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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

  สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่ เป ็นการสมควรมีกฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมและพัฒนา 

ระบบเกษตรพันธสัญญา

  จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญตัขิึน้ไว้โดยค�าแนะน�า

และยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

     หน้า ๑
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑



  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐”

 มาตรา ๒ พระร าชบัญญั ติ นี้ ใ ห ้ ใ ช ้ บั ง คั บ เ ม่ื อพ ้ นก� าหนด 

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  มาตรา ๓ ในกรณีที่กฎหมายใดได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการท�า

สญัญาและการไกล่เกลีย่ หรอืระงบัข้อพพิาทในระบบเกษตรพนัธสญัญาไว้เป็น 

การเฉพาะแล้ว ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น

  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

  “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผล

หรือบริการทางการเกษตร ที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการ

ทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร  

ฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป 

หรอืกับ สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรอื

กบัวสิาหกิจชมุชนหรอืเครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ

วสิาหกจิชมุชนซึง่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอกีฝ่ายหนึง่ ทีม่เีงือ่นไขในการผลติ 

จ�าหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด  

โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จ�าหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตร 

ตามจ�านวน คุณภาพ ราคา หรือ ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ 

ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือ จ่ายค่าตอบแทนตามที ่

ก�าหนดไว้ตามสัญญา โดยผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วน 

ในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้ก�าหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร

     หน้า ๒
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒



  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องก�าหนดให้การท�าสัญญาการผลิตผลิตผล 

หรือบริการทางการเกษตรระหว่างผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับ 

บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถึงสิบรายแต่ไม่น้อยกว่า 

สองรายขึ้นไปประเภทใด ต้องน�าระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัติ

นี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

  “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบ

ธุรกิจการผลิต แปรรูป จ�าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือ

ให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบ

เกษตรพันธสัญญา

 “เกษตรกร” หมายความว่า บคุคลธรรมดาซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 

และให้หมายความรวมถึงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมาย  

ว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 “เกษตรกรรม” หมายความว ่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว ์  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการ 

ส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอืน่ 

ของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบ

เกษตรพันธสัญญา

     หน้า ๓
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓



  “คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ประจ�าจังหวัด แล้วแต่กรณี

  “ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และ 

ความรับผิดที่เกี่ยวกับสัญญา ในระบบเกษตรพันธสัญญา

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รกัษาการ

ตามพระราชบญัญตันิี ้และให้มอี�านาจออกระเบยีบหรอืประกาศเพือ่ปฏบิติัการ

ตามพระราชบัญญัตินี้

  ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ให้ใช้บังคับได้

     หน้า ๔
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔



หมวด ๑

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

  

  มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา” ประกอบด้วย

  (๑) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ

  (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ

  (๓) ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล ้อม ปลัดกระทรวงพาณิชย ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการค้าไทย  

ประธานกรรมการด� า เนินการ สันนิบาตสหกรณ ์แห ่ งประ เทศไทย  

นายกสภาทนายความ และผู ้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่เกินเก้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

จากเกษตรกร จ�านวนสามคน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร จ�านวนสามคน 

และผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเกษตร 

หรือเศรษฐศาสตร์ จ�านวนไม่เกินสามคน

     หน้า ๕
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๕



  ให้ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทีป่ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบหมาย เป็นเลขานุการ

  หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

  มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  ก.  คุณสมบัติ

  (๑) มีสัญชาติไทย

   (๒) มีความรู ้  ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ หรือท�างาน 

ด้านเกษตรกรรม ธุรกิจทางการเกษตรบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเกษตร  

หรือเศรษฐศาสตร์

  ข. ลักษณะต้องห้าม

   (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

   (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

   (๓) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต ่

เป็นโทษส�าหรับความผิด ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   (๔) เป็นบุคคลซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไล่ออก 

ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรง

   (๕) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซึง่มีต�าแหน่งหรอืเงนิเดือน

ประจ�า เว้นแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถาบันอุดมศึกษา

     หน้า ๖
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๖



   (๖) เป็นข้าราชการการเมือง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง  

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู ้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งซึ่ง 

รับผดิชอบในการบรหิารพรรคการเมอืง ทีป่รกึษาพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่

