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ตำมท่ีระบบเกษตรพันธสัญญำเป็นควำมตกลงเข้ำท ำสัญญำของเกษตรกรฟำร์มผู้ผลิตสุกรขุน

ที่ ไม่มีอ ำนำจในกำรต่อรองทำงด้ำนเศรษฐกิจ และถูกบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเอำเปรียบ 
โดยใช้สัญญำส ำเร็จรูปเป็นเครื่องมือและมีกำรร่ำงสัญญำไว้ล่วงหน้ำ รวมทั้งเป็นตลำดผูกขำดท ำให้
ฟำร์มผู้ผลิตสุกรขุนขำดทำงเลือกและต้องจ ำยอมเข้ำท ำสัญญำกำรผลิต ดังนั้นวิทยำนิพนธ์เล่มนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ จ ำนวน 4 ประกำร คือ 1)  เพ่ือศึกษำควำมส ำคัญในหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือ
จ ำกัดควำมรับผิดกับหลักควำมสมเหตุสมผล: ศึกษำกรณีกำรผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญำ
ของไทย 2)  เพ่ือศึกษำหลักเกณฑ์ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดกับหลักควำมสมเหตุสมผล: 
ศึกษำกรณีกำรผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญำของไทย 3)  เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและมำตรกำร
ในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่เกษตรกรฟำร์มผู้ผลิตสุกรขุน 4)  ต้องกำรศึกษำ
กฎหมำยเกษตรพันธสัญญำและข้อสัญญำที่ ไม่เป็นธรรม โดยกำรเปรียบเทียบระหว่ำงร่ำง
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ.  ... ของไทยกับ
ต่ำงประเทศ ทั้งนี้สำมำรถจ ำแนกได้ 2 ส่วนคือกฎหมำยเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming Act) 
กับกฎหมำยว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Contract Terms Act) โดยมีวิธีกำรศึกษำและ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) และข้อมูลปฐมภูมิที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ำกัดควำมรับผิดของบริษัทในสัญญำกำรผลิตสุกรขุน
จำกระบบเกษตรพันธสัญญำของไทยเป็นข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม เพรำะเป็นกำรกระท ำของบริษัทที่
ขัดต่อหลักเกณฑ์ของหลักควำมสมเหตุสมผล ดังนั้นจึงต้องแก้ไขโดยกำรน ำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำที่เป็นธรรม พ.ศ. ... มำใช้บังคับ และน ำเอำกฎหมำยเกษตรพันธ
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สัญญำในต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ The Code of the Virginia 
2012 ซึ่งบังคับให้สุกรทุกตัวต้องปลอดจำกโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และโรคพิษสุนัขบ้ำเทียม 
(Pseudorabies), The Kansas Statutes 2012 ซึ่งใช้หลักสุจริตและให้บริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบใน
ค่ำเสียหำยโดยมีกำรเรียกเก็บจำกบริษัทลูกซึ่งให้ช ำระเงินทันทีและมีควำมเป็นธรรม หำกมีข้อพิพำท
ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรไกล่เกลี่ยและอนุญำโตตุลำกำร, The Producer Production Act 2000 ซึ่ง
เป็นพระรำชบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ควำมคุ้มครองสิทธิแก่เกษตรกร และสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำร
จัดท ำกฎหมำยเอกชนให้ เป็นเอกภำพ (The International Institute for the Unification of 
Private Law) ไดแ้ก่ The Legal Guide on Contract Farming 2010 ซ่ึงเป็นคู่มือทำงด้ำนกฎหมำย
ที่เน้นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงตลำดให้กับเกษตรกรรำยย่อย
และเพ่ิมควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร รวมทั้งกฎหมำยว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมในประเทศอังกฤษ
จ ำนวน 3 ฉบับ ไดแ้ก่ The Unfair Contract Terms Act 1977 ประกอบกับ The Fair Trading Act 
1973 รวมทั้ง The Unfair Contract Terms Act 1997 และประเทศเยอรมนีจ ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
The Standard Terms Act 1976 และ The Standard Form Contracts Act 1997 ซึ่ งก ำหนด
แนวทำงให้ศำลวินิจฉัยข้อสัญญำ แบ่งได้ ชนิด คือ 1)  เป็นข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมชนิดเด็ดขำด ที่ศำล
ต้องพิพำกษำให้ข้อสัญญำนี้ตกเป็นโมฆะ 2)  เป็นข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมชนิดไม่เด็ดขำด ท ำให้สัญญำ
มีผลบังคับไดโ้ดยที่ศำลต้องวินิจฉัยในเนื้อหำสำระส ำคัญของสัญญำเป็นหลัก 

อย่ำงไรก็ตำมผู้เขียนมีข้อเสนอแนะ โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ด้ำน คือ 1)  ด้ำนควำมเสมอ
ภำคในอ ำนำจกำรต่อรองทำงด้ำนเศรษฐกิจ 2)  ด้ำนกำรประกันควำมเสี่ยง 
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According to contract farming, the complete contract between Thai farmers 

and the vertical integrator is used as a tool which written by the company. In addition 
to create imbalance power and monopoly market in order to the Thai farmers have 
no choice alternation which must join the contract. The thesis aims at studying 4 types 
are 1)  To study the important about the exception or limitation liability rules and 
reasonableness: case study fattening pig productions in Thai contract farming system. 
2 )  To study the conceptualization of the exception or limitation liability rules and 
reasonableness: case study fattening pig productions in Thai contract farming system. 
3)  To make fairness and protect the rights of farmers who produced fattening pig case 
study fattening pig productions in Thai contract farming system. 4 )   To study the 
comparison between fair contract farming supported and developed act year … and 
overseas unfair act. The thesis is studied to compare the overseas law about the 
contract farming act and unfair contract terms act for practice applying and concreting 
sustainable problems solution of Thailand by documentary research study method 
and data collecting which related in the exception or limitation liability rules and 
reasonableness in Thai contract farming system. 

The study reveals that the exception or limitation liability of company is unfair 
contract because the farm was exploited by the company and the contract was 
inconsistent in reasonableness. So the solve problems by using fair contract farming 
supported and developed act year… and application of the contract farming problems 
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solution in United States are The Code of the Virginia 2012 which controlled both of 
Brucellosis and Pseudorabies disease, The Kansas Statutes 2012 which were the good 
faith and responsible branch company debt liabilities by mother company due date 
suddenly by faired payment and contrasted case was sent arbitration process, The 
Producer Production Act 2000 which was farmer rights protection act. And The Legal 
Guide on Contract Farming 2010 of The International Institute for the Unification of 
Private law for economic and social development for small farmer marketing 
approachability and food security increasing. In addition to the overseas unfair act 
which general act which was studied The Unfair Contract Terms Act 1977, The Fair 
Trading Act 1973 and The Unfair Contract Terms Act 1997 in England, and The Standard 
Terms Act 1976 and The Standard Form Contracts Act 1997 in Germany had 2 directions 
for judge consideration. However the guideline be employed by the judges in 
determining unfair contract terms into 2 types : firstly, absolutely unfair contract terms 
which the judges must be declared void outright and secondly, non-absolutely unfair 
contract terms and remains effective by the judges will have to consider its according 
to important contenting contract, furthermore the judges will declare it enforceable. 

However the thesis makes the following 2 recommendations 1)  By the power 
of economic negotiable equality 2)  By the risk guarantee. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ได้ท าเกษตรกรรมมาเป็นเวลา
ช้านานในการท ามาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ส่งผลให้ลูกหลานในยุคต่อมาได้ด าเนิน
รอยตามในอาชีพดังกล่าว ประกอบกับมีการพัฒนาในอาชีพเกษตรกรรมทั้งในระดับมหภาคซึ่งมี
นโยบายจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง และในระดับจุลภาคโดยมีความแตกต่างกันไปตามรายละเอียด
ของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ทุนนิยม ทักษะความช านาญ ความรู้ความสามารถ การปรับปรุงและการ
พัฒนา เป็นต้น แต่การคุ้มครองสิทธิให้กับเกษตรกรดังกล่าวยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เท่าที่ควร
จะเป็น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 
 

1.1  สภำพของปัญหำและควำมเป็นมำ 
 

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมีรายได้หลักของประเทศมาจากภาค
เกษตรและมีผู้ถือครองที่ดินท าการเกษตรจ านวนร้อยละ 23.60 ซึ่งมีรายได้ของครัวเรือนมาจากการ
ท าอาชีพเกษตรกรรมอย่างเดียว และร้อยละ 76.40 ที่มีรายได้จากการเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนอัน
เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนของผู้ถือครองที่ดินนอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ยังมี
ความจ าเป็นต้องพ่ึงพารายได้จากอาชีพอ่ืนนอกภาคเกษตร1 อีกด้วย นอกจากนี้ “การท าคอนแทรกซ์
ฟาร์มมิ่งหรือเกษตรพันธสัญญา” ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ประกอบด้วยด้านกสิกรรม 
ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผักต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งในด้านปศุสัตว์ ได้แก่ การผลิตสุกรขุนและไก่เนื้อ 
เป็นต้นเนื่องจากตามข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 มีเกษตรกรไทยที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและอยู่ใน
ระบบเกษตรพันธสัญญา2 โดยมีจ านวน 165,616 ราย ที่มีการถือครองที่ดินส าหรับท าการเกษตรมี
จ านวน 5,241,778 ไร่ และในปี 2552 ได้มีการผลิตสุกรจ านวน 18 ล้านตัว ไว้ส าหรับการบริโภค
                                                           

1 ยลลดา ปิ่นเพชร, มำตรกำรทำงกฎหมำยเพื่อน ำเกษตรพันธสัญญำมำใช้ส่งเสริมกำรค้ำ
สินค้ำเกษตรภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต       
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555), หน้า 1. 

2 วิษณุ ทินมณี, ปัญหำทำงกฎหมำยของธุรกิจเกษตรพันธสัญญำ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 3. 
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ภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 97 และส่งออกร้อยละ 3 เป็นเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็งและเนื้อสุกรแปร
รูป3 ต่อมาในปี 2556 ได้มีการส ารวจถึงจ านวนของเกษตรกรไทยที่มีการประกอบอาชีพซึ่งตนเองมี
ความถนัดและประสบการณ์อันยาวนาน ได้แก่ อาชีพทางด้านการเกษตร และจากการส ารวจนั้นท าให้
ทราบว่าการผลิตสินค้าการเกษตรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาดังกล่าว โดยมีการเพ่ิมจ านวนเป็น 
300,000 ราย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตเนื้อสุกรเป็นล าดับที่ 8 ของโลก4 โดยคิดเป็น
ร้อยละ 1.37 และส่งออกเนื้อสุกรเป็นล าดับที่ 10 ของโลก อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาในภาพรวมของ
เกษตรพันธสัญญาเป็นกรณีที่เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน5 ซึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมจากการที่ถูก
บริษัทคู่สัญญาเอาเปรียบจนเกินสมควร จากการที่บริษัทไดม้ีการเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยการ
ก าหนดเนื้อหาในสัญญาการผลิตดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเป็นกรณีของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและมี
ผลกระทบโดยตรงกับฟาร์มฯ คู่สัญญา เช่น มีการระบุไว้ว่าฟาร์มฯ ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงในการผลิต
ทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียวแม้เป็นเหตุสุดวิสัยที่ฟาร์มฯ มิอาจจะควบคุมได้ก็ตาม เช่น ความเสียหายที่เกิด
จากโรคระบาด ได้แก่ โรคอหิวาต์สุกรซึ่งท าให้สุกรขุนเสียหายและตายเป็นจ านวนมาก โดยส่งผลให้
ฟาร์มฯ ต้องประสบกับภาวะขาดทุนและมีหนี้สินระยะยาวต่อแหล่งเงินทุน รวมทั้งสถาบันทางการเงิน
หรือธนาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่ถูกน ามาคิดค านวณอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีปัญหาที่เกิด
จากการก าหนดราคาโดยบริษัทเพียงฝ่ายเดียวในการรับซื้อสุกรขุนดังกล่าว ท าให้ฟาร์มฯ ไม่มีสิทธิและ
อ านาจใด ๆ ทั้งสิ้นในการต่อรองกับบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดในเนื้อหาเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากฟาร์มฯ 
จนเกินสมควรกล่าวคือเป็นลักษณะที่ฟาร์มฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของบริษัท และเมื่อฟาร์มฯ 
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานในการผลิตสุกรขุน แต่บริษัทกลับไม่จ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ฟาร์มฯ รวมทั้งมีการตั้งกฎเกณฑ์ในการก าหนดราคา เพ่ือรับซื้อสุกร
ขุนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับที่สูงมากเกินไปจนเกินความสามารถของฟาร์มฯ ที่จะผลิตได้
ตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้นจึงท าให้บริษัทมีความได้เปรียบจากฟาร์มฯ ในทุกกรณี จากตัวอย่างที่
กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเกิดความไม่เป็นธรรมกับฟาร์มฯ จากระบบเกษตรพันธสัญญาดังกล่าวอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ ซึ่งมีอ านาจการต่อรองที่
ด้อยกว่าบริษัทผู้รับซื้อสุกรขุน โดยมีสาเหตุมาจากประเด็นของปัญหาความ ไม่เท่าเทียมในสิทธิ

                                                           
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 93. 
4 บุญยัง สรวงท่าไม้, กำรศึกษำโครงสร้ำงอุตสำหกรรมกำรผลิตสุกรและแนวโน้มควำม

เป็นไปได้ ในกำรพัฒนำโครงกำรกลไกพัฒนำที่สะอำด ส ำหรับผู้เลี้ยงสุกรรำยกลำงและรำยเล็ก 
(กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 90. 

