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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้มีการวางกลไกไว้กรณีเกิด
ข้อพิพาทระหว่างคู่สั ญญาตาม พรบ. โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรหรือเกษตรกรซึ่งเป็ นคู่สั ญ ญา
ในระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา กรณี ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง มี ข้ อ พิ พ าทในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาในระบบเกษตร
พันธสัญญาและประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พรบ.ฉบับนี้ได้กาหนดให้มีการยื่นคาร้องต่อ
ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยสามารถยื่นคาร้องต่อสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หรือยื่นที่สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่มีเขตอานาจพิจารณา (ตามที่ได้มีการจดแจ้งการประกอบธุร กิจ
ในระบบเกษตรพัน ธสัญญา) และให้ ส านักงานที่มีอานาจพิจารณารับคาร้อง พร้อมทั้ง รวบรวมข้อเท็จจริง
ประเด็นข้อพิพาทและพยานหลักฐาน เพื่อ เสนอประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพิจารณารับคาร้อง และ
มีหนังสือแจ้งนัดคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมาพบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหาข้อยุติต่อไป (กรณีมีการยื่นผิด
สานักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่รับเรื่องไว้จะเป็นผู้ส่งเรื่องไปยังสานักงานที่ถูกต้องต่อไปเพื่อเป็นการ
ประหยัดเวลา ลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยอานวยความสะดวกให้ฝ่ายทีย่ ื่นคาร้องด้วย)
ในการนี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการเข้ า สู่ ก ระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันจะสามารถช่วยให้ข้อพิพาทได้จบสิ้นไปโดยที่ คู่สัญญาไม่ต้องใช้กระบวนการในชั้นศาล
อีกทั้งเป็นแหล่งประสานความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ระหว่างคู่สัญญา ลดปริมาณคดีในชั้นศาล ลดความเหลื่อมล้าในการเข้า ถึงกระบวนการยุติธรรมของเกษตรกร
ประหยั ดค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น คดี อีกทั้งยังเป็นการช่ว ยลดภาระอันเป็นต้นทุนส าหรับบรรดาเกษตรกร
ทั้งหลายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญากับผู้ประกอบการทั้งหลาย
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เล็งเห็นถึงการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าว จึงมีแนวทางที่จักให้มีการจัดทาคู่มือ
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ.2560
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม
พระราชบัญญัติฉบับนีต้ ่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ
2.1 เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้า ที่ ข องส านั กงานเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มและพัฒ นาระบบเกษตรพัน ธสั ญญา ส านักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ
2.2 เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และระบุรายละเอียดงาน ให้ครบถ้วน รวมทั้งช่วยเจ้าหน้าที่
ในการถ่ายทอดกระบวนงานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ทมี่ ีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม พรบ. ฉบับนี้
2.3 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าด้วยเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
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3. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมเนื้อหาในการดาเนินงานดังนี้
3.1 ขั้น ตอนการดาเนิ น การของเจ้ าหน้ าที่ ในการพิจ ารณาเขตอ านาจในการรับ คาร้ อ ง ตลอดจน
รวบรวมข้อเท็จ จริ ง และสรุ ป ประเด็น ข้ อ พิ พ าท เพื่อเสนอประธานกรรมการไกล่ เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทพิ จ ารณา
รับคาร้องอันเกิดจากข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ. 2560 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
3.2 การดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
3.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่ทาหน้าที่ผู้ประสานงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.
ฉบับนี้
4. คาจากัดความ
“ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
ฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับสหกรณ์การเกษตรหรือ
กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ งที่มีเงื่อนไขในการผลิต จาหน่าย
หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกรตกลงที่จะผลิต จาหน่าย หรือ
รับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจานวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่กาหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าว หรือจ่ายค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนในกระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กาหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดให้การทาสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ถึงสิบรายแต่ไม่น้อยกว่าสอง
รายขึ้นไปประเภทใด ต้องนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
“ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต แปรรูป จาหน่าย
หรื อ การส่ ง ออกผลิ ต ผลทางการเกษตร หรื อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นระบบการผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ ปั จ จั ย การผลิ ต ทาง
การเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา
“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึง
สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดที่ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจ
“คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
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“คาร้อง” หมายความว่า คาร้องขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ ยวกับสั ญญา
ในระบบเกษตรพันธสัญญา
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โดยสานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสั ญญา) และสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดาเนินการเพื่อให้ คู่ พิ พาท
จากการทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหาข้อยุติได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมถึงยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย (เมื่อเทียบกับกรณีการดาเนินคดีในชั้นศาล)
5.2 คูก่ รณีสามารถหาข้อยุติได้ด้วยตนเองและมีการยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ๆ โดยที่ข้อยุติที่ได้
จากการเจรจามีความเหมาะสมกับคู่กรณี เนื่องจากคู่กรณีสามารถเลือกที่จะตัดสินใจในการทาข้อตกลงอย่างไร
ก็ได้ ร ะหว่างคู่ พิ พ าทกั น เองโดยที่ ไ ม่ขั ดต่ อ กฎหมายพร้ อ มทั้ ง มีก ารทาหลั กฐานเป็ น สั ญ ญาประนี ประนอม
ยอมความกันกรณีได้ข้อยุติจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สาเร็จ (เนื่องจากในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น คู่พิพาท
ยังคงมีอานาจเหนือกระบวนการและผลจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมิใช่การตัดสินว่าฝ่ายใดแพ้-ชนะ แต่เป็นการ
เจรจาเพื่อหาข้อยุติที่มุ่งให้สนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย)
5.3 ข้อมูล ที่ได้จ ากการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทจะเป็นความลับ เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรักษา
ความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แม้ภายหลังจะไม่สามารถตกลง
กันได้ กรณีมีการนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ข้อมู ลในชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สามารถนาไปใช้
ในชั้นศาลได้
5.4 สัญญาประนีประนอมยอมความที่เกิดจากการเจรจาไกลเกลี่ยข้อพิพาทสามารถบังคับให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งไม่อาจบอกเลิกหรือปฏิบัติให้เป็นอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายได้
5.5 ช่วยรักษาความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกันได้หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว (กรณีตกลง
ให้สัญญายังคงมีผลต่อไปโดยคู่สัญญายังคงปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาเช่นเดิม)
5.6 มีความยื ดหยุ่ น ในการตกลงให้ ได้มาซึ่งข้อตกลงของคู่กรณี เนื่องจากคู่กรณีส ามารถเลื อกใช้
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการตกลงหรือหาข้อสรุปจากกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
5.7 ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีคุณภาพอันเนื่องจากบุคคลที่ทาหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
อยู่ในรูปของคณะกรรมการซึ่งล้วนแต่เป็นเจ้าหน้าที่และไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 2
การเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การไกล่ เ กลี่ ย (mediation) หมายความว่ า “ การระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยความตกลงยิ น ยอม
ของคู่ความเอง โดยที่มีบุคคลที่สามมาเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เสนอแนะหาทางออก
เพื่อให้ข้อพิพาทยุติหรือระงับข้อพิพาทให้คู่ความสามารถเจรจากตกลงกันได้สาเร็จ ” ปัจจุบัน แนวทาง
ดังกล่าวมีสถานะเป็น กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลื อกที่มีจุดเด่นในด้านประสิ ทธิภ าพ ซึ่งนับเป็น การ