ของพรรคการเมือง

  มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ

สามปี

  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้ว 

ยงัมวีาระอยูใ่นต�าแหน่ง ให้ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้แทนต�าแหน่งทีว่่างหรอืเป็นกรรมการ

เพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

  เม่ือครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึง่ หากยงัมไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้น 

อยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินการต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ 

แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้ง 

อีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

  มาตรา  ๙  นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  (๑) ตาย

  (๒) ลาออก

  (๓) รฐัมนตรใีห้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มคีวามประพฤติเสือ่มเสยี 

หรือหย่อนความสามารถ

  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗

     หน้า ๗
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๗



  มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (๑) เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  (๒) ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ด�าเนินการให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติตาม (๑)

  (๓) ก�าหนดรูปแบบสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริม 

ให้น�ารูปแบบสัญญาดังกล่าว ไปใช้

  (๔) ส่งเสริมให้มีการท�าประกันภัยในระบบเกษตรพันธสัญญา

  (๕) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้องให้มกีารตรากฎหมาย หรอื

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

  (๖) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการด�าเนินงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในการด�าเนินการ ตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา

  (๗) ให้ค�าแนะน�าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาโดยต้องค�านึง

ถึงอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐด้วย

  (๘) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่  

หน่วยงานของรัฐไม่ด�าเนินการตาม (๒) หรือ (๖)

     หน้า ๘
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๘



  (๙) ออกประกาศเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในเรือ่งต่างๆ ตามที่

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

  (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  ประกาศตาม (๙) นั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ 

บังคับได้

  มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

  ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไม่มาประชมุหรอืไม่อาจปฏบิตัิ

หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง 

ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

  มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพือ่ปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใด แทนคณะกรรมการ หรอืตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมายได้

  การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม

     หน้า ๙
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๙



  มาตรา  ๑๓ ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญัตนิี ้คณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความเห็น  

ค�าแนะน�าทางวชิาการหรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกอบการ

พิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

  มาตรา  ๑๔  ให ้ส� านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ท�าหน้าทีเ่ป็นส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ รวมทัง้ให้มอี�านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

  (๒) รวบรวมและวิ เคราะห ์ข ้ อมูลและสภาพป ัญหาเกี่ ยวกับ 

การท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ  

เพื่อประกอบการพิจารณาในการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

  (๓) จดัให้มีการศกึษาวจิยัหรอืสนบัสนนุการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาระบบ

เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม

  (๔) พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญา และน�าเสนอ 

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาด�าเนินการตามมาตรา ๑๐ (๗)

  (๕) เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในการท�าสัญญา  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตร

พันธสัญญา และการท�าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา

  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

     หน้า ๑๐
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐



  มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

และผลของคดีถึงที่สุดแล้ว หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

มพีฤตกิรรมเอาเปรยีบคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่อย่างไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการ

มีอ�านาจประกาศโดยระบุรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรม รวมทั้ง

ระบชุือ่บคุคลทีเ่กีย่วข้องให้ประชาชนทราบได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 

ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

  การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยสุจริต คณะกรรมการ ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิด 

แม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท�า 

โดยจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการกระท�าโดยประมาทเลินเล่อ 

อย่างร้ายแรง

     หน้า ๑๑
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑



หมวด ๒

ระบบเกษตรพันธสัญญา

  

ส่วนที่ ๑

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

  

  มาตรา  ๑๖  เพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแลการท�าเกษตรกรรม

ในระบบเกษตรพันธสัญญา ให้ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์ 

จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อ

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ

  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

  มาตรา  ๑๗  ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท�า

ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรและเปิดเผยให้ประชาชนสามารถ 

ตรวจสอบได้ โดยต้องจดัท�าและเผยแพร่ในระบบข้อมลูสารสนเทศรวมทัง้สือ่อืน่ 

ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และต้องปรับปรุงระบบทะเบยีนให้เป็นปัจจบุนั

อย่างต่อเนื่อง

     หน้า ๑๒
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒



  มาตรา  ๑๘  ในกรณีที่ ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรประสงค์ 

จะเลกิการประกอบธรุกจิ ในระบบเกษตรพนัธสญัญาจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืต่อ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

สามสิบวันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา

  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการแจ้งให้เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด

  มาตรา  ๑๙  การเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ

การเลิกนิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการ

แจ้งตามมาตรา ๑๘ หรือไม่ ไม่มีผลให้สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

สิ้นสุดลง

     หน้า ๑๓
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓



ส่วนที่ ๒

การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

  

  มาตรา  ๒๐  ก่อนการด�าเนนิการท�าสัญญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา  

ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องจัดท�าเอกสารส�าหรับการชี้ชวนและ 

ร่างสญัญาให้เกษตรกรผูเ้ข้าท�าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาทราบเป็นการ

ล่วงหน้าพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามเอกสารส�าหรับการชี้ชวน 

และต้องส่งส�าเนาเอกสารส�าหรบัการชีช้วนดงักล่าวให้ส�านกังานปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เก็บไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบจ�านวนหนึ่งชุด

  การจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งให้ด�าเนินการตาม 

หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

  เอกสารส�าหรับการชี้ชวนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อความหรือ 

ค�ารับรองเกี่ยวกับข้อมูล ในการตัดสินใจลงทุนและเข้าท�าสัญญา ดังต่อไปนี้

  (๑) ข้อมลูทางพาณชิย์ หรอืข้อมลูอืน่ใดอนัเป็นประโยชน์ในเชงิพาณชิย์

ของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาในระบบเกษตร 

พันธสัญญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร

  (๒)  ข้อมูลแผนการผลิต เงินลงทุน คุณภาพ ตลอดจนประมาณการ 

ของจ�านวนหรอืปรมิาณ ของผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรทีจ่ะท�าการผลติ

หรอืบรกิารตามสญัญา ระยะทางทีเ่หมาะสมในการขนส่งผลติผลทางการเกษตร 

ประมาณการระยะเวลาคืนทุน ความคุ้มค่าในการผลิต และภาระความเสี่ยง  

ที่อาจต้องแยกความรับผิดชอบหรือรับผิดชอบร่วมกัน

     หน้า ๑๔
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
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  (๓) ข้อมูลอันจ�าเป็นในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง 

การเกษตรท่ีเก่ียวข้องตามสัญญาและให้รวมถึงข้อมลูเกีย่วกบัคุณภาพมาตรฐาน

ของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา ปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ  

อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร 

ตามสัญญานั้น ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่าคุณภาพและมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

  (๔) ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

  ให้ถอืว่าเอกสารส�าหรบัการชีช้วนตามวรรคหนึง่เป็นส่วนหนึง่ของสญัญา

ในระบบเกษตรพันธสัญญา

  สญัญาท่ีผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรจดัท�ากบัเกษตรกร หากข้อความ

ใดในสัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในเอกสารส�าหรับการชี้ชวนให้ตีความ 

ไปในทางที่เป็นคุณแก่เกษตรกร

  มาตรา ๒๑ สญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาต้องจดัท�าเป็นหนงัสอื 

ใช้ข้อความภาษาไทย ที่เข้าใจง่าย หากมีศัพท์ทางเทคนิคจะต้องมีค�าอธิบาย

ประกอบ และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  (๑) ชื่อคู่สัญญา สถานที่ติดต่อระหว่างคู่สัญญา และวันที่ท�าสัญญา

  (๒) วตัถปุระสงค์ของสญัญา โดยระบลุกัษณะหรอืประเภทของการผลติ

ผลิตผลหรอืบรกิารทางการเกษตร และคณุภาพของผลติผลหรอืบรกิารทางการ

เกษตร

  (๓) ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับ 

ระยะเวลาในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือประมาณการ 

ระยะเวลาคืนทุน

     หน้า ๑๕
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
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  (๔) รายละเอียดของสถานที่ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  

โดยระบุขนาดพื้นที่ และที่ตั้งของสถานที่ดังกล่าว

  (๕) หน้าที่ของคู่สัญญา

  (๖) ราคาและวิธีการค�านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร 

หากมีการก�าหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ต้องก�าหนดให้ชัดเจนว่า 