5 เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ฟาร์มฯ 
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ดังกล่าว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนท าการศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมา โดยการหาแนวทาง
และมาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ ซึ่งพิเคราะห์จาก
เนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาการผลิตสุกรขุน นอกจากนี้ จากการผลิตสุกรขุนซึ่งมีประเด็นในทาง
กฎหมายที่น่าศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จากในอดีตที่ได้มีการผลิตสุกรขุนไว้ส าหรับการบริโภคใน
ครัวเรือนหรือเลี้ยงไว้หลังบ้าน อันเป็นการผลิตในลักษณะพอเพียงและพออยู่พอกินเท่านั้น รวมทั้งยุค
สมัยต่อมาเมื่อมีการผลิตแล้วก็มีการน าเนื้อสุกรขุนมาบริโภคในหมู่เพ่ือนบ้านใกล้เคียงรวมทั้งสังคม
ท้องถิ่น และยุคปัจจุบันรวมทั้งแนวโน้มในอนาคตการผลิตสุกรขุนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่าย
เป็นการค้าทั้งภายในประเทศไทย และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพ่ือเข้าสู่การเป็นครัวของโลก 
(World Kitchen) รวมทั้งเป็นการสนองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 
Community) และตลาดโลก (World Market) เป็นต้น ท าให้มีการแข่งขันและพัฒนาเพ่ือผลิตเนื้อ
สุกรขุนที่มีคุณภาพชั้นดีเยี่ยมให้เป็นที่ต้องการของตลาด อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติได้มีการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมในระดับระหว่างประเทศ6 โดยมีการศึกษาจากอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 10 ทวิ (2) 
และได้ให้ความหมายของการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมว่า เป็นการกระท าใด ๆ ก็ตามในการ
แข่งขันท่ีมีลักษณะตรงข้ามกับการปฏิบัติที่มีความซื่อสัตย์ในทางอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทางการค้า 
ถึงกระนั้นก็ตามยังมีข้อมูลตัวเลขทางสถิติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ที่ผู้เขียนน ามาเสนอเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตสุกรขุนในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมาก โดยจ าแนกปริมาณการผลิตสุกรขุน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 

1.1.1  รำยเขต ยอดรวมจ านวน 6,690,119 ตัว7 เขตปศุสัตว์ที่ 7 (ภาคกลาง) ซึ่งมีการผลิต
สุกรเป็นจ านวนมากที่สุดจ านวน 1,728,242 ตัว 
 

1.1.2  รำยภำค โดยภาคกลางมีการผลิตสุกรมากที่สุดจ านวน 3,977,129 ตัว และมีปริมาณ
การส่งออกเนื้อสุกร โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

                                                           
6 วรัญญา ไตรโลกา, ปัญหำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในลักษณะที่เป็น

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม (การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 
รามค าแหง, 2557), หน้า 17-18. 

7 กรมปศุสัตว์, ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลสถิติ, จ ำนวนสุกรในประเทศไทย ปี 2555, ค้น
วันที่ 10 มีนาคม 2558 จาก https://www.dld.go.th/ict/stat_web2558/yearly51 
/stat51.html 
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1.1.2.1  ปริมาณของเนื้อสุกรแช่แข็งและแช่เย็นจ านวน 173,728 กิโลกรัม มีมูลค่า
เป็นเงิน 
จ านวน 17,076,687 บาท8 

1.1.2.2  ปริมาณของเนื้อสุกรต้มสุกจ านวน 2,507,636 กิโลกรัม มีมูลค่าเงินจ านวน 
512,647,562 บาท9 จากตัวเลขของข้อมูลทีน่ ามาสนับสนุนดังกล่าวในการผลิตสุกรขุน จึงถือได้ว่าเป็น
การยืนยันและสะท้อนถึงการผลิตที่เป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ของการท าการเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพ่ือรองรับกับความต้องการของประชากร
โลกซึ่งเป็นผู้บริโภคที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาหลักเกณฑ์ของ
ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบ
เกษตรพันธสัญญาของไทย ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1)  การที่บริษัทคู่สัญญามีสิทธิเลิกสัญญาการผลิตสุกรขุนได้เพียงฝ่ายเดียว 
แม้ว่าฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่ได้กระท าความผิดตามเนื้อหาสาระส าคัญของข้อสัญญาดังกล่าวก็ตาม ท าให้
เกิดความไม่เสมอภาคกล่าวคือการที่ฟาร์มฯ ถูกเอาเปรียบจากบริษัท เพราะมีความเหลื่อมล้ าใน
อ านาจการต่อรองและมีฐานะทางเศรษฐกิจของฟาร์ม 

2)  การที่บริษัทเป็นผู้ก าหนดเพียงฝ่ายเดียวในเนื้อหาสาระส าคัญของ
สัญญาการผลิตสุกรขุน เช่น บริษัทเป็นฝ่ายก าหนดราคาในการรับซื้อสุกรขุน รวมทั้งตั้งกฎเกณฑ์ใน
ระดับคุณภาพมาตรฐานของการผลิตสุกรขุนที่สูงเกินไปจากความสามารถของฟาร์มฯ เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนเอง 

3)  การที่บริษัทได้ก าหนดข้อตกลงโดยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิดของตนเองไว้ล่วงหน้าเพียงฝ่ายเดียวในสัญญาการผลิตสุกรขุน โดยที่บริษัทไม่มีการช าระหนี้
ให้กับฟาร์มฯ คู่สัญญา 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นว่าแม้ตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์จะไปเพ่ิมดุลทางการค้าจาก
มูลค่าการส่งออก และตัวเลขของการจ้างงานในระดับมหภาคซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น

                                                           
8 กรมปศุสัตว์, กองควบคุมโรคระบาด, ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ, ปริมำณเนื้อสุกร

ส่งออกแช่แข็งและแช่เย็น ปี 2555, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2558 จาก https://www.dld.go.th/ict 
/stat_web/yearly51 /page/imex.pdf 

9 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, ปริมำณมูลค่ำเนื้อสุกรต้มสุกปี 
2555, ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก https://www.dld.go.th/ict/stat_web2558/yearly51 
/page/imex51-17pdf 
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อย่างน่าพอใจ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับประเทศไทยในการสร้างความ
ได้เปรียบทางการค้า จากการเพ่ิมมูลค่าของการส่งออกเนื้อสุกรทั้งในรูปของเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็ง 
และปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งท าให้มีการแพร่สะพัดด้านเงินทุนหมุนเวียนในระบบทุนนิยมของบริษัทก็
ตาม แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่าฟาร์มฯ กลับมีฐานะที่ยากจนลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายได้อาศัยสัญญาส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อกัน ท าให้มีสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดต่อกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วฟาร์มฯ กลับถูกเอาเปรียบอย่างชัดแจ้งจากบริษัทคู่สัญญาใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งเป็นระบบทุนนิยม ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของข้อตกลง
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตร
พันธสัญญาของไทย เพ่ือความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ โดยมีภาครัฐเข้ามา
ควบคุมดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในรายละเอียดด้านเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญา อีกทั้งมี
ผลในการบังคับใช้ทางกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับฟาร์มฯ เนื่องจากจะมีการท า
การเกษตรพันธสัญญากันอย่างแพร่หลายและมีการขยายเป็นจ านวนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  

ยิ่งไปกว่านั้น ตามแนวทางการแก้ไขรวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในกรณีดังกล่าวจึงมีความส าคัญ
และมีผลกระทบโดยตรงต่อฟาร์มฯ โดยแท้ นอกจากนี้ยังมีหลักกฎหมายที่ส าคัญรวมทั้งที่เกี่ยวข้อง
และมีบทบาทในการท าเกษตรพันธสัญญาได้แก่ หลักสัญญาต้องเป็นสัญญาซึ่งมาจากภาษาอังกฤษว่า 
Agreements Must Be Kept และมาจากภาษาละตินว่า  Pacta Sunt Servanda ที่ เป็นหลัก
กฎหมายพื้นฐานส าหรับระบบซีวิลลอว์และเป็นการควบคุมสัญญาของเอกชนโดยมุ่งเน้นว่าข้อสัญญาที่
ตกลงกันไว้นั้นเป็นเสมือนกฎเหล็กที่อยู่เหนือคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ท าให้คู่กรณีต้องกระท าการโดยสุจริต
ต่อกันและกันตามหลักสุจริต10 (Good Faith) โดยปรากฎอยู่ในกฎหมายโรมัน และมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละตินว่า Bona Fide ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดี นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมาย
ของ Good Faith โดย Black’s Law Dictionary ว่า หมายถึงสภาพทางด้านจิตใจที่ประกอบไปด้วย
ความซื่อสัตย์ในความเชื่อถือ หรือวัตถุประสงค์ความซื่อตรงต่อหน้าที่หรือหนี้ของตนและมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานทางการค้าหรือธุรกิจใด ๆ อันชอบด้วยเหตุผลในการต่อรองกันอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ถึงกระนั้นกต็ามการที่
คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ช าระหนี้ (Obligation) ให้ลุล่วงไปนั้น ให้ถือว่ามีการกระท าที่เป็นการผิดสัญญา 
(Breach of the Pact) สัญญาต้องเป็นสัญญาซึ่งมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่

                                                           
10 วรนารี สิงห์โต, หลักสุจริต (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หนา้ 1-7, ค้นวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2557 จาก https://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/ex40701-1.pdf 

http://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/ex40701-1.pdf
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กรณีตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 254011 ตาม
มาตรา 5 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า “ข้อตกลงจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือ
นิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ท าให้
คู่สัญญาซึ่งถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติโดยให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” เนื่องจากในอดีตแนวคิดในการท าสัญญา
ของเอกชนจะอยู่ภายใต้หลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda) กล่าวคือ คู่สัญญา
สามารถตกลงเข้าท าสัญญาด้วยความสมัครใจและข้อสัญญานั้น ๆ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นคู่สัญญาจึงต้องมีภาระผูกพันตามข้อสัญญา
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ต่อมามีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าต่อรองต่าง ๆ ของ
คู่สัญญาในเรื่องข้อสัญญาอันหลากหลายที่มักจะไม่เท่าเทียมกัน เช่น การท าสัญญาเช่าซื้อ ค้ าประกัน 
ขายฝาก โดยที่ฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อและผู้รับซื้อฝากมักจะก าหนดข้อสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้อง
รับภาระเกินสมควร ดังนั้นจึงมีแนวความคิดเรื่องข้อยกเว้นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาตามมาตรา 5 
แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) โดยวางหลักว่าข้อตกลงในสัญญาของเกษตรพันธสัญญาได้สร้างความไม่เป็น
ธรรมในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ท าให้ฟาร์มฯ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้
ตามปกติ โดยให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

อย่างไรก็ดี จากการพิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพ้ืนที่และระยะเวลาของความไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท านิติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
กับบุคคลของฟาร์มฯ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย
เจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีความประสงค์ให้ศาลเข้ามาควบคุมเรื่องเสรีภาพในการเข้าท าสัญญา 
(Freedom of Contract) ของคู่สัญญา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ แม้คู่สัญญาจะ
ตกลงในข้อสัญญากันไว้อย่างใด ๆ ก็ตาม แต่หากเกิดปัญหาข้อพิพาทและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาล 
ประกอบกับข้อสัญญานั้น ๆ หากเป็นข้อตกลงที่ท าให้ฟาร์มฯ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมาย
ได้ตามปกติ ศาลอาจจะตีความในข้อตกลงที่สัญญานั้น ๆ ได้ระบุไว้ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) นอกจากนั้น ยังมีปัญหาหลักเกณฑ์
ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย โดยสามารถจ าแนกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ความ
เข้าใจ โดยมุ่งประเด็นในเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาและถือเป็นประเด็น

                                                           
11 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า พ.ร.บ.  