ส่งเสริมให้คู่พิพาทสามารถบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันแทนการต่อสู้คดีในชั้นศาลเพื่อหาผู้แพ้ผู้ชนะซึ่งต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนานกว่าคดีจะถึงที่สุด ยังไม่รวมเรื่องค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในชั้นศาลรวมถึงค่าทนายความหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการดาเนินการในชั้นศาลอีก
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีลักษณะสาคัญคือ การดาเนินการจะต้องเริ่มต้นและดาเนินไปบน
พื้นฐานความสมัครใจของคู่พิพาท กระบวนการจาเป็นต้องมีการรักษาความลับ และไม่มุ่งหาข้อสรุปถูกผิด
หากแต่เป็นการส่งเสริมให้คู่พิพาทแสวงหาทางออกร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงและบรรลุข้อสรุป
ร่วมกันได้
2. การยื่นคาร้อง
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทและ
การจั ดทาสั ญญาประนี ป ระนอมยอมความ (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) ได้กาหนดให้ คู่สั ญญาฝ่ ายที่
ประสงค์ จ ะขอใช้ ก ระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ประธานกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
(กรุงเทพมหานคร/ประจาจังหวัด) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 เอกสารประกอบการยื่นคาร้อง ประกอบด้วย
1) กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลธรรมดา
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้ร้อง (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้อง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
(เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ร้องมิให้เกิดการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้น)
- ข้อเท็จจริงหรือข้อสัญญาเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท และข้อเรียกร้องของผู้ร้อง
- สาเนาสัญญาอันเป็นเหตุแห่งข้อพิพาท บันทึกต่อท้ายสัญญา (ถ้ามี) พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือมอบอานาจ พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีผู้เสียหายมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
2) กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคล
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของนิติบุคคลผู้ร้อง (ถ้ามี)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
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- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(กรณีเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
- หนังสือมอบอานาจ พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
พร้อมลงลายมือชื่อกากับพร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับ ทั้งนี้ เอกสาร
ประกอบการยื่นคาร้องให้ยื่นเป็นภาษาไทยเท่านั้น หากเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคาแปลเป็นภาษาไทย
โดยมีลายมือชื่อผู้แปลและผู้แจ้งข้อมูลลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ด้วย
1.2 การดาเนินการยื่นคาร้อง
1) กรณียื่นคาร้องด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นคาร้องแทน
- ทาเป็นหนังสื อ ให้ยื่น ณ สานักงานที่กาหนด ในวันและเวลาราชการโดยผู้ ร้องสามารถ
ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม การยื่ น ค าร้ อ งได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(https://www.opsmoac.go.th) หรือขอรับเอกสารแบบฟอร์ม ณ สถานที่ยื่นคาร้อง และดาเนินการกรอก
ข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วนามายื่นพร้อมเอกสารประกอบ
- แจ้ งด้ วยวาจา ให้ ส านั กงานจั ดให้ มี การบั นทึ กถ้ อ ยค าของผู้ ร้ องเกี่ ยวกั บประเด็ นค าร้ อ ง
แล้วให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นความจริง
2) กรณียื่นคาร้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1)
หมายเหตุ : กรณีข้อพิพาทตามคาร้องใกล้จะขาดอายุความ ให้ผู้ยื่นคาร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องทราบทันที
ที่ยื่นคาร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่รีบดาเนินการจัดส่งให้ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อพิจารณารับคาร้อง
โดยเร็ ว เพื่อป้ องกัน ความเสี ย หายอัน อาจเกิดขึ้นกับคู่กรณีฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง อีกทั้งเพื่อป้องกันความรั บ ผิ ด
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องการขอใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ร้อง
1.3 สถานที่ยื่นคาร้อง
1) กรณีพื้นที่พิพาทอยู่ในท้องที่เดียว
- พื้นที่พิพาทตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรุงเทพมหานคร ณ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา : สลพ.)
- พื้นที่พิพาทตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทประจาจังหวัด ณ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
2) กรณีพื้นที่พิพาทครอบคลุ มหลายท้องที่ (เกิดข้อพิพาทตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป) การยื่นคาร้อง
ให้พิจารณาจาก
- พื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่มีข้อพิพาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่
- มีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
- กรณีมีข้อพิพาทในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรรายหนึ่ง กับ
เกษตรกรหลายรายในประเด็นเดียวกัน และมีการขอให้รวมกระบวนการไกล่เกลี่ย ให้ยึดจานวนของเกษตรกร
ที่เป็นคู่สัญญาพิพาทส่วนใหญ่
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3. การพิจารณาตรวจคาร้อง
2.1 เมื่อสานักงานได้รับคาร้ องจากผู้ร้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องว่า กรณีพิพาทที่เ กิ ด ขึ้น
ดังกล่าวอยู่ในเขตอานาจของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดนั้นหรือไม่ โดยดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนของคาร้อง และเอกสารประกอบ
การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของคาร้อง และเอกสารประกอบ มีแนวทางการพิจารณาดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงหรือข้อสัญญาเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท (พร้อมเอกสาร
หรือบันทึกแนบท้ายสัญญา) ข้อเรียกร้องของผู้ร้อง และสาเนาสัญญาอันเป็นเหตุแห่งข้อพิพาท พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องที่สามารถหาได้จากคู่สัญญา
2) ตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้ร้องว่าเป็นผู้ร้องด้วยตนเองหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ต้องมีหนังสือมอบ
อานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน (เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนของผู้ร้องหรือผู้เสียหายจากการทาสัญญา
ทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา)
3) เอกสารประกอบต้องครบถ้วน กรณีเป็นสาเนาต้องมีลายมือชื่อผู้ร้องลงนามในเอกสารกากับ
ทุกรายการ
4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ใช้ประกอบการแจ้ง การประกอบธุรกิจต้องไม่หมดอายุ และ
ชัดเจน (หากไม่ชัดเจนพอ หรือ เป็นที่สงสัยจะไม่รับพิจารณาเอกสารฉบับนั้น)
5) ตรวจสอบข้อมูลผู้ร้อง กรณีเป็นนิติบุคคลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เป็นเบื้องต้น
2.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคาร้องแล้ว หากเห็นว่าคาร้องอยู่ในอานาจพิจารณาให้รับคาร้องไว้พิจารณา
แต่ในกรณีคาร้องไม่อยู่ในเขตอานาจของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดนั้น ให้แจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องทราบ
พร้อมทั้งรีบดาเนินการแทน โดยการจัดส่งคาร้องดั งกล่าวไปยังสานักงานในจังหวัดที่มีอานาจโดยเร็วเพื่อให้
จังหวัดที่อยู่ในเขตอานาจได้พิจารณาคาร้องเพื่อดาเนินการต่อไป
2.3 หากกรณีคาร้องอยู่ในเขตอานาจพิจารณาได้ ให้สานักงานที่รับคาร้องส่งคาร้องไปยังคณะทางาน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีคณะทางานที่ได้รับแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 3 คน
ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นข้อพิพาทพร้อมทั้งรายงานข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาท
เสนอประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อพิจารณารับคาร้อง
ทั้งนี้ ระยะเวลาดาเนินการต้องให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันนับแต่วันที่สานักงานได้รับคาร้องจาก
ผู้ร้องเพื่อดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้แก่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ข้อพิพาทเพื่อพิจารณาว่า
กรณีที่มีการร้องเรียนนั้น อยู่ในอานาจของจังหวัดนั้นหรือไม่ และเรื่องที่ร้องเรียนดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 หรือไม่เพียงใดเพื่อ
ตัดสินใจดาเนินการต่อไปโดยเร็ว
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ส่วนที่ 3
การดาเนินการชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายความว่า คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร
หรื อคณะกรรมการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทประจาจังหวัด ซึ่งทาหน้าที่พิจารณาไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทจากสั ญญา
ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
1) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานกรรมการ)
2) ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
3) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
4) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
5) ผู้อานวยการเขตกรุงเทพมหานครในท้องที่ที่มีข้อพิพาท
6) ผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่ งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจ ซึ่งปลั ดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง จานวนไม่เกิน 3 คน
7) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาจังหวัด ประกอบด้วย
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานกรรมการ)
2) อัยการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย
3) พาณิชย์จังหวัด
4) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
5) นายอาเภอในท้องที่ที่มีข้อพิพาท
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือการบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง จานวนไม่เกิน 3 คน
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กรรมการและเลขานุการ)
ทั้งนี้ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คณะกรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดาเนินการไปตามที่เห็นสมควร
ด้วยความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระ โดยต้องคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา หรือธรรมเนียมปฏิบัติ
ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง พฤติการณ์ของคู่สัญญาตามข้อพิพาท รวมถึงการปฏิบัติต่อกั นของคู่สัญญาที่ผ่านมา
และให้เร่งรัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
2. ขั้นตอนการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2.1 เมื่อประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับคาร้องไว้ดาเนินการแล้ว ให้สานักงานมีหนังสือ
แจ้งนัดคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้มาพบเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ สถานที่ที่กาหนด
1) รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือแจ้งนัดคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกร้อง ให้มีข้อความระบุดังนี้
- ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อสัญญาเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท เป็นหนังสือหรือคาแถลงด้วยวาจา
- เอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บสั ญญาเพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อ มู ล ประกอบการพิ จารณาไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาท
- ระบุสิทธิในการนาข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือการนาคดีไปสู่ศาล
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2) การแจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คู่สัญญาทัง้ สองฝ่าย
- การนั ดไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาทครั้งแรก ให้ มีห นังสื อแจ้งโดยให้คู่สัญญามีโ อกาสทราบวันนัด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และให้ดาเนินการไกล่เกลี่ยภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
ได้รับคาร้องไว้พิจารณา
- การนั ด ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครั้ ง ต่ อ ไป ให้ ค ณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทแจ้ ง วั น นั ด
ในวันที่มกี ารไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยให้คู่สัญญาลงลายมือชื่อรับทราบวันนัด (เพื่อไม่ต้องส่งหมายแจ้งนัดอีก)
เมื่ อ คณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทได้ รั บ ค าร้ อ งไว้ พิ จ ารณา ให้ อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลง
นั บ แต่ วั น ที่ ป ระธานกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทรั บ ค าร้ อ งจนถึ ง วั น ที่ ค ณะกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
สั่งจาหน่ายข้อพิพาทหรือวันที่คู่สัญญาทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
2.2 ในระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1) คู่ สั ญ ญาจะด าเนิ น การด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบอ านาจให้ ท นายความหรื อ บุ ค คลซึ่ ง สามารถ
ตัดสินใจแทน เป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
2) คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาจกาหนดให้เฉพาะแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่าย
อยู่ในที่ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือไม่อยู่ในที่ประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับแก่ตัวแทน
ทนายความ ที่ ปรึ กษาของคู่ สั ญญาหรื อบุ คคลใดที่ คณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทให้ เข้ าสู่ กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย (คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องแจ้งถึงสาระสาคัญของการดาเนินการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทให้คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้อยู่ในที่ประชุมทราบด้วย เว้ นแต่กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายที่ให้ข้อเท็จจริงไว้แจ้งเป็น
หนังสือโดยชัดแจ้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้น)
3) คณะกรรมการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทอาจขอให้ บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือส่ งเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กาหนดก็ได้
4) ข้ อ เท็ จ จริ ง ใดๆ ที่ คู่ สั ญ ญาได้ ใ ช้ ใ นกระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท จะน าไปใช้ อ้ า งอิ ง ใน
กระบวนการชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการไม่ได้
5) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทารายงานกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง
2.3 ระยะเวลาในการดาเนินการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทต้องไม่เกิน 20 วัน นับตั้งแต่ประธานกรรมการ
ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทรั บ คาร้ องไว้พิจ ารณา เว้นแต่เหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดได้ ให้สามารถขยายระยะเวลาในการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออกไปได้อีกไม่เกิน 10 วันนับแต่
วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทราบก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าว
3. ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สาหรับการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ฉบับนี้นั้น มีแนวทางที่สามารถเกิดขึ้นได้
2 แนวทางกล่าวคือ
1) กรณีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้
ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดให้มีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันตามที่คู่สัญญา
ตกลงกั น พร้ อ มลงลายมื อ ชื่อ คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ย โดยมี ป ระธานกรรมการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทพร้อ มเลขา
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาดัง กล่ าว
โดยให้ ข้ อ ตกลงตามสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความมี ผ ลผู ก พั น คู่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ ายตามที่ ไ ด้ ตกลงกั นไว้
ในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ลงลายมือชื่อกันไว้นั้น
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2) กรณีคู่สัญญาไม่อาจตกลงกันได้ หรือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (รวมแล้วไม่เกิน 30 วัน)
ให้เลขาคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมรายงานการ
ประชุมไปยังประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขอให้มีคาสั่งยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมทั้งสั่งจาหน่าย
ข้อพิพาทนั้นออกจากสารบบความ ทั้งนี้ คาสั่งจาหน่ายข้อพิพาทดังกล่าวไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะนาข้อพิพาท
ไปสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือนาคดีเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลต่อไป
นอกจากนี้ กรณีที่มีเกษตรกรซึ่งได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามสัญญาในระบบเกษตร
พั น ธสั ญ ญาหลายคน และหากเกษตรกรร้ อ งขอให้ มี ก ารด าเนิ น คดี แ บบกลุ่ ม (Class Action) ไปยั ง
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพดาเนินการประสานงานเพื่อขอให้มีการดาเนินคดีแบบกลุ่มในชั้นศาลต่อไป
4. ข้อสังเกตกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กรณีเกิดข้อพิพาทเรื่องสัญญาระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรที่มีการทาสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญาตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒ นาระบบเกษตรพันธสั ญญา พ.ศ.2560 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดขอเข้ าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ตาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทประจาจังหวัด จะทาหน้าที่เป็น “ผู้ป ระสานงานการไกล่เกลี่ ย ข้อพิพาท” ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ โดยจะร่วมมือกับกลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ในการจัดการประชุมเพื่อให้ มีการเจรจา
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่สัญญาโดยมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นผู้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
เพื่อคอยช่วยให้ความเห็น คาแนะนา ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อมูลเชิงวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น ในฐานะ “ผู้ประสานงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” จึงมีความจาเป็นต้องเตรียมตัว
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้การประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความ
เป็นธรรมและความพึงพอให้ให้แก่คู่สัญญาที่เกิดข้อพิพาท

