
วันนี้ (27 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี

สรุปมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องด้านการเกษตร  สาระส าคัญดังนี้ 
 

                                           กฎหมาย 

เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน ้าไทย (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
ประมงนอกน่านน้ าไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

  สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 

  แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย 
พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทยของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี โดยก าหนดให้ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าไปท าการประมงในเขตของรัฐชายฝ่ังแสดงหลักฐานการได้สิทธิการ
ท าประมงในรัฐต่างประเทศนั้น นอกเหนือจากบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐชายฝ่ัง 
ดังนี้ 

 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหท้้า 

การประมงนอกน่านน ้าไทย พ.ศ. 2559 

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ 

     ข้อ 5 การพิจารณาอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน้ าไทย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

      (1) ... 

      (2) การขอรับใบอนุญาตท าการประมงในเขตของ
รัฐชายฝ่ัง ต้องเป็นรัฐชายฝ่ังท่ีประเทศไทยมีบันทึก
ข้อตกลลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับรัฐ
ชายฝ่ัง 

ฯลฯ 

         ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (2) ของกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงนอก
น่านน้ าไทย พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

          “การขอรับใบอนุญาตท าการประมงในเขต
ของรัฐชายฝ่ัง ต้องเป็นรัฐชายฝ่ังท่ีประเทศไทยมี
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการประมงกับ
รัฐชายฝ่ัง หรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีหลักฐานแสดง
การได้สิทธิการท้าการประมงในรัฐชายฝั่งนั น” 

 

 

 

 

เร่ือง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการ
ประมงพาณิชย์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

  สาระส้าคัญของร่างกฎกระทรวง 

  1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตท าการประมงพาณิชย์โดยแยกระหว่าง
เรือประมงไทยและเรือประมงท่ีไม่ได้สัญชาติไทย 

  2. กรณีเรือประมงสัญชาติไทยต้องจดทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย และ
ใบอนุญาตใช้เรือส าหรับท าการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยต้องมีอายุเหลือไม่น้อย
กว่าสามสิบวันในวันยื่นค าขอรับใบอนุญาต รวมท้ังต้องมีหมายเลขไอเอ็มโอส าหรับเรือท่ีมีลักษณะตามท่ี
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization) ก าหนด 

 

 

เร่ือง ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ....) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ี
เป็นธรรม พ.ศ. ....  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา   ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  

  สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้ใช้เฉพาะการท าสัญญาในระบบเกษตรพันธ
สัญญา   

โดยก าหนดบทนิยามค าว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา”  ให้หมายถึงเฉพาะระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตรท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมต้ังแต่สิบรายข้ึนไป  หรือกับองค์กรทางการเกษตรท่ีมีกฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วยเท่านั้น   

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาขึ้น  โดยมี
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ก าหนดรูปแบบของสัญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญา  และออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้   

3. ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ซึ่งมีหน่วยงานในระดับพื้นท่ีท า
หน้าท่ี 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าท่ีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการ 

4. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธ 



สัญญาหรือเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจดแจ้ง  การประกอบธุรกิจหรือการเลิก
ประกอบธุรกิจต่อส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ จัดท าทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และเปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

5. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องท าเอกสารส าหรับการช้ีชวนให้เกษตรกร
ทราบ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  และต้องส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เก็บไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ โดยเอกสารส าหรับการช้ีชวนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาและจะต้องมีข้อมูลตามท่ีก าหนด  

6. ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการในการประกาศก าหนดแบบของสัญญาในกรณีท่ีการท า
สัญญา 

ในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบอย่างส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ในกรณีท่ี
การท าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใช้บังคับและให้น า
ความตามแนบมาใช้แทน  

7. ก าหนดให้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาท่ี
ไม่เป็น 

ธรรมตามท่ีก าหนด ไม่มีผลใช้บังคับ  

 

 

8. ก าหนดให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทก่อนจึงจะมีสิทธิ
น าข้อ 

พิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน าคดีไปสู่ศาล ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะ
ใช้กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  

9. ก าหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยห้ามมิให้คู่สัญญา
ชะลอ  

ระงับ หรือยุติการปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย  กระท าการใด ๆ  ให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม ในกรณีท่ีสัญญาส้ินสุดลงแล้ว หรือท าข้อตกลง
เพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญาเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับความเส่ียงภัย  รับภาระ  หรือมีหน้าท่ีเพิ่มเติมโดยไม่มี
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

10. ก าหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทส าหรับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งไม่แจ้งการ 
ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ไม่แจ้งการยกเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา  
หรือไม่จัดท าเอกสารส าหรับการช้ีชวนก่อนการท าสัญญา 

11. ก าหนดโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาท่ี
ฝ่าฝืน   

ส าหรับคู่สัญญาซึ่งชะลอ ระงับ  หรือยุติการปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ
เสียหายในระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท  หรือกระท าการใด ๆ  ท่ีเป็นการเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งใน
กรณีท่ีสัญญาส้ินสุดลงแล้วในระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท   



12. ก าหนดโทษปรับไม่ เกินสามแสนบาทส าหรับผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่ ง
ด าเนินการใด ๆ   

เพื่อให้การท าสัญญาไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 

  สาระส้าคัญของเร่ือง 

  กค. ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย 
ได้แก่ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยท่ีได้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. โดยมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ท่ีร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ าและยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะ
เร่งด่วน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรท่ีลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันท่ี 15 
กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559 ท่ีได้รับการตรวจสอบและรับรองเบ้ืองต้นจากหน่วยงานราชการแล้ว 

  ส้าหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
บรรเทาภาระหนี้ส้ินของเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมาท าการผลิตต่อไปได้ และสนับสนุนเกษตรกร
รุ่นใหม่ท่ีเป็นทายาทให้เข้ามาทดแทนเกษตรกรรุ่นท่ีเก่าท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคืนก าไรให้ กับเกษตรกรท่ี
ช าระดี ประกอบด้วย 3 โครงการได้แก่ (1) โครงการปลดเปล้ืองหนี้สินให้เกษตรกรรายย่อย (2) โครงการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้ส้ินให้เกษตรกร และ (3) โครงการช าระดีมีคืนแก่เกษตรกรท่ีไม่มีปัญหา
การช าระหนี้ 

 
 