(ปี 2540) 
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หลักที่สร้างความไม่เป็นธรรมจากการที่ฟาร์มฯ รับภาระที่มากเกินไป เช่น จากข้อตกลงในสัญญาที่
ก าหนดว่า “ในกรณีที่ฟาร์มฯ ผิดสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่ยอมส่งมอบสุกรขุนที่ผลิตได้
ตามสัญญาให้แก่บริษัทคู่สัญญา ดังนั้นฟาร์มฯ ต้องยินยอมให้บริษัทเข้าไปในฟาร์มโรงเรือนเลี้ยงสุกร
ขุนโดยการจับสุกรขุนของฟาร์มฯ เพ่ือส่งตลาดพร้อมทั้งกระท าการยึดเอาอาหารสุกรขุนภายในฟาร์ม
นั้นได้ทันที และหากมีความจ าเป็นต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล ให้ถือว่าฟาร์มฯ ได้ยินยอมช าระค่าใช้จ่าย 
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในการด าเนินคดีทั้งสิ้นนั้นด้วย หรือหากเกิดความเสียหายแก่สุกร
ขุนทีผ่ลิตไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและให้ถือว่าฟาร์มฯ ได้ยินยอมให้
บริษัทริบหลักประกันการช าระหนี้เป็นเงินสดหรือเช็คเงินสดจากธนาคารของฟาร์มฯ เพ่ือน ามาหัก
ช าระเป็นค่าลูกสุกรขุนและค่าอาหารของสุกรขุนที่ค้างช าระให้แก่บริษัทได้ทันที” ซึ่งล้วนแต่เกิดเป็น
ความไม่เป็นธรรมทั้งสิ้น ทั้งนี้สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทเป็นผู้ก าหนดโดยฝ่ายเดียวในเนื้อหา
สาระส าคัญของสัญญาการผลิตสุกรขุนซึ่งเป็นสัญญาส าเร็จรูป อย่างไรก็ดีตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. (ปี 
2540) ซึ่งวางหลักว่ามีผลบังคับไดเ้พียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น แตถ่้าเป็นกรณีที่
เกิดปัญหาข้อพิพาทและมีการน าคดีขึ้นสู่ศาลในประเด็นที่ข้อสัญญานั้น ๆ เป็นข้อตกลงที่ท าให้ฟาร์มฯ 
ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ โดยที่ศาลอาจตีความให้ข้อสัญญานั้น ๆ ให้มีผล
บังคับไดด้ังที่กล่าวมาแล้ว 

ถึงกระนั้น ก็ตามจากสาเหตุในปัญหาและอุปสรรคของระบบเกษตรพันธสัญญานี้ ผู้เขียนจึงมี
มุมมองว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ในรูปแบบและลักษณะ
ของปัญหาในทางกฎหมายเกษตรพันธสัญญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์12 ว่าด้วยลักษณะของนิติกรรมและสัญญา การซื้อขาย การจ้างแรงงาน การจ้างท าของซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญา แต่มิอาจคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็น
ธรรมแก่ฟาร์มฯ ได้ เนื่องจากไม่มีกลไกของการบังคับใช้ในทางกฎหมายเพ่ือบังคับให้บริษัทชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ฟาร์มฯ ได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีข้อเสนอแนะผ่านเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่
เป็นธรรม พ.ศ. ... เพ่ือหาทางเลือกและสร้างกลไกการบังคับใช้ในทางกฎหมายของระบบเกษตรพันธ
สัญญาให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมกับยุคสมัย ประกอบกับมีความชอบธรรมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมวิทยากฎหมาย
ของประเทศไทยในหลักการของเกษตรพันธสัญญาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญา รวมทั้ง
สามารถใช้ระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยให้สูงขึ้น โดยการสร้างคุณภาพชีวิตของฟาร์มฯ ให้มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดี

                                                           
12 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ป.พ.พ. 
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ขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนจากการผลิตสุกรขุนเป็นอาชีพหลักหรือมีรายได้เสริมในการผลิตสุกรขุน 
อย่างไรกดี็ จากการศึกษากฎหมายเกษตรพันธสัญญาในการผลิตสุกรของต่างประเทศ เช่น ในประเทศ
สหรั ฐอ เมริ กา  ได้ แก่  The Code of the Virginia 2012 รวมทั้ ง  The Kansas Statutes 2012 
ประกอบกับ The Producer Protection Act 2000 และ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการจัดท า
กฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพหรือ The International Institute for The Unification of Private 
Law (Unidroit) ได้แก่ The Legal Guide on Contract Farming 2010 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้
ศึกษากฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจาก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย The 
Unfair Contract Terms Act 197713, The Fair Trading Act 1973 และ The Unfair Contract 
Terms Act 1997 รวมทั้งประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ The Standard Terms Act 
1976 และ The Standard Form Contracts Act 1997 ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ได้โดยเทียบเคียง
กันตามความเหมาะสมและบริบทของสังคมวิทยากฎหมายในประเทศไทย และสามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิต
สุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย เพ่ือให้สัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวเกิดความเป็นธรรม
ให้กับคู่สัญญาทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1)  เพ่ือศึกษาความส าคัญในหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลัก
ความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

2)  เ พ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลัก ความ
สมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

3)  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและมาตรการในการสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่
เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

4)  ต้องการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเกษตรพันธสัญญาและข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ... ของไทย 

 
 

                                                           
13 The Unfair Contract Terms Act 1977 หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรม ค.ศ. 1977 (U.C.T.A. 1977) แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า U.C.T.A. 
 



9 
 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... สามารถ
แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยตาม
หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล ได ้

1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งศึกษาหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับ
หลักความสมเหตุสมผล : ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย และ
การศึกษาอยู่ภายใต้กรอบการศึกษาของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 
 

1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทั้งที่ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ได้มาจากบทความ วารสารสื่ออิเลคทรอนิกส์และสารนิเทศสากล ต ารา
กฎหมาย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค าพิพากษาของศาลฎีกา เพ่ือคุ้มครองสิทธิแก่
เกษตรกรคู่สัญญาในเกษตรพันธสัญญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร 
 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 

1)  ท าให้ทราบถึงความส าคัญในหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับ 
หลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

2)  ท าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดกับหลักความ
สมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

3)  ท าให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขและมาตรการเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิ
ให้แก่เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 

4)  เพ่ือทราบถึงกฎหมายเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายเกษตรพันธสัญญาและข้อสัญญาที่   
ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ... ของไทย 



 
 

       

บทท่ี 2 
 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักความสมเหตสุมผลเกษตรพันธ
สัญญา และหลักข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด 

 
ตามที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีความ

ช านาญรวมทั้งประสบการณ์และทักษะโดยเฉพาะการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญา อัน
ก่อให้เกิดรายได้ในการครองชีพซึ่งมีผลโดยตรงกับเศรษฐกิจของชาติ แต่เนื่องจากตามสภาพของ
ข้อเท็จจริง ฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุนถูกกระท าการเอาเปรียบจากบริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ร่างเนื้อหาของ
สัญญาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเอง ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้น ดังนั้นผู้เขียนจึงท าการศึกษา
เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งมีการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งแนวความคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ของ
หลักความสมเหตุสมผล เกษตรพันธสัญญา และหลักข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด โดยเฉพาะ
มีการน าหลักความสมเหตุสมผลมาพิจารณาเป็นแกนหลัก และหลักการกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมมาสนับสนุน เพ่ือพิสูจน์ในการตอบค าถามวิจัยว่าสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธ
สัญญาของไทยมีความเป็นธรรมหรือไม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1  ความเป็นธรรม (Fairness) 
 

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนซึ่งพบว่าได้มีแนวความคิดที่มีความแตกต่างกันของเหล่า
นักวิชาการที่ส าคัญ โดยได้รวบรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเป็นธรรม จ านวน 4 ท่าน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

Victor Maraesohn1 ซึ่งมีความสนใจโดยได้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยในปีค.ศ. 2015 และ
กล่าวรายละเอียดไว้ในบทความที่มีชื่อว่า “The Effects of Unfair Terms on the Binding Force 
Principle of Contracts” หน้า 26-27 ว่า2 มาตรา 4 วรรค 1 แห่ง Law No 193/2000 ซึ่งเป็น
                                                           

1 Ph.D. Lecturer, Faculty of Law and Administration Sciences, Ecological 
University of Bucharest. 

2 Victor Marcusohn, “The Effects of Unfair Terms on The Binding Force 
Principle of Contracts,” Law Review, 1, 1 (January-June 2015): pp. 22-34, ค้นวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 จาก https://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/4_4.pdf 
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กฎหมายผู้บริโภค3 โดยมีคู่สัญญา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญกับผู้บริโภค ประกอบมาตรา 79 ของกฎหมาย
ฉบับที่ 296/2004 ในกฎหมายผู้บริโภค และมาตรา 2 วรรค 16 ใน Governmental Ordinance No 
21/1992 แห่ง Directive ของสหภาพยุโรปเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้บริโภค โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หากเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง4 ได้แก่ 1)  ไม่มีการเจรจา
ต่อรองระหว่างคู่สัญญา 2)  มีการก าหนดเนื้อหาที่มีการเอาเปรียบและท าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย 3)  มีการละเมิดสิทธิในหนี้ที่ขัดต่อหลักความสุจริต 

Kaori Fujishiro5 ได้ท าการศึกษาวิจัยในปีค.ศ. 2005 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงความยุติธรรมในองค์กร
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1)  Distributive Justice หรือหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็น
การจัดสรรปันส่วนความเป็นธรรมในผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับ ได้แก่ สัดส่วนระหว่างการลงทุนใน
ความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งความส าเร็จตามความคาดหวังกับผลประโยชน์ที่ตนเอง
ได้รับ โดยมีการเปรียบเทียบสัดส่วนดังกล่าวของตนเองในปัจจุบันกับในอดีต หรือเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน
ในช่วงเวลาเดียวกัน อนึ่ง หลักการของแนวความคิดนี้ไดม้ีมาตั้งแต่สมัยในยุคกรีก 

2)  Procedural Justice ความเป็นธรรมในกระบวนการท าสัญญา ที่ประกอบด้วย
ความเสมอภาคโดยไม่มีการล าเอียงหรือเลือกปฏิบัติ รวมทั้งความเที่ยงตรงและแม่นย า อีกทั้งความ
โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาในหลักเกณฑ์การวัดผลของการตัดสินใจ โดยมีการเปิด
โอกาสให้มีปัจจัยน าเข้าจากแหล่งต่าง ๆ 

3)  Interactive Justice ความเป็นธรรมที่มีปฏิกิริยาสนองตอบซึ่งกันและกัน 
จ าแนกได้จ านวน 2 ประการ ดังนี้ 

3.1)  Sincerity and Respect (Interpersonal Justice) ความเป็นธรรมใน
ระหว่างบุคคลที่มีความจริงใจและเคารพซึ่งกันและกัน โดยมีการยอมรับความเห็นและมุมมองของ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความสุภาพและจริงใจต่อกัน 

                                                           
3 Paul Camsa, A Fresh Approach to Unfair Terms in Commercial Contracts: 

Are the Latest Law Amenments Beneficial to Consumers?, pp. 96-115, ค้นวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 จาก https://www.cks univnt.ro/uploads/cks_2013_article 5/index.php 

4 Victor Marcusohn, Ibid., pp. 27-29. 
5 Kaori Fujishiro, Fairness at Work: Its Impacts on Employee Well-Being, pp. 

5-12, ค้นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 จาก https://www.etd.ohiolink.edu/letd.send_file 
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3.2)  Honest Adequate Explanation (Informational Justice) ซึ่งเป็น
กรณีของความเป็นธรรมในด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยต้องมีความซื่อสัตย์อย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ข้อมูลนั้นต้องมาจากความเป็นจริงและมีความเข้าใจที่ตรงกัน 

4)  Consequences of Unfairness at Work เป็นผลกระทบเชิงลบจากความไม่
เป็นธรรมในสถานที่ท างาน ได้แก่ ความพึงพอใจและประสิทธิผลในงานที่ลดลง อัตราการลาออกของ
พนักงานการต่อต้านการปฏิบัติงาน ข้อสัญญาขององค์กร พฤติกรรมความเป็นเจ้าขององค์กรของ
พนักงาน 

Philip Nicolaas Stoop6 ในปีค.ศ. 2012 ซ่ึงได้กล่าวถึงความเป็นธรรม จ าแนกได้ 3 
ประเภท คือ 