หน้าที่และส่งที่ผปู้ ระสานงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทควรมี
การเตรียมตัวให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่ดังนี้.1. ประเมินคู่พิพาท
พิ จ ารณาความรู้ การศึ ก ษา และฐานะทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะฝ่ า ยของเกษตรกรเนื่ อ งจาก
มีฐานะทางเศรษฐกิจรวมถึงอานาจการต่อรองค่อนข้างด้อยกว่าฝ่ายผู้ประกอบการ
2. การใช้คาศัพท์ คาพูด ในการประชุม
ต้องมีการใช้คาศัพท์กระชับและชัดเจน ที่สาคัญ ต้องให้คู่พิพาทเข้าใจถูกต้องตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย
3. พิจารณาบรรยากาศในห้องเจรจาอยู่ตลอดเวลา
สังเกตอารมณ์ ปฏิกิริยา รวมถึงการแสดงออกถึงความพึงพอใจหรือไม่ของคู่พิพาท
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4. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านเศรฐษศาสตร์ Demand-Supply
ต้ อ งเข้ า ใจความต้ อ งการพื้ น ฐานหรื อ ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของฝ่ า ยเกษตรกรว่ า ต้ อ งการสิ่ ง ใด
เป็นลาดับแรก ๆ จากการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อง่ายต่อการประเมินคู่พิพาทว่ามีแนวทางที่จะรับเงื่อนไข
กันได้หรือไม่เพียงใด
5. ไม่ยึดติดกับตัวบทกฎหมายเกินไป เพียงแต่ไม่ไปขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมยทั่วไป
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต้องพยายามไม่ใช้บทบัญญัติ/กฎหมายเป็นหลักในการเจรจาหรือไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทเนื่องจากฝ่ายเกษตรกรมักไม่ค่อยเข้าใจ อาจทาให้บรรยากาศการไกล่เกลี่ยฯ ไม่เป็นไปในแนวทางที่
ต้องการได้
6. ต้องมีการบันทึกข้อตกลงให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
กรณีสรุปข้อตกลงได้แล้ว ต้องจดทาบันทึกให้ชัดเจน แล้วอ่านและย้าให้ที่ประชุมเข้าใจถูกต้องตรงกัน ขั้นตอนนี้
มีโอกาสเข้าใจผิดพลาดได้และอาจเกิดปัญหาภายหลังจากสรุปข้อตกลงไปแล้วได้ ดังนั้น เมื่อทาการจดบันทึก
แล้ว ต้องอ่านบันทึกข้อตกลงให้ที่ประชุมฟังชัด ๆ อีกครั้งหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว ขั้นตอนนี้จาเป็นและสาคัญ
มากที่สุดเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน*****
7. ต้องให้ความสาคัญกับผู้นาเกษตรกร
กรณี ที่ ฝ่ า ยเกษตรกรมี ผู้ น าที่ ชั ด เจน ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ น าเป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะ
การตอบคาถาม-ปัญหา-ข้อข้องใจของผู้นาฝ่ายเกษตรกร เพราะผู้นาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ช่วยฝ่ายผู้ไกล่เกลี่ยในการทา
ความเข้าใจให้ฝ่ายเกษตรกรเวลาที่เกษตรกรไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี (บ่อยครั้งที่เกษตรกรไม่ฟังผู้ไกล่เกลี่ยแต่ฟัง
ผู้นากลุ่มมากกว่า)
8. ให้ความสาคัญกับผู้แทนของฝ่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากจะเป็นผู้ที่มีอานาจตัดสินใจรับเงื่อนไขการเจรจาไกล่เกลี่ย หรือ อาจเป็นผู้ที่จะนาข้อเท็จจริง
และบรรยากาศในห้องประชุมไปปรึกษากับผู้มีอานาจในการตัดสินใจการรับเงื่อนไขในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทต่อไป
9. เปิดใจกว้างในการพร้อมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
10. เตรียมการเพื่อเสนอแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทไว้ล่วงหน้า
เนื่องจากในวันที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่พิพาทต่างฝ่ายต่างต้องการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ดังนั้นจึงพยายามตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของตนเองกระทั่งอาจไม่ได้ถึงว่าผลประโยชน์ของตนเองต้อง
ไปขัดกับผลประโยชน์ของอีกฝ่าย ผู้ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงควรมีการคิดหาทางออกเพื่อเตรียมเสนอ
ให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมและหากมีแนวทางเสนอให้คู่พิพาท
พิจารณา จะช่วยให้คู่พิพาทสามารถตัดสินใจในการรับหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ง่ายอันจะเป็นผลดี
ต่อการประชุมด้วย
11. จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไว้ล่วงหน้า
12. ท าความเข้ า ใจกระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พาทให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า ใจถู ก ต้ อ งตรงกั น ทุ ก ฝ่ า ย
ไม่ว่าจะเป็นผลการไกล่เกลี่ยที่สามารถหาข้อสรุปได้ รวมถึงกรณีไม่สามารถตกลงกันได้
ทั้งในส่วนของ...
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a. เจ้าหน้าที่ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
b. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากคณะ
กรรมการฯ อั น เนื่ อ งจากมี พื้ น ที่ ข้ อ พิ พ าทหลายพื้ น ที่ห รือ มี เ กษตรกรจากจัง หวัด อื่ นเป็น
คู่พิพาทด้วย)
c. คู่พิพาททั้งฝ่ายเกษตรกร และ ผู้ประกอบการ
d. กรณี มี ค วามจ าเป็ น หากมี เ กษตรกรจ านวนมาก อาจจ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจกรณี มี
สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
13. ประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจหรืออาสาสมัครเข้าสังเกตการณ์เตรียมความพร้อม
กรณีเกรงว่าอาจเกิดเหตุวุ่นวายเกิดขึน้ จากการประชุมการเจรจาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ควรมีการประสานงาน
ในการเตรียมการจัดให้มเี จ้าหน้ าที่ตารวจนอกเครื่องแบบหรืออาสาสมัคร (อสม.) เพื่อเข้าควบคุมหรือ
ป้ องกันการเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการประชุม
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ส่วนที่ 4
การจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
1. สัญญาประนีประนอมยอมความ หมายความว่า สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใด
อันหนึ่งซึ่งมีอยู่ หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน
2. การจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ในกรณีคู่สัญญาตกลงกันได้ ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจัดทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามที่ตกลงกัน
1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท และให้ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลง
ลายมือชื่อเป็นพยาน
2) ข้ อ ตกลงหรื อ การประนี ป ระนอมยอมความต้ อ งไม่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. การไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยื่น
คาร้องต่อพนักงานอัยการที่มีเขตอานาจและให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้ออกคา
บังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาตามสัญญาประนีประนอมยอมดังกล่าว และหากไม่ปฏิบัติตามคาบังคับ ให้ คู่สัญญา
ฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายดาเนินการยื่นเอกสารหลักฐาน อันได้แก่สัญญาประนีประนอมยอมความที่เคยทากันไว้
พร้อมเอกสารหลักฐานสาคัญ เช่น..สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หนังสือมอบอานาจ ฯลฯ เพื่อ
มอบให้แก่อัยการในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ (จังหวัดที่มีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน) เพื่อให้อัยการ
ดาเนินการขอการออกคาบังคับและหมายบังคับคดีเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทาการบังคับคดีโดยการยึด
ทรัพย์สินของฝ่ายที่ผิดสัญญาออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินที่ได้มาชาระหนี้ ตามจานวนหนี้ที่มีอยู่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความที่ได้เคยลงลายมือชื่อกันไว้ในขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