ราคาตลาดนั้นจะก�าหนดอย่างไรและใช้ราคาตลาด ณ เวลาใด ในกรณ ี

ที่เป็นสัญญาบริการทางการเกษตรต้องก�าหนดค่าตอบแทนและวิธีการ 

ค�านวณค่าตอบแทนให้ชัดเจน

  (๗) วนัและสถานทีใ่นการส่งมอบผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรและ

การช�าระเงิน โดยต้องระบใุห้ชัดเจนว่าให้ช�าระเงนิก่อนการส่งมอบ ในวันส่งมอบ 

หรือภายในกี่วันนับแต่วันส่งมอบ

  (๘) เหตยุกเว้นการไม่ปฏบิตัติามสญัญาในกรณเีกดิเหตสุดุวสิยั หรอืเกดิ 

สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และอยู ่

นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา

  (๙) กรรมสทิธิใ์นทรัพย์สินทีเ่กีย่วข้องในข้ันตอนของการผลติผลติผลหรอื

บริการทางการเกษตรว่าเป็นของคู่สัญญาฝ่ายใด

  (๑๐) ผู ้รับความเสี่ยงภัยในผลิตผลทางการเกษตรและความเสี่ยง

ทางการค้าในกรณีท่ีผลิตผลทางการเกษตรไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามราคา 

ที่ก�าหนดไว้

  (๑๑)  การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา

  (๑๒)  สิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญา

  (๑๓)  รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

     หน้า ๑๖
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
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  ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกร 

ในวันท�าสัญญา

  มาตรา  ๒๒  ในกรณีสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่จัดท�าขึ้น 

ไม่มีรายละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ ในมาตรา ๒๑ ให้เกษตรกรมีสิทธิเลือก 

ว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๒๑ และ 

ให้สัญญานั้นมีผลใช้บังคับต่อไป หรือจะบอกเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้ เกษตรกร 

ต้องใช้สิทธิเลือกภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ท�าสัญญาหรือก่อนส่งมอบ 

ผลิตผลทางการเกษตร แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 

ดังกล่าวให้สัญญาใช้บังคับต่อไป

  ในการบอกเลกิสญัญาตามวรรคหนึง่ไม่ตดัสทิธเิกษตรกรในการเรยีกร้อง 

ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการหรือ 

การด�าเนินการตามสัญญาโดยสุจริต

  มาตรา  ๒๓  ในกรณีที่การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา

ใดอาจมีผลกระทบอย่างส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม  

ให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดให้สัญญานัน้ต้องท�าตามแบบทีค่ณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

  การก�าหนดแบบของสัญญาตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคณะกรรมการ 

ต้องก�าหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน 

และเยยีวยาผลกระทบอนัอาจเกดิข้ึนต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม หรอืสิง่แวดล้อม

  การก�าหนดแบบของสัญญาไม ่มีผลกระทบกับสัญญาที่ คู ่สัญญา 

ได้จัดท�าขึ้นก่อนวันที่ประกาศ ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ

     หน้า ๑๗
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๗



  มาตรา  ๒๔  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดท�าสัญญา 

ไม่เป็นไปตามแบบ ที่คณะกรรมการประกาศก�าหนดตามมาตรา ๒๓ ในส่วน 

ที่เป็นสาระส�าคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใช้บังคับและให้น�าความ 

ตามแบบท่ีคณะกรรมการก�าหนดมาใช้บังคับแทน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิเกษตรกร 

ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ 

เตรียมการหรือการด�าเนินการ ตามสัญญาส่วนที่ไม่มีผลใช้บังคับโดยสุจริต

  มาตรา  ๒๕ ห้ามมิให้ผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรแบ่งสัญญา

ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกรหรือกระท�าการอื่นใด  

เพื่อให้การท�าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 กรณีที่มีการท�าสัญญาตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสัญญาน้ันเป็นสัญญา 

ในระบบเกษตรพันธสัญญา

  มาตรา ๒๖ ให้ถือว่าข้อตกลงหรอืเงือ่นไขใดในสญัญาในระบบเกษตร

พันธสัญญาดังต่อไปนี้ไม่มีผลใช้บังคับ

  (๑) ข้อตกลงที่บังคับให้เกษตรกรต้องรับมอบพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ 