1)  ความเป็นธรรมที่ส าคัญโดยทั่วไป ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่ 
1.1)  ข้อห้ามในกรณีท่ีมีคุณสมบัติที่ส าคัญในบางประการ จ าแนกได้ 2 ประการ 

คือ 
1.1.1)  บัญชีสีด าซึ่งเป็นข้อห้ามเด็ดขาด 
1.1.2)  บัญชีสีเทา เป็นข้อห้ามในบางกรณี 

1.2)  กฎพ้ืนฐานในการปฏิบัติหรืองดเว้นกระท าการ 
1.3)  ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งจ าแนกได้ 2 ประการ คือ 

1.3.1)  มูลค่าความยุติธรรมของสินค้าหรือบริการ 
1.3.2)  การใช้ประโยชน์จากทางเลือกต่าง ๆ 

2)  ความเป็นธรรมเฉพาะราย โดยสามารถจ าแนกได้ 5 ประเด็น ได้แก่ 
2.1)  ผลกระทบในผลประโยชน์ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 ประเด็น

ย่อย ได้แก่ 
2.1.1)  เป็นข้อสัญญาที่เอ้ือประโยชน์ที่มากกว่า ให้กับคู่สัญญาเพียงฝ่าย

เดียว 
2.1.2)  เป็นข้อสัญญาที่เอาเปรียบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

2.2)  เป็นความประพฤติต่อกันของคู่สัญญาทุกฝ่าย 

                                                           
6 Philip Nicolaas Stoop, The Concept “Fairness” in the Regulation of 

Contracts under the Consumer Protection Act 68 of 2008, p. 215, ค้นวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 จาก https://www.uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/8507/ 
thesis_stoop_pn.pdf 
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2.3)  คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามความจ าเป็นที่สมเหตุสมผล เพ่ือประโยชน์อันชอบ
ธรรมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

2.4)  ความรู้ในความจ าเพาะของข้อสัญญา 
2.5)  สินค้านั้นมีการสั่งท าข้ึนเป็นพิเศษ 

3)  ความเป็นธรรมในขั้นตอนของการท าสัญญา ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

3.1)  การเปิดเผยเงื่อนไขของบังคับ ซ่ึงจ าแนกได้จ านวน 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
3.1.1)  คู่สัญญาเป็นตัวแทนของความเท็จหรือการหลอกลวงหรือไม่ 
3.1.2)  คู่สัญญาแปรผันตามข้อแถลงทีท่ าให้เกิดความเสียหายใช่หรือไม่ 
3.1.3)  ข้อสัญญาเป็นความประสงค์ของประกาศนั้นหรือไม่ 
3.1.4)  การปฏิบัติตามเอกสารด้วยความเข้าใจใช่หรือไม่ 

3.2)  ปัจจัยในขั้นตอนอื่น ๆ 
3.3)  การต่อรองและทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 
3.3.1)  การเจรจาการต่อรอง 
3.3.2)  การไม่น าพฤติการณ์แวดล้อมกรณี มาพิจารณาหรือเป็นการ

บังคับให้น ามาพิจารณาตามความสมเหตุสมผล 
3.3.3)  ลักษณะ ความสัมพันธ์ ความสามารถ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและอ านาจการต่อรองของคู่สัญญา 
Mojica Ilesic7 ในปีค.ศ. 2013 ซึ่งได้ศึกษาว่าตามโครงสร้างของ Directive ของสหภาพ

ยุโรปซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบที่สมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องน าไปอนุวัติเข้ากับกฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศ เพ่ือใช้ในการปรับใช้กับกฎหมายเดิมหรือออกกฎหมายใหม่ ซึ่งทั้ง U.T.D. (Unfair 
Terms Directive) และ U.C.P.D. (Unfair Commercial Practice Directive) ได้มีเจตนารมณ์เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้บริโภคในตลาดธุรกิจและใช้ “หลักความโปร่งใส” เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้กฎหมายทั้งสองได้ใช้
บังคับและแก้ปัญหาส าคัญในกฎหมายผู้บริโภคของสหภาพยุโรป ซึ่งมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้ขายโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสของตลาด รวมทั้งการบังคับใช้อย่างเปิดเผยทั้งทางตรง

                                                           
7 Mojica Ilesic, Comparison of Notions of Unfairness in the Unfair Terms 

Directive and in the Unfair Commercial Practice Directive, p. 33, ค้นวันที่ 31
กรกฎาคม 2559 จาก https://www.dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi/fid=494031 
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และทางอ้อม อย่างไรก็ดี ในประเทศเยอรมันได้มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสอย่างชัดแจ้ง เพราะความ       
ไม่โปร่งใสเป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ตามมาตรา 5 แห่ง U.T.D. ได้ใช้ถ้อยค าที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ง่ายและเพ่ิมโอกาสการตรวจสอบได้มากขึ้น รวมทั้งตามมาตรา 6 และมาตรา 
7 แห่ง U.C.P.D. ซึ่งใช้บังคับกับในการปฏิบัติที่มีการหลอกลวง การละเลยที่มีการแอบแฝงไว้ และการ
ไม่เปิดเผยข้อความจริง เนื่องจากผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่มีความโปร่งใสเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายทั้งสองได้ถูกน ามาใช้บังคับให้สัญญาเกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาโดยใช้หลัก
ความโปร่งใส นอกจากนี ้ผู้เขียนมีความเห็นพ้องกับแนวคิดของ Victor Maraesohn ที่ได้ท าการศึกษา
วิจัยในปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดแจ้งในการพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นมีความไม่เป็น
ธรรม หากเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งจากจ านวน 3 หลักเกณฑ์ อนึ่ง ความเป็นธรรมยังสามารถ
จ าแนกได้ 3 ประการ คือ 

 
2.1.1  หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Distributive Justice) 
ความเป็นมาของหลัก Distributive Justice ซึ่งเป็นการรับรู้ของพนักงานถึงความยุติธรรม 

ความเหมาะสม ความสมดุลและความเป็นธรรมในองค์การต่อผลตอบแทนในผลงานหรือผลลัพธ์หรือ
การจัดสรรด้านการแบ่งปันทรัพยากรโดยการจ่ายเป็นเงินในค่าจ้าง เงินรางวัล เงินโบนัส สวัสดิการ
และการเลื่อนต าแหน่ง ซ่ึงได้มีการศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปีค.ศ.1965 ที่ปรากฎในเรื่อง “Equity Theory” 
โดย J Stacy Adams ซึ่งท าการศึกษาวิจัยในปีค.ศ.1965 ได้อธิบายว่า8 บุคคลจะเปรียบเทียบปัจจัย
น าเข้า เช่น สติปัญญาความสามารถ สถานภาพ ความอาวุโส ประสบการณ์ ความพยายามและอ่ืน ๆ 
กับผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ตนเองได้รับ เช่น ค ายกย่องชมเชย ค านิยม ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลื่อน
ต าแหน่ง และสถานภาพการยอมรับจากหัวหน้างานกับบุคคลอ่ืนที่ท างานประเภทเดียวกันซึ่งอาจเป็น
เพ่ือนร่วมงานคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มพนักงานที่ท างานในแผนกเดียวกันหรือต่างแผนกกัน หรือแม้แต่
บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได้ว่า มีความเสมอภาคหรือไม่ในการรับรู้หรือความเข้าใจของเขาเองซึ่ง
อาจจะไม่ใช่สภาพที่แท้จริงก็ได้ เพราะความจริงอาจจะมีความเสมอภาค แต่เขารับรู้ในทางตรงกันข้าม 
ท าให้บุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้เกิดความเสมอภาค และเป็นทฤษฎี
ความเสมอภาคที่ได้กล่าวถึงการประเมินของความเป็นธรรมโดยไม่อยู่บนฐานในระดับของผลงานที่มี
ความสมบูรณ์ แต่กลับเป็นสัดส่วนของปัจจัยน าเข้ากับผลงานของการเปรียบเทียบทางสังคม หมายถึง
สิ่งที่ตนเองลงทุน (Inputs) กับผลตอบแทนที่ตนได้รับ (Outcomes) โดย Adams ได้มุ่งเน้นถึงการ

                                                           
8 เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, ทฤษฎีสร้างแรงจูงใจ, ค้นวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จาก 

https://www.research-system.siam.edu/images/coop/ 
happy_workplace_king_power_international_co.ltd/8.บทn_2.pdf 
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ประเมินความเป็นธรรม โดยที่แต่ละคนสามารถประเมินผลสัดส่วนของการสนับสนุนปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ ความพยายาม ระดับการศึกษา สติปัญญา ความรู้ความสามารถ การทุ่มเทให้กับงานของบริษัท
คู่สัญญา ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ทักษะความสามารถพิเศษ อายุงาน และสิ่งต่าง ๆ โดยตนเอง
คิดว่าสามารถน ามาเป็นต้นทุนที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนให้กับบริษัทคู่สัญญาได้  ต่อผลงานด้าน
เศรษฐกิจหรือการชดเชยของสังคมที่ตนเองได้รับ ซึ่งเป็นความพึงประสงค์หรือความพึงพอใจของ
ฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน ได้แก่ ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินโบนัสและเงินรางวัล  (Incentive) เป็นต้น โดยมีการ
เปรียบเทียบสัดส่วนดังกล่าวของตนเองกับผู้อ่ืน9 ในสังคม ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานในองค์การเดียวกันหรือ
ต่างองค์การ รวมทั้งเป็นการเปรียบเทียบกับตนเองในอดีตก็ได้10 หากได้รับการชดเชยที่น้อยเกินไป 
ย่อมถือว่าไม่เป็นธรรมตามทฤษฎีความเสมอภาค ดังนั้นแต่ละคนจึงพยายามที่จะลดความไม่เป็นธรรม 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยน าเข้า เช่น การทุ่มเทในการท างานและสร้างผลงานให้ด้อยลง หรือ
เรียกร้องให้ตนเองได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความรับรู้ใน 3 ระดับ ได้แก่ 

2.1.1.1  Equitably-Rewarded เป็นการรับรู้ว่าผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม
กล่าวคือมีความสมดุลกันระหว่างปัจจัยน าเข้าและผลตอบแทน ซ่ึงท าให้เกิดแรงจูงใจและเชื่อว่าผู้อ่ืนที่
ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เนื่องจากผู้นั้นมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ท่ีสูงกว่าตน 

2.1.1.2  Under-Rewarded เป็นการรับรู้ถึงระดับของผลตอบแทนของตนเองใน
ระดับที่ต่ าเกินไป ท าให้มีพฤติกรรมอันหลากหลายเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคที่สมดุลด้วยการเพ่ิมผล
การตอบแทน ด้วยการเรียกร้องให้เพ่ิมค่าจ้าง หรือลดการท างานลงด้วยการเพ่ิมการขาดงาน และมา
ท างานสายหรือพักการท างานนานมากเกินสมควร เพ่ือเหตุผลให้ตนเองเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าหรือ
ผลตอบแทนของผู้อ่ืน ได้แก่ การให้ท างานในปริมาณมากขึ้นหรือรับค่าจ้างที่ลดลง มีการเปลี่ยนงาน
หรือขอโยกย้ายไปแผนกอ่ืน รวมทั้งมีการเปลี่ยนบุคคลเปรียบเทียบว่ายังมีคนอื่นที่ได้รับน้อยกว่าตน 

2.1.1.3  Over-Rewarded เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับผลตอบแทนในระดับสูง ท า
ให้พนักงานลดความไม่เสมอภาคด้วยการทุ่มเทในการท างานให้มากขึ้น มีการยอมลดผลตอบแทนโดย
ยินยอมให้บริษัทหักเงินเดือนของตนจากเหตุผลที่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถ และพยายามเพ่ิม
ผลตอบแทนให้แก่ผู้อื่นให้ได้รับเท่ากับตนเอง 

                                                           
9 รุ่งณภา สีทะ, ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพันต่อ

องค์การของข้าราชการ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2554), หน้า 15. 