13

สรุปขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตาม.. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
1. ผู้ร้อง (เกษตรกร/ผู้ประกอบการ) ยื่นคาร้อง ณ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่สัญญาเกิด กรณี
หากมีการยื่นผิดที่ ให้สานักงานที่รับเรื่องไว้ดาเนินการประสานงานกับสานักงานที่ถูกต้องเพื่อส่งคาร้อง
ให้ต่อไปโดยไม่ต้องให้ผู้ร้องไปยื่นเอง ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกและเพื่อความรวดเร็ว ในการเข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป
2. เจ้าหน้าที่ ๆ รับเรื่อง ดาเนินการตรวจสอบคาร้องพร้อมเอกสารประกอบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
เพีย งใด รวมถึงสอบถามถึง ปัญหาข้อพิพาทและข้อเรียกร้องจากผู้ร้องให้ชัดเจนเพื่ อความสะดวก
รวดเร็ ว โดยเฉพาะให้ ส อบถามถึ ง เรื่ อ งอายุ ค วามของสั ญ ญา หากจะหมดอายุ ค วาม ให้ รี บ แจ้ ง
ผู้บังคับบัญชาโดยด่วนเพื่อประสานงานไปยังประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด) เพื่อเร่งดาเนินการก่อนที่สัญญาจะขาดอายุความ
3. เจ้าหน้าที่รับเรื่องแจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อแจ้งให้ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดาเนินการ
ตรวจสอบ สอบถาม พร้อมขอข้อมูล รวมตลอดถึงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายเพื่อสรุปประเด็นข้อพิพาทนาเสนอประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาจังหวัด
โดยขั้นตอนนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 10 วัน (นับแต่วันที่สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์รับคาร้องถึงวันที่ประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รับคาร้อง)
4. ประสานงานทีมงานของประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขอวันประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และหากสามารถกาหนดวัน เวลา สถานที่เรียบร้อยแล้ว ดาเนินการหมายนัดไปยังคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทันที (อาจเตรียมร่างหมายนัดพร้อมตรวจสอบภูมิลาเนา/
ที่อยู่ที่จะทาการส่งหมายไว้ล่วงหน้าได้) โดยแจ้งรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ พร้อมวาระการประชุม
โดยมีข้อมูล /ข้อเท็จจริง เบื้องต้นที่ได้จากจากการสอบสวนข้อเท็จจริงลงไปในหมายนัดประชุมด้วย
เพื่อให้กรรมการไกล่เกลี่ยข้อเท็จจริงรับทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้าร่วมประชุมตามกาหนด
5. การส่งหมายนัดประชุมไปยังกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้สอบถามให้ชัดเจนว่ามีการมอบหมายผู้ใด
เข้าร่วมประชุมแทนหรือไม่อย่างไร ให้กาหนดรายชื่อให้ชัดเจนพร้อมหนังสือการมอบหมายจากผู้ที่เป็น
กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อเตรียมบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรับเบี้ย ประชุม เนื่องจาก
การประชุมคณะนี้มีการจ่ายเบี้ยประชุม ให้กรรมการตามระเบียบ กอปรกับเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระเจ้าหน้าที่ในวันที่มีการประชุมด้วย
6. ในวันประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีแนวโน้มที่อาจเกิดความวุ่นวายขึ้น
ในการประชุม ควรมีการประสานงานเพื่อขอให้ มีเจ้าหน้ าที่ฝ่ ายปกครองเข้า มาร่ว มสั ง เกตการณ์
เพื่อคอยอานวยความสะดวกและรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่มีการประชุมด้วย (โดยเฉพาะกรณีที่
มีเกษตรกรจานวนหลายรายเข้าประชุมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพร้อมกันในคราวเดียว)
7. เตรียมวาระการประชุม บัญชีผู้เข้า ร่วมประชุม เพื่อแนบท้ายรายงานการประชุม พร้อมบัญชีรายชื่อ
กรรมการที่ จ ะได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม รวมถึ ง เตรีย มการเบิ ก ค่ าเบี้ ยประชุม ไว้ล่ ว งหน้ ามายัง ส านัก งาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.) หรือหากกรณีส่งเงินไป
ให้ไม่ทันวันประชุม สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่จัดการประชุมอาจต้องมีการเตรียมเงิน
ค่าเบี้ยประชุมให้บรรดาคณะกรรมการไว้ก่อน (สามารถทาได้โดยการจ่ายเงินสดหรือให้มีการโอนเข้า
บัญชีกรรมการได้ เพียงแต่ต้องมีการลงลายมือชื่อว่ามีการรับเงินค่าเบี้ยประชุมไว้แล้ว)
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8. ก่อนถึงวันประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้ประสานงานควรได้มีการโทรศัพท์ติดต่อกับคู่พิพาททั้งสองฝ่าย
9. ในวัน ประชุม ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาท กรณี ห ากมี ผู้ ต้องการเข้าร่ว มประชุม แต่ มิใช่กรรมการไกล่ เกลี่ ย
ข้อพิพาท มิใช่คู่สัญญา ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม เว้นแต่เป็นบุคคลที่ เดินทางติดตามมาร่ว ม
ประชุมกับกรรมการแต่ละท่าน แต่ต้องให้มีการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
10. ก่อนการประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททุกครั้ง ควรมีการประเมิน ผลการประชุมไว้ล่วงหน้าว่าผลการ
