ การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือการเลิกนิติบุคคล 

ที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา  ไม่ว่าจะมีการแจ้งตามมาตรา  ๑๘  หรือไม่  ไม่มีผลให้สัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญาสิ้นสุดลง   
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ส่วนที่  ๒ 
การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 
 

มาตรา ๒๐ ก่อนการดําเนินการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  ผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรต้องจัดทําเอกสารสําหรับการชี้ชวนและร่างสัญญาให้เกษตรกรผู้เข้าทําสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญาทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารสําหรับการชี้ชวน  
และต้องส่งสําเนาเอกสารสําหรับการชี้ชวนดังกล่าวให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บไว้
เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจํานวนหนึ่งชุด 

การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

เอกสารสําหรับการชี้ชวนตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีข้อความหรือคํารับรองเกี่ยวกับข้อมูล 
ในการตัดสินใจลงทุนและเข้าทําสัญญา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อมูลทางพาณิชย์  หรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรที่เก่ียวเนื่องกับสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร 

(๒) ข้อมูลแผนการผลิต  เงินลงทุน  คุณภาพ  ตลอดจนประมาณการของจํานวนหรือปริมาณ
ของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่จะทําการผลิตหรือบริการตามสัญญา  ระยะทางที่เหมาะสมในการขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตร  ประมาณการระยะเวลาคืนทุน  ความคุ้มค่าในการผลิต  และภาระความเสี่ยง 
ที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน 

(๓) ข้อมูลอันจําเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่เก่ียวข้องตามสัญญา  
และให้รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์  อาหาร  ยา  ปัจจัยการผลิต  สารเคมี  
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญานั้น  ซึ่งต้อง
ไม่ต่ํากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ให้ถือว่าเอกสารสําหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา   
สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดทํากับเกษตรกร  หากข้อความใดในสัญญาขัดหรือ 

แย้งกับข้อความในเอกสารสําหรับการชี้ชวนให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่เกษตรกร 
มาตรา ๒๑ สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจัดทําเป็นหนังสือ  ใช้ข้อความภาษาไทย 

ที่เข้าใจง่าย  หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีคําอธิบายประกอบ  และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อคู่สัญญา  สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา  และวันที่ทําสัญญา 
(๒) วัตถุประสงค์ของสัญญา  โดยระบุลักษณะหรือประเภทของการผลิตผลิตผลหรือบริการ

ทางการเกษตร  และคุณภาพของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
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(๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา  ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  หรือประมาณการระยะเวลาคืนทุน 

(๔) รายละเอียดของสถานท่ีผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  โดยระบุขนาดพื้นที่  และ
ที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว 

(๕) หน้าที่ของคู่สัญญา 
(๖) ราคาและวิธีการคํานวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร  หากมีการกําหนดราคา

โดยอ้างอิงจากราคาตลาด  ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าราคาตลาดนั้นจะกําหนดอย่างไร  และใช้ราคาตลาด  
ณ  เวลาใด  ในกรณีที่เป็นสัญญาบริการทางการเกษตรต้องกําหนดค่าตอบแทนและวิธีการคํานวณ
ค่าตอบแทนให้ชัดเจน 

(๗) วันและสถานที่ในการส่งมอบผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรและการชําระเงิน  โดยต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่าให้ชําระเงินก่อนการส่งมอบ  ในวันส่งมอบ  หรือภายในก่ีวันนับแต่วันส่งมอบ 

(๘) เหตุยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา 

(๙) กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องในขั้นตอนของการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร
ว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด 

(๑๐) ผู้รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและความเส่ียงทางการค้าในกรณีที่ผลิตผล
ทางการเกษตรไม่สามารถจําหน่ายได้ตามราคาที่กําหนดไว้ 

(๑๑) การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา 
(๑๒) สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา 
(๑๓) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันทําสัญญา   
มาตรา ๒๒ ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดทําขึ้นไม่มีรายละเอียดตามที่กําหนดไว้

ในมาตรา  ๒๑  ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือกว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๑  
และให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป  หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น  ทั้งนี้  เกษตรกรต้องใช้สิทธิเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทําสัญญาหรือก่อนส่งมอบผลิตผลทางการเกษตร  แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า  เม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าวให้สัญญาใช้บังคับต่อไป 

ในการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหน่ึงไม่ตัดสิทธิเกษตรกรในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการดําเนินการตามสัญญาโดยสุจริต   

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบอย่างสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดให้สัญญานั้นต้องทําตามแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
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การกําหนดแบบของสัญญาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคณะกรรมการต้องกําหนดสิทธิ  หน้าที่และ
ความรับผิดของคู่สัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ  
สังคม  หรือสิ่งแวดล้อม 

การกําหนดแบบของสัญญาไม่มีผลกระทบกับสัญญาที่คู่สัญญาได้จัดทําขึ้นก่อนวันที่ประกาศ 
ตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดทําสัญญาไม่เป็นไปตามแบบ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๓  ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ  ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้นไม่มี
ผลใช้บังคับและให้นําความตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดมาใช้บังคับแทน  ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิเกษตรกร 
ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือการดําเนินการ
ตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต 

มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระทําการอื่นใด  เพื่อให้การทําสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรณีที่มีการทําสัญญาตามวรรคหน่ึงให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
มาตรา ๒๖ ให้ถือว่าข้อตกลงหรือเง่ือนไขใดในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาดังต่อไปนี้  

ไม่มีผลใช้บังคับ 
(๑) ข้อตกลงที่บังคับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์  อาหาร  ยา  และปัจจัยการผลิต  

สารเคมี  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ   
ที่ไม่มีคุณภาพ  ตามที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดหา  หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนดในสัญญา  หรือที่ไม่มีฉลาก
หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า  ตามที่กฎหมายนั้น ๆ  กําหนด 

(๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต่อเกษตรกร 
ในความชํารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์  อาหาร  ยา  สารเคมี  
เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ปัจจัยการผลิต  หรือสิ่งที่ต้องนํามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใด ๆ  
แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา 

(๓) ข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่กําหนดให้มีการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน  หรือสิทธิใด ๆ  ของเกษตรกร
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา 

(๔) ข้อตกลงหรือเง่ือนไขที่ให้เกษตรกรต้องรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัย
อันไม่อาจจะโทษฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้ 

(๕) ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกร 
ไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ 

(๖) ข้อตกลงที่เรียกหรือกําหนดให้เกษตรกรต้องมีภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าภาระที่กําหนดไว้ 
ในเวลาที่ทําสัญญา 
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(๗) ข้อตกลงที่กําหนดให้ต้องนําเงินชดเชยที่เกษตรกรได้รับจากทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทน
จากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 

(๘) ข้อตกลงที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  หรือค่าตอบแทนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 
ได้เพียงฝ่ายเดียว 

(๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้
ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อนสิ้นกําหนดระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในสัญญา  โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรหรือเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  เนื่องจากสภาพของพื้นที่
ที่ทําการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  หรือภาวะตลาด 
ของผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป  จะกระทําไม่ได้  เว้นแต่มีการตกลงกําหนดเงินชดเชย 
การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

มาตรา ๒๘ ข้อสัญญาใดท่ีมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน  ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

หมวด  ๓ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

 
 

มาตรา ๒๙ เม่ือมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  ถ้าคู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก่อน  จึงจะมีสิทธินําข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
หรือนําคดีไปสู่ศาลได้ 

ให้คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยื่นคําร้องต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อพิพาท   

การย่ืนคําร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้อํานวยการเขตกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่มีข้อพิพาท  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง
จาํนวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ   
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ให้ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจําจังหวัด  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  

เป็นประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย  พาณิชย์จังหวัด  ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  
นายอําเภอในท้องที่ที่มีข้อพิพาท  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือ 
การบริหารธุรกิจซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
มาตรา ๓๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่วาระ

การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และการประชุมของคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญา 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป  ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในจังหวัดที่พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 
เป็นผู้ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอํานาจในการพิจารณา
ของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีนี้เป็นประการอื่น 

ในกรณีมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรรายใดรายหนึ่ง
กับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกันและคู่สัญญาร้องขอให้มีการรวมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จ
ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับคําร้อง  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบ
ก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ในการน้ีให้ขยายระยะเวลาในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออกไปได้อีก 
ไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือ
ส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