อาหาร ยา และปัจจัยการผลิตสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ต้องน�ามา 

ใช ้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใดๆ ที่ ไม ่มี คุณภาพ  

ตามทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตรจดัหา หรือไม่เป็นไปตามทีก่�าหนดในสญัญา  

หรอืท่ีไม่มีฉลาก หรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ตามทีก่ฎหมายนัน้ๆ ก�าหนด

  (๒) ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดของผู ้ประกอบธุรกิจ 

ทางการเกษตรต่อเกษตรกร ในความช�ารุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตาม

     หน้า ๑๘
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐
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มาตรฐานของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์  

ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งที่ต้องน�ามาใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง 

การเกษตรใดๆ แก่เกษตรกรที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเป็นผู้จัดหา

  (๓) ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก�าหนดให้มีการจ�าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

หรือสิทธิใดๆ ของเกษตรกรให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรภายหลัง 

จากการบอกเลิกสัญญาหรือในกรณีที่ผิดสัญญา

  (๔) ข ้อตกลงหรือเ ง่ือนไขที่ ให ้ เกษตรกรต ้องรับผิดในสัญญา 

แม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัยอันไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้

  (๕) ข้อตกลงที่ให้สิทธิผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการบอก 

เลิกสัญญาโดยเกษตรกร ไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาระส�าคัญ

  (๖) ข้อตกลงทีเ่รยีกหรอืก�าหนดให้เกษตรกรต้องมภีาระเพิม่ขึน้มากกว่า

ภาระที่ก�าหนดไว้ ในเวลาที่ท�าสัญญา

  (๗) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ต้องน�าเงินชดเชยที่เกษตรกรได้รับจาก 

ทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตร

  (๘) ข้อตกลงที่ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเปลี่ยนแปลง

ราคาวัตถุดิบในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร หรือค่าตอบแทน 

ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ได้เพียงฝ่ายเดียว

  (๙) ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้เกษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระ

เกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

     หน้า ๑๙
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙



  มาตรา  ๒๗  การบอกเลิกสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาก่อน 

ส้ินก�าหนดระยะเวลา ทีก่�าหนดไว้ในสญัญา โดยผูป้ระกอบธรุกจิทางการเกษตร

หรือเกษตรกรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากสภาพของพื้นที่ที่ท�าการผลิตผลิตผล 

หรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ 

ภาวะตลาดของผลติผลทางการเกษตรดงักล่าวได้เปลีย่นแปลงไป จะกระท�าไม่ได้ 

เว้นแต่มีการตกลงก�าหนดเงนิชดเชยการลงทนุหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดให้แก่อกีฝ่าย

อย่างเป็นธรรม

  มาตรา ๒๘ ข้อสัญญาใดที่มิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้

ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ

     หน้า ๒๐
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๐



หมวด ๓

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

    

  มาตรา ๒๙ เมื่อมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตร

พันธสัญญา ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท ให้คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิน�าข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของ

อนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาลได้

  ให้คู่สัญญาซ่ึงประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยื่นค�าร้อง 

ต่อประธานกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาท

  การยื่นค�าร้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

  มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  

ผูแ้ทนส�านกังานอัยการสงูสดุ ผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์ ผูแ้ทนกระทรวงยติุธรรม 

ผู้อ�านวยการเขตกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่มีข้อพิพาท และผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ซึ่งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจ ซึ่งปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

     หน้า ๒๑
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑



  ให้ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

  มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทประจ�าจังหวัด 

ประกอบด้วยผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด 

ซึ่งได้รับมอบหมาย พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นายอ�าเภอ 

ในท ้องที่ที่มีข ้อพิพาท และผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ 

ด้านการเกษตรหรือ การบริหารธุรกิจซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง จ�านวน 

ไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

  ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

  มาตรา ๓๒ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑  

มาใช้บังคับแก่วาระ การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ 

ผู้ทรงคณุวฒุ ิและการประชมุของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท โดยอนโุลม