ประชุมน่าจะออกมาในแนวทางใดเพื่อเตรียมการในลาดับต่อไปหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม เช่น..
10.1 หากตกลงกันได้ ต้องมีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความ จาเป็นต้องมีการเตรียมสัญญา
ประนีประนอมยอมความไว้ให้คู่สัญญาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มีการลงลายมือชื่อในสัญญาในวันที่ประชุมไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทให้แล้วเสร็จไป (โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่มีเกษตรกรหลายรายเป็นคู่พิพาท สัญญาประนีประนอมยอม
ความมีความจาเป็นต้องจัดทาไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งเพื่อให้ดาเนินการลงลายมือชื่อในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในวันเดียวกับการประชุม จึงควรเตรียมความพร้อมของสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ด้วย)
10.2) หากยังสรุปไม่ได้อาจต้องมีการนัดการประชุมครั้งต่อไปซึ่งต้องไม่เกิน 20 วัน เว้นแต่หาก
พิจารณาแล้วอาจจะไม่ทันภายใน 20 วัน จาเป็นต้องดูวันไว้ล่วงหน้าหรืออาจต้องเตรียมการจดรายงานเพื่อ
เสนอประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขอขยายระยะเวลาการประชุมออกไปได้อีกไม่เกิน 10 วัน (นับ
ต่อจากวันที่ครบกาหนด 20 วัน)
10.3) กรณีหากเห็นว่าที่สุดแล้วคู่สัญญาไม่น่าที่จะหาข้อยุติได้ ที่สุดต้องจาหน่ายข้อพิพาทออกจาก
สารบบ กรณีดังกล่าวจาเป็นต้องมีการเตรียมรายงานการประชุมหรือบันทึกเพื่อรายงานที่ประชุมหรือรายงาน
ประธานฯ ให้ทราบพร้อมเตรียมร่างคาสั่งเพื่อให้ประธาน ฯ ลงนามในคาสั่งจาหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ
รวมถึงเตรียมหนังสือแจ้งคู่พิพาทถึงผลการประชุมและสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายกรณีการจาหน่ายข้อพิพาทออกจาก
สารบบเพื่อแจ้งให้แต่ละฝ่ายไปใช้สิทธิทางศาลเอง
10.4) เป็นไปได้ว่า ภายหลังการประชุม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจยินยอมที่จะยุติเรื่อง โดยฝ่ายที่เป็น
ผู้ยื่นคาร้องอาจขอยกเลิกหรื อถอนคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หากพอใจผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในวันที่
ประชุม ซึ่งสามารถทาได้เช่นกัน รายงารการประชุมจะมีเนื้อหาที่ เป็นไปในแนวทางที่คู่สัญญาสามารถไกล่เกลี่ย
กันได้และต่างฝ่ายต่างไม่ประสงค์ที่จะพิพาทกันอีกต่อไปจึงได้มีการขอยกเลิ กหรือถอนคาร้องขอไกล่ เ กลี่ ย
ข้อพิพาท เท่ากับไม่มีข้อพิพาทแล้ว เป็นต้น
11.ผลการประชุมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เกิดขึ้นได้ 2 กรณีกล่าวคือ
11.1) กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถสรุปได้ข้อยุติ
กรณีได้ข้อยุติจากการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้มีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความ
กันในวันเดียวกันเลย โดยให้มีการลงลายมือชื่อคู่สัญญา และให้มีพยาน 2 คน นั่นคือ ประธานการประชุม และ
เลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ได้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนั้น ๆ)
11.2) กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถไม่สามารถหาข้อยุติได้
กรณีหากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ถือว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่สาเร็จ เลขาคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ข้อพิพาทประจาจังหวัดนั้น ๆ มีหน้าที่รายงานผลการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพาทไปยังประธานคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้มีคาสั่งจาหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ เป็นอันว่า จบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เจ้าหน้าที่จะนาส่งคาสั่งจาหน่ายข้อพิพาทไปยังคู่กรณี โดยคู่กรณีสามารถนาข้อพิพาทดังกล่าวไปดาเนินการโดย
วิธีการอนุญาโตตุลาการหรือเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลได้ต่อไป
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12.กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสาเร็จ และได้มีการทาสัญญาประนีประนอมยอมความไว้แล้ว แต่ปรากฎ
ว่าต่อมาคู่พิพาทไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลงทากันไว้ภายในกาหนด ผู้ที่เป็นคู่สัญญา
(ฝ่ายผู้เสียหาย) สามารถนาสัญญาประนีประนอมยอมความไปยื่นให้อัยการประจาจังหวัดที่เหตุเกิด (ที่ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความ) เพื่อให้อัยการดาเนินการขอออกคาบังคับและหมายบังคับคดี ณ กรมบังคับ
คดีในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อทาการสืบหาทรัพย์สินและนายึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดนาเงินมาชาระหนี้ให้แก่
คู่สัญญาที่เป็นฝ่ายเสียหายและมีสิทธิ์ได้รับการชาระหนี้จากคู่สัญญาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป
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ภาคผนวก
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ขั้นตอนการดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ผู้ร้อง
ยื่นคาร้อง
เจ้าหน้าที่
ตรวจคาร้อง