10 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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ดังนั้น ในการจัดระบบขององค์กรกล่าวคือปัจจัยน าเข้าซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์ 
คุณสมบัติและความพยายาม ส่วนผลงาน ได้แก่ เงินที่ได้รับ การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีความเสมอภาคได้ถูกน ามา
พิจารณาเพ่ือเป็นฐานของงานวิจัยด้านความเป็นธรรมขององค์กร และได้มีสัญญาณการยอมรับความ
นิยมในช่วงกลางปีค.ศ. 1980 อย่างไรก็ดีหลัก Distributive Justice11 คือความเป็นธรรมในการ
แบ่งปันทรัพยากร รวมทั้งเป็นการกระจายผลประโยชน์รวมทั้งสินค้าและความมั่งคั่งให้กับทุกคนอย่าง
เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมกันตามแนวความคิดของ John Rawls ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกัน 
ประกอบกับหลัก  Distributive Justice12 เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ใช้ก ากับหรือก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนและสถาบันในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลประโยชน์  รวมทั้งสิ่งที่มีคุณค่า
ในสังคม เพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสที่จะได้รับสิทธิบางอย่าง รวมทั้งการก าหนด
ภาระหน้าที่ให้แก่สมาชิกในสังคม อีกทั้งเป็นการรับรู้ถึงความยุติธรรมของผลลัพธ์ในการตัดสินใจหรือ
จัดสรรรางวัล13 ในทางปฏิบัติบ่อยครั้งที่พบว่าการพิจารณาจัดสรรรางวัลดังกล่าวขาดความเป็นธรรม 
จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยหลัก Distributive Justice เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการประเมิน
การจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้แต่ละคนอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม หลัก Distributive 
Justice ยังได้รับความนิยมและมีการยอมรับโดยการน ามาพิจารณาในสถานศึกษาต่าง  ๆ ซึ่งเป็น
หลักการที่ประกอบด้วยศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กฎหมาย บริหารธุรกิจ ปรัชญา และจิตวิทยา ยิ่งไปกว่านั้น
หลัก Distributive Justice ยังเป็นแนวความคิดในเรื่องความเป็นธรรมที่เกิดมาจากทฤษฎีความ
ยุติธรรม (Equity Theory) กล่าวคือเมื่อแต่ละคนได้เปรียบเทียบสัดส่วนของปัจจัยในการท างาน 
(Input) เช่น ความสามารถ ความพยายาม ความเหน็ดเหนื่อย ฯลฯ กับผลงาน (Outcomes) ของ
ตนเองในอดีตกบัปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในปัจจุบัน เพ่ือขจัดความไม่เป็นธรรมออกไป 

นอกจากนี้ แนวความคิดในหลัก Distributive Justice ซึ่งเป็นการกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมนั้น สามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

                                                           
11 Dick Arneson, Rawls’ Theory of Distributive Justice, p.1, ค้นวันที่ 4 กันยายน 

2559 จาก https://www.spot.colorado.edu/huemer/note100d.pdf 
12 Thomas George Kurian, Distributive Justice, p.1, ค้นวันที่ 2 กันยายน 2559 จาก 

https://www.th.wikipedia.org/wiki/การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
13 Jame Konow, Distributive Justice, p.1, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2559 จาก 

https://www.webuser.bus.umich.edu/dmmayer/conference%20proceedings-
book%20chapters/encyc%20social%20psych.pdf 
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1)  หลักการกระจายผลประโยชน์ที่มุ่งเน้นถึงความเท่าเทียมกันอย่างเด็ดขาดหรือ
เข้มงวด (Strict Egalitarianism-Based Principle) ซึ่งเป็นหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมแบบดั้งเดิม กล่าวคือเป็นการกระจายผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน เพ่ือให้ทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะไม่น าความด้อยโอกาส ความต้องการและความสามารถของ
บุคคล มาพิจารณา 

2)  หลักการกระจายผลประโยชน์แบบประโยชน์นิยม (Utilitarianism-Based 
Principle) ได้มุ่งเน้นถึงการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนจน เพ่ือให้คนจ านวนมากเกิดความสุขมาก
ที่สุด ถ้าหากสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลท าให้คนจ านวนมากมีความสุขลดลง ดังนั้น
นโยบายนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้คนจ านวนมากมีความสุขที่สุด 

3)  หลักที่มีฐานจากความแตกต่างกัน (Difference-Based Principle) เนื่องจาก
หลักแห่งความแตกต่างตามแนวความคิดของจอห์น รอลส์14 ซึ่งได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่เกิดจากความแตกต่างกันในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละคน อันท าให้เกิดช่องว่างและมีการเลือกปฏิบัติ โดยการให้อภิสิทธิ์แก่คนเพียงบางกลุ่ม
มากกว่าคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้น จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันและมีการเอาเปรียบต่อกันในสังคม โดยที่
จอห์น รอลส์ได้กล่าวว่าจะยอมรับได้ตามเงื่อนไขที่ว่าหากคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและมั่ง
คั่งกว่าได้แบ่งปัน อีกทั้งได้กระจายทรัพยากรและสินค้า รวมทั้งความมั่งคั่งไปให้คนที่อ่อนแอกว่า 
ดังนั้นจึงมีผลให้คนที่มีฐานะยากจนที่สุดในสังคมได้มีฐานะทางการเงินที่มีความมั่งคั่งมากขึ้น อันถือ
เป็นการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยท าให้ค่าจีดีพี (G.D.P.) เติบโตขึ้น ย่อมส่งผล
กระทบให้คนที่ยากจนได้รับการยกระดับของฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการเพ่ิมรายได้ขั้นต่ าซึ่งเป็น
แนวความคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของหลักแห่งความแตกต่าง อย่างไรก็ดี ค่าจีดีพี (G.D.P.) เป็นค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product) 
หมายถึง15 มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ได้ถูกผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดย
ไม่ค านึงถึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใดจากแนวความคิดของ Simon 
Kuznets ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศยังเป็นตัวบ่งชี้
ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ อย่างไรก็ตามค่า G.D.P. เป็นเพียงดัชนี
ส าหรับชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเท่านั้น แต่ไม่สามารถชี้วัดคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้ 

                                                           
14 Rawls John, A Theory of Justice, pp.207-221, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2559 จาก 

https://www.csus.edu/indiv/e/cha/mersk/econ1845p09/johnrawls.pdf 
15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ส านักคอมพิวเตอร์, G.D.P., p.1, ค้นวันที่ 3 กันยายน 

2559 จาก https://www.stou.ac.th/ forum/page/answer.aspx?idindex=143175 
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4)  หลักการกระจายผลประโยชน์แบบเสรีภาพนิยม (Libertarian-Based 
Principle)16 ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคล เนื่องจากในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างกันใน
บริบทของการพิจารณาเลือกให้น้ าหนักของความยุติธรรมในการปรับใช้ การแบ่งสันปันส่วน และ
ปรัชญาของความยุติธรรมที่มีความเฉพาะตัว รวมทั้งการผสมผสานเพ่ือให้มีการก าหนดทิศทางและ
หลักการปฏิบัติให้กับสังคมของตนเอง ซึ่งเป็นการหาจุดเหมาะสมในระดับเสรีภาพของบุคคลที่ให้
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 

5)  หลักการกระจายผลประโยชน์ตามความเหมาะสม (Desert-Based Principle) 
เป็นการแบ่งสันปันส่วนทรัพยากรที่พึงประสงค์ให้แก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ตามความรู้
ความสามารถ ความทุ่มเทในงาน ประสิทธิภาพของผลงาน ความส าเร็จ ตามความเหมาะสมของปัจจัย
น าเข้าที่บุคคลผู้นั้นได้กระท าไป ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีก าลัง ใจในการท างาน
อย่างหนัก เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเองและสังคมโดยสอดคล้องกับคุณค่าในระบบทุนนิยม 

ในที่สุด ผู้เขียนได้มองว่าหลักการกระจายผลประโยชน์ตามความเหมาะสมนั้น มีความ
สอดคล้องกับสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย เพราะมีความเป็นธรรมต่อ
คู่สัญญาทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานของฟาร์มฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างแน่นอนในปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้งานผลิตสุกรขุนบรรลุผลตามเป้าหมาย และฟาร์มฯ ก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตาม
สัญญาขอ้ตกลงดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีแนวความคิดที่ส าคัญจากนักปรัชญาจ านวน 2 ท่านเกี่ยวกับ
หลัก Distributive Justice ซึ่งเป็นการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนี้ 

John Rawls ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึงหลักที่มีฐานจากความแตกต่างกัน
ตามทฤษฎีความเป็นธรรม โดยได้น าเสนอหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมในสังคมว่า
ความไม่เท่าเทียมใด ๆ ในสังคมซึ่งได้เกิดขึ้น เพ่ือให้คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมได้รับโอกาสในการ
ยกระดับฐานะของตนเองให้มีความเท่าเทียมกันกับคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีกว่า 

Robert Nozick ได้น าเสนอความเป็นธรรมแบบเสรีนิยม (Liberalism) ในผลงานทีมีชื่อว่า 
State Anarchy and Utopia ซึ่งได้ตั้งอยู่บนฐานแนวความคิดเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล  
(Rights of Private Property) กล่าวคือรัฐต้องให้ทุกคนได้ประกอบอาชีพตามความสามารถของตน 
และเมื่อใดก็ตามที่เอกชนหาทรัพย์สินมาด้วยวิธีที่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐจึงไม่มีอ านาจในการยึดเอา
ทรัพย์สินของเอกชนมาจัดสรรให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างไรก็ตาม โนซิคได้มีมุมมองว่าการที่รัฐ

                                                           
16 นพนันท์ วรรณเทพสกุล, ความยุติธรรมแนวเสรีนิยม, หน้า 11, ค้นวันที่ 15 กันยายน 

2559 จาก https://www.social-agenda.org/wp-content/uploads/2013/02/neo-
liberal1.pdf 
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ได้เข้ายึดเอาทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ การเรียกเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าหรือวิธีอ่ืน ๆ ล้วนแต่ถือว่า
เป็นกรณีของความไม่เป็นธรรม เนื่องจากบุคคลต้องใช้ความมุ่งมั่นด้านแรงใจและการทุ่มเทด้าน
แรงกายในการท างานเพื่อให้ได้ทรัพย์สินนั้นมา ดังนั้นรัฐจึงปราศจากอ านาจในการเข้ายึดทรัพย์สินเพ่ือ
น ามากระจายแบ่งสรร ส่วนในกรณีที่คนรวยหรือเอกชนจะแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนด้อยโอกาส
โดยการให้การสงเคราะห์ จึงเป็นไปด้วยความสมัครใจในการกระจายผลประโยชน์มากกว่า 

อนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่าหลัก Distributive Justice มี 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่      1)  
ต้องเป็นสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้าที่บุคคลนั้นได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานนั้น 
ๆ 2)  ต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างเวลาปัจจุบันกับอดีตของตนเอง ซึ่งหมายความว่าการทุ่มเทที่
เท่ากันในปัจจัยน าเข้าของตนเองแต่ต่างเวลากันนั้น มีผลประโยชน์ต่างกันหรือไม่ หรือเปรียบเทียบ
ระหว่างของตนเองกับผู้อ่ืนในสังคม หรือองค์การหรือธุรกิจเดียวกันในเวลาเดียวกันว่า หากมีการทุ่มเท
ปัจจัยน าเข้าที่เท่ากัน จะได้รับผลประโยชน์ที่ต่างกันหรือไม่ 3)  หากสัดส่วนดังกล่าวมีค่าน้อยลง
กว่าเดิมให้ถือว่าได้ตนเองได้ถูกกระท าการเอาเปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าหลัก Distributive Justice ได้มาสนับสนุนหลักความ
สมเหตุสมผลซึ่งเป็นแกนหลักส าคัญในการพิจารณาว่าเนื้อหาของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดตามสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยมีความเป็นธรรมหรือไม่ 

 
2.1.2  หลักความยุติธรรม (Justice) 

2.1.2.1  ความหมายของความยุติธรรม (Justice)17 ซึ่งจ าแนกได้ 2 ความหมาย 
ได้แก่ 

1)  ความหมายอย่างกว้าง หมายถึงสิทธิและหน้าที่ในทางศีลธรรมที่มนุษย์
มีต่อกันและกัน 

2)  ความหมายอย่างแคบ หมายถึงสิทธิและหน้าที่ในทางศีลธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์และภาระต่าง ๆ ของชีวิตในสังคม ดังนั้นความยุติธรรมจึง
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการกระท าของบุคคลกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับการกระท าของตน 
อย่างไรก็ตามหลักความยุติธรรมหรือความเป็นธรรม จึงใช้บังคับกับความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมที่
มีกรณีพิพาทในเรื่องของความไม่เป็นธรรม 

                                                           
17 ปกป้อง จันวิทย์, แนวคิดว่าด้วยประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์ , ใน 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวคิดประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์ จัดโดยมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันพุธที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 21. 
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2.1.2.2  ประเภทของความยุติธรรม ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ 2 ชนิด18 ได้แก่ 
1)  เชิงรูปแบบ หมายถึงความเสมอภาคของบุคคลในทางกฎหมาย กล่าวคือ

ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับและมาตรฐานของกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
2)  เชิงเนื้อหา หมายถึงหลักความยุติธรรมในด้านสาระส าคัญของกฎหมาย 

โดยน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ เพียงใด 
ยิ่งไปกว่านั้น อริสโตเติลได้น าเสนอแนวความคิดว่าความยุติธรรมสากลนั้นมีอยู่จริง และ