  มาตรา ๓๓ ในกรณีที่พื้นที่ ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง 

การเกษตรตามสัญญา ในระบบเกษตรพันธสัญญาที่มีข้อพิพาทครอบคลุม

พื้นที่ตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทในจังหวัดที่

พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่  

เป็นผูด้�าเนนิการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท เว้นแต่คณะกรรมการจะก�าหนดหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัอ�านาจในการพจิารณาของคณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทในกรณนีี้

เป็นประการอื่น

     หน้า ๒๒
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒



  ในกรณีมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ

ทางการเกษตรรายใดรายหนึ่งกับเกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกันและ 

คู่สัญญาร้องขอให้มีการรวมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้น�าความใน 

วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด�าเนนิการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทได้รับค�าร้อง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาดงักล่าว ให้คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพพิาทมหีนงัสอืแจ้งให้คู่สญัญา 

ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดงักล่าว ในการนีใ้ห้ขยายระยะเวลาในการด�าเนนิการ 

ไกล่เกล่ียข้อพพิาทออกไปได้อกี ไม่เกนิสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเวลาดงักล่าว

  มาตรา ๓๕ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจขอให้บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการ

พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

  มาตรา ๓๖ ในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นับแต่วันที่

ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับค�าร้องตามมาตรา ๒๙ จนถึงวันที่ 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาทส่ังจ�าหน่ายข้อพิพาท หรือวันที่คู ่สัญญา 

ท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้คู่สัญญา

     หน้า ๒๓
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓



  (๑) ชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ 

อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย

  (๒) ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ห้ามมิให้คู่สัญญา กระท�าการใดๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  (๓) ท�าข้อตกลงเพิม่เตมิหรอืแก้ไขสญัญาเพือ่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นผูร้บั

ความเสีย่งภยั รบัภาระหรือมหีน้าทีเ่พิม่เตมิ โดยไม่มค่ีาตอบแทนอย่างเป็นธรรม

  ในกรณีที่มีการท�าข้อตกลงหรือแก้ไขสัญญาตาม (๓) ให้ถือว่าข้อตกลง

นั้นไม่มีผลใช้บังคับ

  มาตรา ๓๗ ในกรณีที่คู ่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะ

กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดให้มีการท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ

ระหว่างคู่สัญญา และให้ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผล

ผกูพันคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ในกรณทีีคู่สั่ญญาไม่อาจตกลงกนัได้ให้คณะกรรมการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทนั้น

  ค�าสั่งจ�าหน่ายข้อพิพาทตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิคู ่สัญญาที่จะน�า 

ข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน�าคดีไปสู่ศาล และ 

ในกรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามสัญญาในระบบ

เกษตรพันธสัญญาหลายคนและเกษตรกรร้องขอให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่ม  

ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพด�าเนินการประสานงาน เพื่อให้มีการด�าเนินคดีแบบกลุ่มต่อไป

     หน้า ๒๔
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๔



  ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอม

ยอมความให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยื่นค�าร้องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจ 

และให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจเพื่อให้ออกค�าบังคับ

ให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โดยให้น�ากฎหมายว่าด้วย

อนุญาโตตุลาการ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  เม่ือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา  

ให้อายคุวามในการฟ้องคดสีะดดุหยดุลง นบัแต่วนัทีป่ระธานกรรมการไกล่เกลีย่

ข้อพิพาทรับค�าร้องจนถึงวันที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสั่งจ�าหน่าย 

ข้อพพิาทหรอืวนัทีคู่ส่ญัญาท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความกนั แล้วแต่กรณี

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข ้อพิพาทและ  

การจัดท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก�าหนด

     หน้า ๒๕
เล่ม   ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๕



หมวด ๔

บทก�าหนดโทษ

  

  มาตรา ๓๘ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 

  มาตรา ๓๙ คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๖ (๑) หรอื (๒) ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกิน สามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลา 

ที่ฝ่าฝืน

  มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ ผู ้กระท�าความผิดเป ็นนิติบุคคล ถ ้าการ 

กระท�าความผิดของนิติบุคคลนั้น เกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการ  

หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน การด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น 

หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องส่ังการหรือกระท�าการและละเว้น 

ไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้น 

ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย

  มาตรา ๔๑ ในกรณีที่การผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรใน

ระบบเกษตรพันธสัญญาใด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้ปัจจัยการผลิต หรือกระบวน 