อยู่ในเขตอานาจ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบและจัดส่งคาร้อง
ไปให้สานักงานที่มีอานาจพิจารณา

ไม่อยู่ในเขตอานาจ
รับคาร้อง

มีหนังสือแจ้งคู่สัญญา 2 ฝ่าย
มาเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครั้งแรกภายใน 15 วัน

คณะทางาน
รวบรวมข้อเท็จจริงและสรุปประเด็นข้อพิพาท
(ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน)
ประธานกรรมการไกล่เกลี่ย
พิจารณารับคาร้อง

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ พิจารณาดาเนินการไกล่เกลี่ย
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ประธานฯ รับคาร้อง
(มีเหตุจาเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 10 วัน)

ตกลงกันได้

จัดทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ
ความ

ตกลงกันไม่ได้

เกินระยะเวลา

จาหน่ายข้อพิพาท
(กรณีไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ คู่สัญญาสามารถนาเรื่อง
เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล/อนุญาโตตุลาการ)
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แบบคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เลขที่รับเรื่อง .............../...................
วัน...............เดือน.................................พ.ศ. .................
เรียน ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัด..........................
1.ข้าพเจ้า (ผู้ร้อง) ...........................................................................................อายุ...........................ปี
ที่อยู่ เลขที่..............หมู่ที่ ...............ซอย......................ถนน.......................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต......................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...........................................
โทรสาร...................................... e-mail………………………………………………………………………………………………….
ขอยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 โดยมีคู่สัญญาทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาคือ
2. คู่พิพาท (ชื่อ-สกุล/บริษัท) ...................................................................................อายุ....................
ปี ที่อยู่ เลขที่.....................หมูท่ ี่ .................ซอย.....................ถนน...................ตาบล/แขวง
....................................อาเภอ/เขต..................จังหวัด......................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์
......................................โทรสาร.........................................email…………………………………………………………………………………….…………..
3. รายละเอียด/ข้อเท็จจริงของคาร้อง /ข้อเรียกร้อง (พอสังเขป)......................................................
- พื้นที่พิพาท (ที่ตั้งของการทาการเกษตร) ...............................................................................
- ประเภทของผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร.......................................................................
- ความเสียหายที่เกิดขึ้น.............................................................................................................
- ช่วงเวลาที่ได้รับความเสียหาย.................................................................................................
- ข้อเรียกร้อง/ความต้องการของผู้ร้อง.......................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
4. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และลงลายมือชื่อ และตราประทับ (ถ้ามี) รับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อมกับ หลักฐานประกอบการยื่นคาร้อง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
สาเนาสัญญาอันเป็นเหตุแห่งข้อพิพาท และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ....................................................................................................................... ....................................
ลงชื่อ .............................................................
(
)
ผู้ยื่นคาร้อง
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หนังสือแจ้งนัดไกล่เกลี่ยสาหรับผู้ร้อง
ที่ ............./.............

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด..................
วัน.................เดือน...................พ.ศ. ......................