ประกอบด้วยคุณธรรมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในคุณธรรมแห่งความยุติธรรม โดยอ้างอิงไว้ในหนังสือชื่อ 
“Nicomachean Ethics” เล่มที่ 5 โดยสามารถจ าแนกความยุติธรรมได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1)  ความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรและการกระจาย (Distributive Justice) ได้แก่ 
ผลประโยชน์ภาระหน้าที่ เกียติยศ ทรัพย์สินเงินตราภายใต้ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ท า
ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถและ
สถานะทางสังคม เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกได้ 6 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1)  หลักผลได้เท่ากัน (To All in Equal Measure) โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตามอายุ ความมั่งค่ัง เพศ สีผิว สถานะทางสังคม ส่งผลให้สมาชิกในสังคมทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันและได้รับส่วนแบ่งรายได้ท่ีเท่ากัน รวมทั้งมีศักยภาพในขณะเริ่มต้นที่มีความเสมอภาคกัน 

1.2)  หลักผลได้ตามศีลธรรม (To All According to Their Convections) 
เป็นการแบ่งสันปันส่วนตามทัศนคติ ศีลธรรม และคุณค่าภายในจิตใจโดยมีการเชื่อมโยงกับหลัก
ศาสนา 

1.3)  หลักผลได้ตามสถานะทางชนชั้น (To All According to Their Rank) 
เป็นการแบ่งสรรตามสถานะทางชนชั้นในสังคม กล่าวคือหากสมาชิกคนใดในสังคมที่มีฐานะทาง
การเงินร่ ารวยมากก็จะได้รับส่วนแบ่งมากขึ้น เช่น ระบบศักดินาในยุคสมัยกลาง ระบบชั้นวรรณะใน
ประเทศอินเดีย และระบบค้าทาสในประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคก่อนสงครามกลางเมือง เป็นต้น 

1.4)  หลักผลได้ตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติและก าหนดไว้ (To All According to 
Their Legal Entitlement) ซึ่งเป็นการจัดสรรแบ่งปันตามที่กฎหมายวางหลักไว้ เช่น กฎหมายโรมัน 
เป็นต้น โดยเป็นความยุติธรรมในเชิงรูปแบบเท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีความ
เป็นธรรมหรือไม่ ในเชิงเนื้อหา 

1.5)  หลักผลได้ตามความจ าเป็น (To All According to Their Needs) ได้
มุ่งเน้นในด้านปัจจัย 4 

                                                           
18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
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1.6)  หลักผลได้ตามผลงานและความสามารถ (To All According to Their 
Merit) โดยพิจารณาจากความส าเร็จและความส าเร็จของผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าของระบบทุน
นิยม เพราะท าให้คนมีความอดทนในการท างานหนักเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

2)  ความยุติธรรมในเชิงแลกเปลี่ยนตอบแทน (Commutative Justice) ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่  

2.1)  ความสมัครใจ เช่น การให้กู้ยืมเงิน ซื้อขายสินค้า โดยไม่มีการข่มขู่และ
การฉ้อฉล ส่งผลให้คู่สัญญามีความเท่าเทียมกันเพราะไม่มีการเลือกปฏิบัติ ดังนั้นจึงไม่มีข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม 

2.2)  การบังคับ โดยเป็นความยุติธรรมในเชิงแก้ไขเยียวยาและทดแทน 
(Corrective Justice) โดยการตอบแทนให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษทางอาญา และเป็นความ
ยุติธรรมในการแก้แค้นทดแทนจากการกระท าผิดกฎหมายอาญา เช่น การลักทรัพย์ การฆ่าผู้อ่ืน เป็น
ต้น ซึ่งมีหลักการให้สิทธิแก่ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา โดยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท า
ความผิดและถูกล่วงละเมิดสิทธิ 

ดังนั้น หลักความยุติธรรม (Principle of Equity) จึงเป็นหลักการของสัญญาที่มีความได้
สัดส่วนกันระหว่างการปฏิบัติการช าระหนี้ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย และมีความสอดคล้องกับหลักความ
เท่าเทียมกันในเสรีภาพของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ดังนั้นหากเป็นความประสงค์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่
ต้องการให้สัญญามีความผูกพันต่อกันและสามารถใช้บังคับกันได้ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงต้อง
ค านึงถึงความยุติธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อกัน หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือในทางเศรษฐกิจ
มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบต่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
แต่ต้องเข้าท าสัญญานั้นเพราะเป็นการจ ายอม โดยมีผลท าให้เป็นสัญญาที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักความยุติธรรม รวมทั้งขัดกับหลักการของเสรีภาพในการท าสัญญา และเกิดความไม่เสมอภาค
ระหว่างคู่สัญญานั้นๆ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาสาระส าคัญที่เป็นการขัดต่อหลักการของความได้สัดส่วน 
เนื่องจากถ้ามีการก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญา รวมทั้งการขอปฏิบัติการช าระหนี้ของฝ่ายหนึ่ง
ที่ไม่ได้สัดส่วนกับการขอปฏิบัติการช าระหนี้ตอบแทนของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง19 นอกจากนี้ยังมีข้อควร
พิจารณาถึงในประเด็นของความยุติธรรม (Justice) ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความสุขุมรอบคอบ 
(Prudence) รวมทั้ งความพอเหมาะพอควร (Temperance) และความกล้าหาญเยือกเย็น 
(Fortitude) ซึ่งจัดเป็นคุณธรรมของความยุติธรรม อย่างไรก็ตามมีนักปราชญ์เมธีอริสโตเติลได้

                                                           
19 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555 และแนวโน้ม ปี 2556, จัด ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้น 15 ธันวาคม 2555, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 272-273. 
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น าเสนอทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และมีอิทธิพลมากที่สุดในงานเขียนที่มีความ
คลาสสิคซึ่งมีชื่อว่า “Nichomachean Ethics” นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งความยุติธรรมออกเป็น 2 
ประเภท คือ20 

1)  ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ (Natural Justice) หมายถึง มีเนื้อหาสาระส าคัญ
เข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักความยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นสากลใช้ได้กับมนุษย์ทุกคน อย่างไม่มีขอบเขต
จ ากัดและอาจค้นพบได้โดยเหตุผลบริสุทธิ์ของมนุษย์ 

2)  ความยุติธรรมโดยแบบแผน (Conventional Justice) หมายถึง ความยุติธรรมที่
เป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง หรือธรรมนิยมปฏิบัติของแต่ละสังคมหรือชุมชน ดังนั้นความ
ยุติธรรมในลักษณะนี้อาจจะต้องใช้หลักการตีความ มีผลท าให้เข้าใจแตกต่างกัน ไปตามแต่ละสถานที่ 
และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาหรือตามความเหมาะสม  ดังนั้นสาระส าคัญในทฤษฎีความ
ยุติธรรมของอริสโตเติล ยังคงอยู่ในเรื่องความยุติธรรมโดยธรรมชาติหรือความยุติธรรมเฉพาะเรื่อง 
หรือ Particular Justice ซึ่งเขาได้จ าแนกความแตกต่างระหว่างเนื้อหาสาระส าคัญของความยุติธรรม
ในการแบ่งสรรปันส่วน (Distributive Justice) และความยุติธรรมในการแก้ไขชดใช้ความเสียหาย
(Corrective Justice) อันได้กล่าวถึงไว้โดยเฉพาะว่าความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วน หมายถึง
ความยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งสรรปันส่วนในทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ เกียรติยศหรืออ านาจใน
สังคมซึ่งอยู่ภายใต้หลักความเสมอภาคตามสัดส่วน (Equity Proportional) เป็นการแบ่งสรรตาม
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในแง่คุณธรรม และความสามารถหรือผลงานต่าง ๆ ส่งผลให้การจัดสรร
ทรัพย์สิน เกียรติยศ ต าแหน่ง อ านาจต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกในสังคมที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 
ดังนั้นคนที่มีความสามารถหรือมีผลงานเหมือนกันเท่ากัน จึงสมควรได้รับผลตอบแทนที่เท่ากันตาม
หลัก Equal Distribution among Equals อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรณีของฟาร์มฯ ได้เข้าท าสัญญา
กับบริษัทเอกชนจึงต้องอาศัยหลักอิสระในทางแพ่งและหลักเสรีภาพในการท าสัญญา แต่มีประเด็นว่า
ฝ่ายบริษัทที่มีและใช้อ านาจในการร่างสัญญานั้น รวมทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าฟาร์มฯ โดย
ได้ระบุในเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาที่เอ้ือผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างความได้เปรียบให้กับตนเอง อีก
ทั้งไม่เปิดโอกาสให้ฟาร์มฯ ได้มีการแก้ไขและการต่อรองใด ๆ ในสัญญาได้อีก ซึ่งถือได้ว่าขัดต่อหลัก
ความยุติธรรมตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งวาง
หลักว่า ในการวินิจฉัยข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี  ให้
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง 

                                                           
20 จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที ่16 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552), หน้า 387. 
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(1)  ความสุจริต อ านาจการต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ 
รวมทั้งความสันทัดชัดเจน ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอ่ืนและทางได้เสียทุก
อย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง 

(2)  ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
(3)  เวลาและสถานที่ในการท าสัญญา หรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
(4)  การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เมื่อเทียบกับคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่ง 
นอกจากนี้ หลักความยุติธรรมตามหลักการขั้นพ้ืนฐานที่ได้มีการยอมรับกันโดยทั่วไป เมื่อกว่า

สองพันปีที่ผ่านมาจากแนวความคิดของอริสโตเติลซึ่งได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความสามารถเหมือนกัน 
ย่อมได้รับการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมกัน แต่จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคกันในบุคคลที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน กล่าวคือแต่ละคนจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกัน เว้นแต่สถานภาพในการ
กระท าของแต่ละคนที่มีความไม่เหมือนกันในความสัมพันธ์ ทั้งนี้จะไม่น าปัจจัยต่อไปนี้มาเกี่ยวข้อง
ได้แก่ เพศ สีผิว เชื้อชาติ เป็นต้น โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลกล่าวคือ เป็นการให้ความยุติธรรม
ที่มีความเสมอภาคแก่ทุก ๆ คน ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลต่าง ๆ จะได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มีความ
สมเหตุสมผล อนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่าความยุติธรรมมีความหมายโดยนัยเดียวกับความเป็นธรรมซึ่ง
น ามาพิจารณาว่า ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตร
พันธสัญญาของไทยมีความไม่เป็นธรรมต่อฟาร์มฯ ซึ่งมีอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่า
บริษัทคู่สัญญา หากขัดต่อหลักเกณฑ์ของความยุติธรรมดังกล่าว 
 

2.1.3  หลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) 
เนื่องจากตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ.1977  (Unfair 

Contract Terms Act 1977) หรือเขียนย่อว่า U.C.T.A. ของประเทศอังกฤษซึ่งได้วางหลักให้ อ้าง
ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดและมีผลใช้บังคับได้ ถ้าหากข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าวมี
เหตุผลตามสมควรและมีความเป็นธรรม อนึ่งหลักเกณฑ์การแบ่งแยกระหว่างความสมเหตุสมผลออก
จากความไม่สมเหตุสมผลซึ่งเรียกว่า Test of Reasonableness ซึ่งหากข้อสัญญานั้นผ่านการทดสอบ
ความสมเหตุสมผล จะท าให้ข้อสัญญานั้นใช้บังคับได้21 ตัวอย่าง เช่น ตามข้อ 2(1) แห่ง U.C.T.A. ได้
วางหลักต้องห้ามยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในความประมาทเลินเล่อในชีวิตหรือการบาดเจ็บของ

                                                           
21 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรมตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 71. 
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บุคคล แต่การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในทรัพย์สิน หากเป็นข้อสัญญาและประกาศที่ผ่านการ
ทดสอบของหลักเกณฑ์ว่าด้วยความสมเหตุสมผล ก็สามารถก าหนดเป็นข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดในสัญญาได้ นอกจากนี้หลักเกณฑ์ในการทดสอบความสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 
6 ประการ ได้แก่ 

2.1.3.1  เวลาและพฤติการณ์แวดล้อม ที่ใช้ตรวจสอบในการวินิจฉัยว่ามีความ
สมเหตุสมผลหรือไม่ จะมีความต่างกันตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อสัญญา (Terms) และค าประกาศ 
(Notice) โดยมีความสัมพันธ์กับการกระท าละเมิดในสิทธิของคู่สัญญา โดยจ าแนกได้ 2 กรณี คือ 

