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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ในปัจจุบันได้มีการนําสัญญาจ้างผลิตและรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ซึ่งแม้จะช่วยพัฒนาระบบการทําเกษตรกรรม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่โดยที่สัญญาดังกล่าวมีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างทําของ สัญญาจ้างแรงงาน
และสัญญาซื้อขาย ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการดําเนินการ
ส่งผลให้เกษตรกรต้องรับภาระความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา และก่อให้เกิด
ข้อพิพาทขึ้นระหว่างคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกร อันส่งผลกระทบต่อ
ระบบการผลิตสินค้าทางการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการทําการเกษตร
ในระบบเกษตรพันธสัญญา และเสนอแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร
ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกร ที่มีเงื่อนไขในข้อตกลงในการผลิต
จําหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จําหน่าย
หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่กําหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ตามข้อตกลง โดยอาจเป็น
ผู้ให้คําแนะนําทางเทคนิค จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
“ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบการผลิต แปรรูป จําหน่าย
หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หรือการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึง
สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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“เกษตรกรรม” หมายความว่ า การเพาะปลู ก การเลี้ ย งสั ต ว์ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํา
หรือเกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาที่เป็นธรรม” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
ปลั ด กระทรวงมหาดไทย ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม อั ย การสู ง สุ ด ประธานสภาเกษตรกรแห่ ง ชาติ
ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๔) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนไม่ เ กิ น สิ บ คน ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้
และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบริหาร การบัญชี เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือเศรษฐศาสตร์
ให้ ร องปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ม อบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ก่ อ นวาระ รั ฐ มนตรี อ าจแต่ ง ตั้ ง ผู้ อื่ น
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนแทน
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินการต่อไป จนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ข้อ ๖ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) เสนอรูปแบบสัญญาที่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาและส่งเสริมให้นํารูปแบบสัญญา
ที่เป็นธรรมไปใช้
(๓) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
(๔) ติดตาม ประสานงาน หรือเร่งรัดการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
(๕) กําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยต้องคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ
(๖) เสนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ไม่ดําเนินการตาม (๓) หรือ (๕) หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการตามที่คณะกรรมการกําหนด
ตามข้อ ๘
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
ข้อ ๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรมแล้ว
ให้คณะกรรมการกําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนดังกล่าว
ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จฉั ย ชี้ข าดของที่ ป ระชุ มให้ถื อ เสี ยงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเ สี ย งหนึ่ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ให้นําข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
อาจเชิญบุคคลใดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง ความเห็น คําแนะนําทางวิชาการ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
(๒) รวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการทําการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(๓) จัดให้มีการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรม
(๔) รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การทํ า สั ญ ญาในระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา
และนํ า เสนอคณะกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางหรื อ มาตรการเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อ ๗ (๕)
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายสําหรับเบี้ยประชุม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการหรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วย
กรรมการโดยตําแหน่ง เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

