
สรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน - วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ล าดับที่ ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ แนวทางการประชาสัมพันธ์ 

๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ 

ภายในสัปดาห์นี้ จ านวน ๕ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) 
 

ส านักงานฯ เร่งรัดการด าเนินการพิจารณา 
ร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การจัดท ากฎหมาย
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บั งคับให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

๒ การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย

แก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
(รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบ ๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 
๒ ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนสะพานมิตรภาพ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) พ.ศ. .... 
๓ ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแม่ลาน 
๔ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยัง คงมีผลใช้

บังคับ 
๕ ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ยังคงมีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เอกสารแนบ ๑ 



รายชื่อค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ 

ล าดับที่ เรื่อง 

๑ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. .... 
๒ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบล

ห้วยน้ าหอม ต าบลมาบแก ต าบลศาลเจ้าไก่ต่อ ต าบลวังเมือง ต าบลลาดยาว ต าบลปางสวรรค์ ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์ และต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 

๓ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าล าน้ าภาคและป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย 
ป่าแดงและป่าชาติตระการและป่าเนินเพ่ิม ในท้องที่ต าบลน้ ากุ่ม ต าบลนครชุม ต าบลยางโกลน ต าบลนาบัว และต าบลบ่อโพธิ์ 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... 

๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพ่ือสร้างและ
ขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพุทธมณฑลสาย ๑ พ.ศ. .... 

๕ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ ๑ บี ๑ เอเอ็ม และ ๑ บีเอ็ม เพ่ือท า
เหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 

๗ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ และขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพ่ือก่อสร้างถนนในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ ส าหรับโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ 
หรือทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ปรับใหม่) ตอน ตาก - อ.แม่สอด 

๘ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ  
ของส านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานไปเป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน (องค์การมหาชน) 

๙ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน และการขนส่งแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี 

๑๐ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมระดับสูงเรื่องการจัดการการย้ายถิ่นขนาดใหญ่
ของผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐานในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ร่างค ามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุม
สุดยอดระดับผู้น าด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและกรอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมทั้งสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เอกสารแนบ ๒ 



ข้อมูลผลงานส าคัญของหน่วยงาน 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน - วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สรุปผลการด าเนินงาน ผลงาน/กิจกรรมส าคัญ  :   ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

๑. ก าหนดบทนิยามค าว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” ให้หมายถึงระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้น
จากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ ๑๐ ราย ขึ้นไป หรือกับ
องค์กรทางการเกษตรที่มีกฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วย 

๒. ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตร 
พันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ก าหนดรูปแบบของสัญญาในระบบ
เกษตรพันธสัญญา เสนอแนะหน่วยงานของรัฐให้ตราหรือแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท าสัญญา และออกประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ตามที่ก าหนด 
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

๓. ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าหน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่รวบรวม  
และวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ  จัดให้มีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ป็นธรรม เผยแพร่ ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าสัญญา  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
บทบัญญัติ หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีพฤติกรรมเอาเปรียบเกษตรกรอย่างไม่เป็นธรรม ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรมีอ านาจ
ประกาศรายละเอียดของการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรดังกล่าวด้วย 

๔. ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจหรือเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจด
แจ้งการประกอบธุรกิจหรือการเลิกประกอบธุรกิจต่อส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดเผยให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๕. ผู้ประกอบการฯ ต้องท าเอกสารส าหรับการชี้ชวนให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนท าสัญญา และต้องส่งให้ส านักงานปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บไว้เพือ่เป็นเอกสารในการตรวจสอบ 

๖. สัญญาต้องท าเป็นหนังสือใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย และอย่างน้อยต้องมีชื่อคู่สัญญา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
ตามสัญญา รายละเอียดของสถานที่ผลิต หน้าที่ของคู่สัญญา ราคาและวิธีการค านวณราคาวัตถุดิบและผลิตผล วันที่ส่งมอบผลิตผล  
และวันช าระเงิน เหตุยกเว้นหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิต 
ว่าเป็นของผู้ใด ผู้รับความเสี่ยงในกรณีที่ไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ตามราคาที่ก าหนด การเยียวยาความเสียหายจากการผิดสัญญา 
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา และรายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ หากไม่มีรายละเอียดตามที่ก าหนด เกษตรกรมีสิทธิที่จะให้
เพ่ิมรายละเอียด หรือบอกเลิกสัญญานั้นก็ได้  

๗. เงื่อนไขในสัญญาทีไ่ม่มีผลใช้บังคับ 
(๑) การบังคับให้เกษตรกรต้องรับพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ อาหาร ยา และปัจจัยการผลิต สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ที่ต้องน ามาใช้ในการผลิตหรือบริการทางการเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ  
(๒) การยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจในกรณีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหาร ยา สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ 

ปัจจัยการผลิต หรือสิ่งของที่ใช้ในการผลิต หรือการให้บริการทางการเกษตรที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๓) การก าหนดให้เกษตรกรขายหรือโอนทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจภายหลังการบอกเลิกสัญญาหรือ

ในกรณีที่ผิดสัญญา 
(๔) การให้เกษตรกรรับผิดในสัญญาแม้เกิดเหตุสุดวิสัยหรือสาธารณภัยที่ไม่อาจจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ 
(๕) การให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจบอกเลิกสัญญาโดยเกษตรกรไม่ได้ผิดสัญญาในสาระส าคัญ 
(๖) การให้เกษตรกรต้องมีภาระเพ่ิมข้ึนมากกว่าภาระที่ก าหนดไว้ในเวลาที่ท าสัญญา 
(๗) การให้เกษตรกรน าเงินชดเชยที่ได้รับจากทางราชการหรือค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบ

ธุรกิจ 
 



(๘) กรณผีู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิต หรือค่าตอบแทนการผลิตเพียงฝ่ายเดียว 
(๙) การใหเ้กษตรกรต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

๘. บทก าหนดโทษ ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ไม่แจ้งหรือไม่แจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา หรือไม่จัดท า

เอกสารส าหรับการชี้ชวนก่อนการท าสัญญา 
(๒) คู่สัญญาซึ่งชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายในระหว่าง

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือท าการที่เป็นความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้วในระหว่างกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจทีด่ าเนินการใด ๆ เพื่อให้การท าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

โดยที่ในปัจจุบันระบบเกษตรพันธสัญญาถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่โดยที่การท าสัญญามีความซับซ้อนและ
ยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุนในการด าเนินการ ส่งผลให้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอ านาจต่อรอง
ในการท าสัญญาน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามสัญญา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครอง
เกษตรกรซึ่งมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในการท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเกินสมควร อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมโดยรวม 
รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาการท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากล ซึ่งจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป 
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