1)  ข้อสัญญา ปัจจัยของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องตรงที่ในขณะท าสัญญาตาม
ข้อ11(1) แห่ง U.C.T.A. ซึ่งวางหลักว่าข้อสัญญาต้องมีเหตุผลและเป็นธรรม โดยน าพฤติการณ์
แวดล้อมที่ควรจะเป็นตามความเหมาะสม อันคู่สัญญาได้รู้หรือควรรู้ในขณะเข้าท าสัญญา เพ่ือใช้
ทบทวนในการตัดสินใจว่าจะเข้าท าสัญญานี้หรือไม่ และไม่น าเวลาที่เกิดความรับผิดรวมทั้งพฤติการณ์
แวดล้อมที่มีขึ้นหลังสัญญาเกิด มาร่วมพิจารณาดังนั้นหากคู่สัญญามีข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดจะน ามาพิจารณาในขณะท าสัญญาเท่านั้น มีผลให้สัญญาที่ไม่มีลักษณะผูกขาดดังกล่าวมีความ
ชัดเจนแน่นอนในต้นทุนความเสี่ยงที่กระทบต่อผู้ก าหนดสัญญาซึ่งได้แจ้งให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาทราบถึง
ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนั้นก่อนเข้ามาท าสัญญา 

2)  ค าประกาศ ตามการวินิจฉัยว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมนั้น 
เป็นเวลาและพฤติการณ์ในขณะที่มีความรับผิดเกิดขึ้นตามข้อ 11(3) แห่ง U.C.T.A ซึ่งวางหลักว่า
ประกาศนั้นต้องมีเหตุผลเพียงพอที่ใช้อ้างได้และมีความเป็นธรรรม โดยน าพฤติการณ์แวดล้อมทั้งมวล
ในขณะที่มีความรับผิดเกิดขึ้น มาร่วมในการพิจารณากล่าวคือคู่สัญญาไม่มีการน าประกาศมาทบทวน 
เพราะไม่มีโอกาสได้เจรจาแต่ต้องผูกพันจากคู่สัญญาฝ่ายเดียวที่ประกาศออกมา ดังนั้นจึงไม่น าเวลา
และพฤติการณ์แวดล้อมในขณะประกาศมาพิจารณาแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีค าประกาศมีความสัมพันธ์
กันกับการกระท าละเมิดต่อสิทธิของคู่สัญญา แต่เนื่องจากถ้อยค าที่ใช้ในข้อ 11(3) ไม่ชัดแจ้งเหมือนกับ
ข้อ 11(1) แห่ง U.T.C.A. จึงน ามาพิจารณาเฉพาะในกรณีที่มีการกระท าละเมิดต่อสิทธิของคู่สัญญา 
และน าเวลาที่เกิดความรับผิดทางละเมิดมาเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผู้เสียหายและพฤติการณ์แวดล้อมท่ี
ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นในการทดสอบความสมเหตุสมผลกับประกาศ ท าให้ศาลต้องน า
พฤติการณ์แวดล้อมรวมทั้งลักษณะของบุคคลมาพิจารณาความรับผิดและน าผู้กระท าความผิดมา
ลงโทษ 

2.1.3.2  ความสมเหตุสมผลที่เกิดจากพฤติการณ์แวดล้อมซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละ
คดี ดังนั้นในการวินิจฉัยถึงความสมเหตุสมผลจึงไม่มีความแน่นอนตายตัว เนื่องจากเป็นลักษณะอัต
วิสัยของผู้พิพากษาแต่ละนายในการพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
หรือไม่ เนื่องจากผลในการวินิจฉัยดังกล่าวมีความต่างกันตามบทบาทของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในความ
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รอบรู้ถึงเงื่อนไขรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของสัญญาและต้องไม่ประมาท กล่าวคือมีความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ ดังนั้นผลของการผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลจึงมีความต่างกัน
ตามความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการเข้ามาผูกพันของคู่สัญญาดังกล่าว ท าให้มีการคิดทบทวน
และไตร่ตรองเพ่ือตัดสินใจก่อนเข้าท าสัญญานั้น 

อนึ่ง ผู้เขียนได้มีตัวอย่างของคดีความที่มาสนับสนุนในหลักเกณฑ์นี้ ได้แก่ คดี 
South Western General Property Co Ltd v Marton22 ซึ่งนับว่าเป็นคดีส าคัญมากที่อยู่ในบังคับ
ของมาตรา 3 แห่ง Misrepresentation Act 196723 กล่าวคือตราโดยรัฐสภาของประเทศอังกฤษโดย
เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกล่าวคือ24 ศาลตัดสินว่าข้อสัญญาที่ให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดในเอกสารขายทอดตลาดที่ดินนั้น และเป็นการโอนภาระในการตรวจสอบรายละเอียดใน
ข้อมูลของที่ดินให้แก่จ าเลยในเรื่องเงื่อนไขท่ีต้องใช้ความระมัดระวังด้านภาระผูกพัน ดังนั้นข้อสัญญานี้
จึงไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่สมเหตุสมผล 
เนื่องจากจ าเลยผู้ซื้อมิได้เป็นพ่อค้าหรือเป็นผู้เก็งก าไร รวมทั้งไม่มีความรู้ รวมทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญ
ในการซื้อขายที่ดิน แต่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินนี้เพ่ือสร้างบ้านให้ตนเองและครอบครัวได้อยู่
อาศัย โดยมิได้น าไปขายต่อให้แก่ผู้อ่ืน 

นอกจากนี ้ไดม้ีคดี Smith v Eric S Bush25 ศาลตัดสินว่า ข้อสัญญายกเว้นความรับ
ผิดไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะจ าเลยซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาบ้านพิพาทและเป็นผู้ประกอบวิชาชีพใน
การประเมินราคาในอสังหาริมทรัพย์ ถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญประกอบกับงานประเมินราคาบ้านไม่มี
ความซับซ้อนและยุ่งยาก หรือมีความเสี่ยงในระดับที่ให้จ าเลยสามารถก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด 

2.1.3.3  ภาระการพิสูจน์ เป็นหน้าที่ของผู้ที่กล่าวอ้างว่าค าประกาศหรือข้อสัญญา
นั้นมีความสมเหตุสมผลตามข้อ 11(5) แห่ง U.T.C.A ซึ่งวางหลักว่าผู้กล่าวอ้างว่าประกาศหรือข้อ
สัญญานั้นผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล มีหน้าที่ตามกฎหมายในการพิสูจน์โดยมีการน าสืบ

                                                           
22 คดี South Western General Property Co Ltd v Marton (Supreme Court 

Victoria Square, 1982), ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.isurv.com 
/site/scripts/documents_info. aspx?document ID=9156. 

23 The Statues of the Republic of Singapore, Misrepresentation Act 1967, pp. 
1-3, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/ 
pdf 

24 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 76. 
25 คดี Smith v Eric S Bush (1990), p. 1, ค้นวันที่ 5 มีนาคม 2559 จาก 

https://www.e-lawresources.co.uk 
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พยานหลักฐานที่มีน้ าหนักเพียงพอเพ่ือสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตนเองโดยท าให้ศาลเชื่อ ในขณะที่
คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งต้องน าสืบในการหักล้างว่าประกาศหรือข้อสัญญานี้ไม่ผ่านการทดสอบความ
สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ผู้กล่าวอ้างดังกล่าวอาจจะมีบทบาทเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ได้ มีตัวอย่างคดี
พิพาทที่มาสนับสนุน ได้แก่ คดี Sheffield v Pickfords Ltd26 ที่ศาลตัดสินว่าคดีนี้อยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977 โดยคู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างถึงข้อสัญญา
ส าเร็จรูปต้องมีหน้าที่ยกข้อต่อสู้ในประเด็นของข้อสัญญานี้ว่ามีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ศาลได้ยึดถือ
แนวตามค าพิพากษาในคดี Lacey’s Footwear Ltd v Bowler27 ที่ได้ตัดสินไว้ 

2.1.3.4  วัตถุประสงค์ของแนวค าพิพากษา สามารถจ าแนกได้ 3 ประการ ได้แก่ 
1)  ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินคดีต่อมา 
2)  สะท้อนให้เห็นการน าสืบข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น มาปรับใช้กับหลัก

กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการหักล้างหรือสนับสนุนความสมเหตุสมผลของสัญญาในการต่อสู้คดี 
3)  มีรายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับข้อสัญญาส าเร็จรูป หรือ

พฤติการณ์แวดล้อมกรณีที่เกิดขึ้นในคดีพิพาท ซึ่งน ามาใช้เป็นเหตุผลท้ายค าพิพากษา 
2.1.3.5  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ.1977 ว่าด้วยการ

ทดสอบความสมเหตุสมผลของประเทศอังกฤษ โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1)  ข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ตามที่ปรากฎอยู่ในตารางที่ 2 ตอนท้าย

แห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความสมเหตุสมผล จ านวน 5 ประการ ดังนี้ 
1.1)  ความไม่เสมอภาคกันในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่าย 
1.2)  คู่สัญญามีการยอมรับตกลงในการเข้าท าสัญญา จากการชักชวน

ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือหวังผลประโยชน์ที่เกินสมควร และท าให้เกิดสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
1.3)  คู่สัญญารู้และเข้าใจถึงรายละเอียดและการมีอยู่ของข้อสัญญา

อย่างมีความสมเหตุสมผล โดยน าพฤติการณ์แวดล้อมกรณีมาท าการพิจารณา ได้แก่ ธรรมเนียมการ
ปฏิบัติต่อกันในทางการค้าของคู่สัญญา 

                                                           
26 คดี Sheffield v Pickfords Ltd (Supreme Court of California, 1997), ค้นวันที่ 

14 มีนาคม 2559 จาก https://www.davidhoffsmanlaw.co.uk 
27 คดี Lacey’s Footwear Wholesale Ltd v Bowler International Freight Ltd 

(Supreme Court of Canada, 1997), ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.i-
law.com/ilaw/doc /view.htm?id=150961 
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1.4)  สินค้าได้ถูกผลิตและแปรรูปจากค าสั่งพิเศษของคู่สัญญา 
1.5)  ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่งมีบางเงื่อนไขที่ไม่ได้ปฏิบัติใน

สัญญา โดยพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลในขณะเข้าท าสัญญา และมุ่งหวังให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น 
2)  ข้อสัญญาจ ากัดความรับผิด ตามข้อ11(4)(a)(b) แห่งกฎหมายนี้ ในการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสมเหตุสมผลนั้น โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ประการ ได้แก่ 
2.1)  ตามข้อ 11(4)(a) เป็นทรัพย์สินที่สามารถน ามาช าระหนี้ได้เมื่อ

เกิดความรับผิด โดยที่ศาลจะพิจารณาจากข้อกล่าวอ้างในข้อจ ากัดความรับผิดว่าไม่มีความ
สมเหตุสมผล หากมีมูลค่าเงินดังกล่าวเป็นจ านวนน้อย 

2.2)  ตามข้อ 11(4)(b) เป็นกรณีของบุคคลที่กล่าวอ้างในการจ ากัด
ความรับผิดโดยได้รับเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ท าให้การจ ากัดความรับผิด
ในมูลค่าเงินดังกล่าวไม่มีความสมเหตุสมผลตามเงื่อนไขของการท าประกันภัยนั้น เพราะถือว่าไมไ่ด้
สร้างภาระเพ่ิมข้ึน 

2.1.3.6  แนวทางการตัดสินคดีในการทดสอบความสมเหตุสมผล จ าแนกได้ 14 ชนิด 
ได้แก่ 

1)  การปฏิบัติตามรูปแบบและข้อผูกพันตามสัญญา ในการพิจารณาของ
ศาลว่าเป็นข้อสัญญาที่มีความสมเหตุสมผล28 ต้องมหีลักเกณฑ์ 5 ประการ29 ได้แก่ 

1.1)  ความเสมอภาคในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญา 
1.2)  การที่คู่สัญญาได้รับการชักชวนให้ยอมรับข้อสัญญา อีกทั้งได้รับ

โอกาสในการท าสัญญาในลักษณะเดียวกันกับบุคคลภายนอก 
1.3)  คู่สัญญาได้รู้หรือควรรู้ถึงกรอบหรือความมีอยู่ของสัญญา

ดังกล่าว 
1.4)  มีข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขบาง

ประการที่มีเหตุผลรองรับ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ในขณะเวลาที่ท าสัญญา ซึ่งมีความคาดหวังว่าจะ
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขนั้น 

                                                           
28 Elizabeth Macdonald, The Unfair Contract Terms Act 1977, pp. 585-594, 

ค้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ 
j.1468-2230.1995.tb02034.x/ pdf 

29 โปรดดู มาตรา 11 (2) และรายการที่ 2 ในตอนท้ายของ Unfair Contract Terms Act 
1977, หน้า 6, 20. 
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1.5)  มีค าสั่งพิเศษจากคู่สัญญาให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ
ผลิตสินค้าดังกล่าว 