มาตรา ๓๖ ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได้รับคําร้องตามมาตรา  ๒๙  จนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่ังจําหน่ายข้อพิพาท
หรือวันที่คู่สัญญาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  แล้วแต่กรณี  ห้ามมิให้คู่สัญญา 

(๑) ชะลอ  ระงับ  หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหน่ึงได้รับความเสียหาย   
(๒) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ห้ามมิให้คู่สัญญา 

กระทําการใด ๆ  ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(๓) ทําข้อตกลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญาเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับความเสี่ยงภัย  รับภาระ  

หรือมีหน้าที่เพิ่มเติม  โดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 
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ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม  (๓)  ให้ถือว่าข้อตกลงนั้นไม่มีผลใช้บังคับ 
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้  ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

จัดให้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่สัญญา  และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ยอมความมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  ในกรณีที่คู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้  ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทสั่งจําหน่ายข้อพิพาทนั้น   

คําสั่งจําหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหน่ึงไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะนําข้อพิพาทไปสู่การพิจารณา 
ของอนุญาโตตุลาการหรือนําคดีไปสู่ศาล  และในกรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติ
ตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่ม   
ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดําเนินการประสานงาน
เพื่อให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป   

ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ  และให้พนักงานอัยการย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อให้
ออกคําบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว  โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา  ให้อายุความในการฟ้องคดี
สะดุดหยุดลง  นับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรับคําร้องจนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทสั่งจําหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน  แล้วแต่กรณี 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความ  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

มาตรา ๓๙ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๖  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท  และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้น 
ไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
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มาตรา ๔๑ ในกรณีที่การผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญาใด
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้ปัจจัยการผลิต
หรือกระบวนการผลิตภายใต้เง่ือนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกําหนด  ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบนั้น
เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย  หรือเป็นการกระทําหรือละเว้นการกระทําของเกษตรกรในการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือเง่ือนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกําหนด 

ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย  ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องรับผิดตามวรรคหน่ึง  
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม   

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรี
กําหนดตามความเหมาะสม 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
โดยให้คํานึงถึงสภาพความร้ายแรงของการกระทําความผิด  การกระทําความผิดซ้ํา  และการป้องกันมิให้
ผู้กระทําความผิดกระทําความผิดซ้ําอีก 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๓ เม่ือมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งตามมาตรา  ๑๖  แล้ว  
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
ตามพระราชบัญญัติ นี้ อ ยู่ แล้ วและประสงค์จะประกอบธุ รกิ จในระบบเกษตรพันธสัญญาต่ อไป   
แจ้งการประกอบธุรกิจตามมาตรา  ๑๖  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

มาตรา ๔๔ ในวาระเร่ิมแรก  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามมาตรา  ๑๗  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๑๖ 
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มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๖  (๔)  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๖ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๖  ให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ยังมีผล 
ใช้บังคับอยู่  มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง  และในกรณีที่มีข้อพิพาทในการปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกล่าว  ให้นําบทบัญญัติในหมวด  ๓  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และบทกําหนดโทษตามมาตรา  
๓๙  มาใช้บังคับ 

มาตรา ๔๗ บรรดาเร่ืองร้องเรียนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และอยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ต่อไป 

มาตรา ๔๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการออกประกาศหรือระเบียบ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันมีการนําระบบเกษตร 
พันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย  ซึ่งหากมีการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจ  ความร่วมมือ  
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างย่ังยืน  ส่งผลให้เกษตรกรมีความม่ันคง
ทางด้านรายได้  และได้รับการถ่ายทอดความรู้อันจําเป็นตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน  มีการควบคุม
ต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  มีการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รับผลิตผลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  ซึ่งเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป  
อย่างไรก็ตาม  โดยที่การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างทําของ  
สัญญาจ้างแรงงาน  และสัญญาซื้อขายซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุน 
ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  ส่งผลให้ในกรณีที่คูส่ัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอํานาจต่อรอง
ในการทําสัญญาน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร  มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา  
สมควรที่รัฐจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
รวมทั้งกําหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