การผลติภายใต้เงือ่นไขทีผู้่ประกอบธรุกจิทางการเกษตรก�าหนดผูป้ระกอบธุรกจิ 

ทางการเกษตร มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย
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เพื่อการนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบนั้นเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย หรือ 

เป็นการกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าของเกษตรกรในการไม่ปฏบิตัติามขัน้ตอน

หรือเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรก�าหนด

  ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

มีหน้าท่ีต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ทาง

ราชการต้องรับภาระจ่ายจริงในการขจัดมลพิษหรือฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ

เปรียบเทียบมีอ�านาจเปรียบเทียบได้

  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ ง  ให ้ประกอบด ้วย  

ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติเป็นกรรมการ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ

และเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ 

ตามที่รัฐมนตรีก�าหนดตามความเหมาะสม

  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ  

ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด โดยให้ค�านึงถึงสภาพความร้ายแรง 

ของการกระท�าความผิด การกระท�าความผิดซ�้า และการป้องกันมิให้ผู้กระท�า

ความผิดกระท�าความผิดซ�้าอีก

  เมื่อผู ้ต้องหาได้ช�าระเงินค่าปรับตามจ�านวนที่เปรียบเทียบภายใน 

สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให ้ถือว ่าคดีเลิกกันตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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บทเฉพาะกาล

  

  มาตรา ๔๓ เมื่อมีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง 

ตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งประกอบธุรกิจ 

ในลักษณะที่ เป ็นการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาตาม  

พระราชบัญญัตินี้อยู ่แล้วและประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตร

พันธสัญญาต่อไปแจ้งการประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๖ ภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด

  มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์จัดท�าทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามมาตรา ๑๗  

ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๑๖

 มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่มแรก ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พันธสัญญาที่ เป ็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งด�ารงต�าแหน ่งอยู ่ ในวันที่  

พระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคับ ปฏบัิตหิน้าทีก่รรมการผูท้รงคณุวฒิุตามพระราชบญัญติันี้ 

ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ (๔)  

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  มาตรา ๔๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖ ให้สัญญาในระบบเกษตร 

พันธสัญญาที่ยังมีผล ใช้บังคับอยู่ มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไปจนกว่าสัญญา 

จะสิ้นสุดลง และในกรณีที่มีข ้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว  

ให้น�าบทบัญญัติในหมวด ๓ การไกล่เกล่ียข้อพิพาท และบทก�าหนดโทษ 

ตามมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับ
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  มาตรา ๔๗ บรรดาเรื่องร้องเรียนตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับไว้ก่อนวันที่ 

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และอยู ่ระหว่างการด�าเนินการตามระเบียบ 

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พนัธสญัญาทีเ่ป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ส�านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พิจารณาด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อไป

  มาตรา ๔๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�าเนนิการออกประกาศ

หรือระเบียบ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หากไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้รัฐมนตรี

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบัน 

มีการน�าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือ 

บริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรพันธสญัญาให้มคีวามเป็นธรรมตามหลกัสากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจ  

ความร ่วมมือ ส ่ง เสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือ 

บรกิารทางการเกษตรอย่างยัง่ยนื ส่งผลให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงทางด้านรายได้  

และได้รับการถ่ายทอดความรู้อันจ�าเป็นตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน  

มกีารควบคมุ ต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบรกิารทางการเกษตร มกีารป้องกนั

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถ

ประกอบธรุกิจโดยได้รับผลิตผลทีม่คีณุภาพมาตรฐานตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้  

ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศ 

ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได ้ต ่อไป อย่างไรก็ตาม โดยที่ 

การท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญา 

จ้างท�าของ สญัญาจ้างแรงงาน และสญัญาซือ้ขายซึง่มคีวามซบัซ้อนและยุง่ยาก

ในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง 

การเกษตร ส่งผลใหใ้นกรณีที่คู่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอ�านาจตอ่รอง  

ในการท�าสัญญาน้อยกว่าผู ้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร มีความเสี่ยงใน 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สมควรที่รัฐจะก�าหนดหลักเกณฑ์ 

ในการท�าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 

แก่ทุกฝ่าย รวมท้ังก�าหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 

พันธสัญญา จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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