เรื่อง

กาหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เรียน

…………………ผู้ร้อง……………………

อ้างถึง สาเนาคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ.........................................ลงวันที่......................................
ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน (ผู้ประกอบการ/เกษตรกร)....................................................
ได้ยื่นคาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญา พ.ศ.2560 เลขที่รับเรื่อง................../....................... วันที่....................................กับสานักง านเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด................................แล้ว นั้น
บัดนี้ ประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้รั บคาร้องของท่านไว้พิจารณาเพื่อดาเนินการ
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อหารือยุติเรื่องดังกล่าว ในการนี้ ขอความร่วมมือท่าน
รวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อสัญญาที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ในการประกอบการพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป ในวันที่................เดือน....................พ.ศ. ..................
เวลา........................น. ณ สานักงาน........................................ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงใดๆ ที่ท่านได้ใช้ในกระบว นการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะนาไปอ้างอิงในกระบวนการชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการไม่ได้
ขอแสดงความนับถือ

ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวั ด................................................
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัด.........................

หมายเหตุ : คู่สัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
หากฝ่ายใดไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฝ่ายนั้นจะไม่สามารถนาประเด็นข้อพิพาท
เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการได้
(ขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อกลับได้ที่............................................................................................................)
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หนังสือแจ้งนัดไกล่เกลี่ยสาหรับผู้ถูกร้อง

ที่ ............./.............

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด..................
วัน.................เดือน...................พ.ศ. ......................

เรื่อง

กาหนดนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เรียน

………………………ผู้ถูกร้อง……………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ.........................................ลงวันที่........................
ตามที่ท่าน (ผู้ประกอบการ/เกษตรกร).......................................................................................
ได้เคยทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาไว้กับ..........................................................................................ผู้ร้อง
ตามสัญญาเลขที่.....................เมื่อวันที่...........................โดยมีผลผลิตทางการเกษตรคือ......................................
บัดนี้ คู่สัญญาของท่าน คือ.........................................................................................................
ได้ยื่นคาร้องเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ ..........................................................(ตามเอกสารแ นบท้าย)
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัด...........................................พิจารณาแล้ว
จึง
ขอเชิญท่านเข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อหารือยุติเรื่องดังกล่าว ในการนี้ ขอความร่วมมือท่าน
รวบรวมข้อเท็จจริงหรือข้อสัญญาที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ในการประกอบการพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป ในวันที่..........เดือน....................พ.ศ. ..................
เวลา........................น. ณ สานักงาน........................................ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงใดๆ ที่ท่านได้ใช้ในกระบวนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะนาไปอ้างอิงในกระบวนการชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการไม่ได้
ขอแสดงความนับถือ

ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวั ด................................................
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัด......................
หมายเหตุ : คู่สัญญาขอใช้สิทธิตามมาตรา 29 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
หากฝ่ายใดไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฝ่ายนั้นจะไม่สามารถนาประเด็นข้อพิพาท
เข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลหรืออนุญาโตตุลาการได้
(ขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อกลับได้ที่ ............................................................................................................)
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สัญญาประนีประนอมยอมความ
เขียนที่......................................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.......................
ระหว่าง

............................................................................................................................. ...............ผู้ร้อง

..........................................................................................................................คู่พิ พาท/คู่สัญญา
ข้อพิพาท...................................................................................................................................
๑. ข้าพเจ้า/บริษัท...........................................................โดย...................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทน อยู่บ้านเลขที่/สานักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...............ซอย..............................
ถนน......................................... แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์...................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................... โทรสาร................................... E-mail................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ร้อง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
๒. ข้าพเจ้า/บริษัท...........................................................โดย...................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทน อยู่บ้านเลขที่/สานักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...............ซอย..............................
ถนน......................................... แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์...................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่..................................... โทรสาร................................... E-mail................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คู่พิพาท/คู่สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
ขอทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งมีข้อความตามที่
จะกล่าวต่อไปนี้
๑................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ....
๒................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................. ...................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................. ...................
..................................................................................................................................................... .........................
.............................................................................................................................................................................
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หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่ง ดาเนินการยื่นเรื่อง
ให้แก่พนักงานอัยการที่มีเขตอานาจเพื่อดาเนินการออกคาบังคับเพื่อบังคับคู่กรณีได้ทันที
อนึ่ง ในการทาสัญญาประนีประนอมยอมความในครั้งนี้ คู่กรณีได้ทาข้อตกลงด้วยกันด้วยความสมัครใจ
ทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้ หนึ่ งผู้ใด บังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญาอย่างใด ๆ และในการทาข้อตกลงครั้ งนี้
ไม่มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่านใดเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด
สัญญาประนีประนอมยอมความนี้ทาขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่พิพาทได้ทราบและ
เข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี)
ไว้เป็นสาคัญ ต่อหน้าคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและพยานไว้เป็นสาคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
รวมถึงคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ร้อง
(.....................................................)

(ลงชื่อ)....................................................คู่พิพาท/คู่สัญญา
(.....................................................)

(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)........................................................... เลขานุการกรรมการ
(...............................................) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(............................................) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท.........................................................
โทร...............................................................
โทรสาร........................................................

23

คาร้องขอบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
เขียนที่................................
วันที่...................เดือน.............................พ.ศ. ........................
เรื่อง ขอให้ยื่นคาร้องขอออกคาบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
เรียน พนักงานอัยการ.....................................
ด้วย (ข้าพเจ้า/บริษัท)........................................................โดย.................................................
ผู้มีอานาจกระทาการแทน อยู่บ้านเลขที่/สานักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...............ซอย...............................
ถนน......................................... แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์...................... ..........................
ได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อวันที่................................................................................................ ..
ซึ่งมี (ข้าพเจ้า/บริษัท)...................................................โดย.........................................ผู้มีอานาจ กระทาการแทน
อยู่บ้านเลขที่/สานักงานตั้งอยู่เลขที่................หมู่ที่...............ซอย.......................ถนน.................................... .....
แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ............................................. จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์................................................... เป็นคู่พิพาท รา ยละเอียด
ปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และเอกสารอื่น (ถ้ามี) ที่ส่งมาด้วยจานวน.....................ฉบับ
บั ดนี้ ..........................................................................คู่พิพาท ไม่ปฏิบัติตามสั ญญา
ประนีประนอมยอมความที่ทาไว้ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอให้พนักงานอัยการ ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ออก
คาบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องยินยอมชาระค่าธรรมเนียมในการนาส่ง
คาบังคับแต่เพียงผู้เดียว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ...................................................ผู้ร้อง
(..................................................)