2)  ความตกลงยินยอมของคู่สัญญาในเนื้อหาของสัญญา เนื่องศาลได้
พิจารณาจากระดับของความยินยอมท าให้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะการให้ความ
ยินยอมเป็นการสะท้อนถึงความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาในการเข้าท าสัญญา
ดังกล่าว ซึ่งมีตัวอย่างของคดี Macrae and Dick Ltd v Philip30 ซึ่งศาลได้ตัดสินว่าเงื่อนไขของข้อ
สัญญานี้มีความสมเหตุสมผล เพราะในขณะที่ท าการร่างสัญญาไม่ได้ระบุให้ผู้ขายมีสิทธิซื้อรถยนต์
ดังกล่าวกลับคืน แต่ผู้ซื้อได้ถูกขอร้องให้มีการลงลายมือชื่อในเอกสารที่มีข้อสัญญาให้ผู้ขายซื้อรถยนต์
กลับคืนในเวลาที่มีการส่งมอบ และผู้ซื้อมีทางหลายทางเลือก ได้แก่  การฟ้องร้องให้ผู้ขายรับผิดตาม
สัญญา หรือให้ผู้ขายส่งมอบรถโดยปราศจากเงื่อนไขดังกล่าว แต่ผู้ซื้อได้เลือกการลงลายมือชื่อใน
เอกสารที่มีเงื่อนไขนี้ และท าให้เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนั้นข้อสัญญาจึงมีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว 

3)  การที่คู่สัญญาได้ยินยอมและรับทราบถึงระดับของข้อยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดในประกาศและข้อสัญญา กล่าวคือหากข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดมีระดับสูงมาก มี
ผลให้ผู้ร่างสัญญาต้องแจ้งให้คู่สัญญาที่เข้ามาท าสัญญาด้วยได้รับทราบ หากไม่แจ้งท าให้ไม่สามารถ
อ้างว่าเงื่อนไขในข้อสัญญานี้ได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล มีตัวอย่าง 2 คดีท่ีส าคัญ ได้แก่ 

3.1)  คดี Wight v British Railways Board31 โดยศาลมีค าพิพากษา
ว่ามีการประกาศแจ้งให้คู่สัญญาได้ทราบชัดเจนเพียงพอแล้ว เพราะได้ใช้โปสเตอร์สีที่มีความดึงดูดใจ 
และได้ปิดประกาศใกล้กับส านักงานจ าเลย 

                                                           
30 คดี Macrae and Dick Ltd v Philip (Supreme Court of New South Wales, 

1982), p. 61, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.books.google.co.yh/ 
books?isbn=1847313485 

31 คดี Wright v British Railways Board (Supreme Court of Canada, 1983),   
p. 58, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.lawcom.gov.uk/wp-
content/uploads/2015/03/ le257_damages_personal_injury-non-pecuniary_loss.pdf 
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3.2)  คดี Stag Line Ltd v Tyne Shiprepair Group Ltd32 ซึ่งศาล
ได้ตัดสินว่าต้องเน้นการแจ้งให้คู่สัญญาทราบเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นภาษาทางกฎหมายซึ่งต้องใช้
ความรู้และเข้าใจในข้อสัญญาหรือประกาศดังกล่าว 

4)  ขอบเขตของเนื้อหาสาระส าคัญในค าประกาศหรือข้อสัญญา เนื่องจาก
ตามตารางท่ี 2(c) แห่ง U.C.T.A. ที่มีการร่างข้อสัญญาเพ่ือจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดซึ่งหากก าหนด
ไว้ในระดับสูงมาก ย่อมมีผลให้มีภาระการพิสูจน์มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนความสมเหตุสมผลของข้อสัญญา
นั้น และมีคดีพิพาทท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 2 คดี ได้แก่ 

4.1)  คดี Walker v Boyle33. ศาลได้ตัดสินว่าข้อสัญญานี้ไม่ผ่านการ
ทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะข้อสัญญาขาดความแน่นอนและไม่ได้เกิดจากตัวแทนผลประโยชน์
ของคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ร่างข้อสัญญานั้น 

4.2)  คด ีR W Green Ltd v Cade Bros Farms34 ศาลตัดสินแบ่งเป็น 
2 กรณีกล่าวคือเป็นข้อสัญญาที่ไม่มีความสมเหตุสมผลในกรณีของการจ ากัดเวลา เพราะมีเวลาน้อยท า
ให้จ าเลยคู่สัญญาซึ่งซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ไม่สามารถคัดค้านและโต้แย้งในสินค้าดังกล่าวที่มีความบกพร่อง
ได้ตามเงื่อนไขท่ีโจทก์ได้มีการจ ากัดความรับผิดไว้ ส่วนในกรณีของการจ ากัดความเสียหายนั้น ศาลได้
ตัดสินว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว โดยการยกข้ออ้างจากสัญญาส าเร็จรูปได้ เนื่องจากสัญญาดังกล่าว
ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เป็นตัวแทนของคู่สัญญาทุกฝ่าย ประกอบกับได้รับการพัฒนาและใช้กัน
มานานแล้ว ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงมีผลท าให้ข้อสัญญาในคดีเดียวกันเป็นทั้งมีและไม่มีความสมเหตุสมผล 

5)  ค าแนะน าและอธิบายผลในทางกฎหมาย  เนื่องจากการที่คู่สัญญา
สามารถรับรู้ในผลของสัญญาได้เป็นอย่างดี เกิดจากการใช้ข้อสัญญานั้น ๆ เป็นประจ านั่นเอง ประกอบ
กับหากมีการแนะน าผลในทางกฎหมายย่อมท าให้การอ้างได้ว่ามีความสมเหตุสมผลเพราะมีน้ าหนัก 
โดยถือว่าคู่สัญญาได้เข้าใจในผลทางกฎหมายนั้นแล้ว เช่น คดี Walker v Boyle ศาลตัดสินว่าไม่มี
ค าแนะน าที่อธิบายปัญหาในผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นของข้อสัญญานั้น ท าให้คู่สัญญาไม่อาจ

                                                           
32 คดี Stag Line Ltd v Tyne Shiprepair Group Ltd (Supreme Court of 

Denmark, 1983), pp. 5-6, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https:// 
www.thestudentroom.co.uk/attachment.php? 

33 คดี Walker v Boyle (Court of Appeal of California, 1982), p. 1, ค้นวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.swarb.co.uk/walker-v-boyle-1982 

34 คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms (Supreme Court of Michigan, 
1978), p. 1, ค้นวันที่ 11 มีนาคม 2559 จาก https://www.static-2.socialgo.com 
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แยกแยะข้อดีและข้อเสียเพ่ือตัดสินใจว่าจะเข้าท าสัญญานั้นหรือไม่ จึงถือได้ว่าพฤติการณ์แวดล้อมแห่ง
คดีเป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีน้ าหนักมากพอว่า ข้อสัญญานั้นผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล 

6)  ทางเลือกของคู่สัญญาในการป้องกันความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากการก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ร่างสัญญานั้น อย่างไรก็ดี  การ
ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของตาราง 2(a) และ (b) ในตอนท้ายของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของประเทศอังกฤษ ค.ศ. 1977 ที่ได้วางหลักในการวินิจฉัยถึงความ
สมเหตุสมผลโดยเทียบเคียงกับสัญญาอ่ืน ๆ และอ านาจต่อรองของคู่สัญญาเดียวกันและคู่สัญญาอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้การประกันภัย ถือว่าเป็นทางเลือกในการควบคุมความเสี่ยงของคู่สัญญา และมี 3 คดีที่
ส าคัญ ได้แก่ 

6.1)  คดี Peek v North Staffordshire Railway Co35 คดีนี้ศาล
ตัดสินว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดที่ไม่มีความสมเหตุสมผล กล่าวคือตามข้อเท็จจริงไม่มีการเสนอ
ทางเลือกอ่ืนซึ่งมีราคาที่เป็นธรรมให้แก่คู่สัญญา เพราะได้มีการเสนอให้ท าประกันภัยแต่มีราคาสูง
เพ่ือให้เลือกทางเลือกอ่ืน ดังนั้นจึงถือได้ว่าคู่สัญญาไม่มีทางเลือกในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งปวง
อย่างเพียงพอ 

6.2)  คดี Smith v Eric S Bush36 ศาลตัดสินว่าข้อยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดนั้น ไม่ผ่านการทดสอบว่าข้อสัญญามีความสมเหตุสมผลเพราะไม่มีความเป็นธรรมต่อ
คู่สัญญา 

6.3)  คดี George Mitchell ZChesterhall) Ltd v Finney Lock 
Seeds Ltd ศาลตัดสินว่าข้อสัญญาในใบแจ้งหนี้ที่มีการจ ากัดความรับผิด โดยมีการชดใช้ราคาหรือ 
รับเปลี่ยนสินค้าที่มีความช ารุดบกพร่องนั้นไม่มีความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากการที่จ าเลยผู้ขาย
เมล็ดพันธุ์พืช มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมทั้งสามารถท าประกันภัยเพ่ือความเสี่ยงได้
ดีกว่าผู้ซื้อซึ่งไม่อาจตรวจสอบเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุท าให้สินค้ามีความช ารุดบกพร่องในขณะเข้าท า
สัญญา 

7)  ความสามารถในการจัดหาให้มีการท าประกันภัย ตามข้อ 11(4)(a) แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า U.C.T.A. ดังนั้นการ
ท าประกันภัยจึงเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการใช้ทดสอบความสมเหตุสมผล โดยเฉพาะเป็นสัญญาที่มี

                                                           
35 คดี Peek v North Staffordshire Railway Co (Supreme Court of Canada, 

1863), p. 1, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.en.wikipedia.org/wikipedia.org 
/wiki/common_carrier 

36 คดี Smith v Eric S Bush (Supreme Court of Canada, 1990), op. cit., p. 1. 
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การจ ากัดความรับผิดและก าหนดเป็นจ านวนเงินได้แน่นอน เนื่องจากการประกันภัยเป็นการจัดการใน
ความรับผิดที่มีประสิทธิภาพ และมีตัวอย่างที่ส าคัญ ได้แก่ คด ีPhoto Production Ltd v Securicor 
Transport Ltd37 ศาลได้ตัดสินว่าข้อจ ากัดของเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบในสัญญานี้มีความชัดแจ้ง 
ประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทจ าเลยได้รับมีความเหมาะสม ท าให้มีสิทธิก าหนดหน้าที่ในการใช้ความ
ระมัดระวังพอสมควรแล้วในฐานะของนายจ้างของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้จุดไฟท าให้ เกิด
ไฟไหม้ในโรงงานของโจทก์ ดังนั้นบริษัทจ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของโจทก์  เนื่องจาก
ราคาค่าจ้างที่พอสมควรให้แก่บริษัทจ าเลย ท าให้สามารถยกเว้นความรับผิดในบางประการตามสัญญา 
ส่วนบริษัทโจทก์สามารถน าเงินบางส่วนไปจ่ายเป็นเบี้ยประกันในการท าสัญญาประกันภัย 

อย่างไรก็ดี ข้อพิจารณาในการท าประกันภัย ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 3 
ประการ คือ 

(1)  คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นผู้เอาประกันภัยได้สะดวกกว่ากัน เพ่ือแก้ปัญหา
ความเสี่ยง กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยย่อมรู้จักคุณสมบัติและราคาของสินค้า ประกอบกับมีความ
สะดวกมากกว่า เช่น  

(1.1)  คดี Wright v British Railways Board เนื่องจากเป็นคดีที่
ศาลตัดสินว่าข้อจ ากัดความรับผิดในสัญญานี้ได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะโจทก์ทราบ
ถึงราคาทรัพย์สินของตนเองรวมทั้งมีความสามารถในการท าประกันภัยนี้ได้ ในท านองกลับกันจ าเลย
ซึ่งไม่ทราบมูลค่าของสินค้าดังกล่าว 

(1.2)  คดี George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock 
Seeds Ltd เนื่องจากเบี้ยประกันของการประกันภัยที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายมีราคาถูกกว่าการ
ประกันภัยความรับผิด และคดีนี้ศาลตัดสินว่าการอ้างข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขาย ไม่มีความ
สมเหตุสมผลเพราะผู้ขายไม่ท าประกันภัยในการชดใช้ค่าเสียหาย ถึงแม้ว่าการท าประกันภัยจะไม่มีผล
ต่อการเพ่ิมราคาของเมล็ดพืช 

(2)  โอกาสในการท าสัญญาประกันภัย กล่าวคือคู่สัญญามีโอกาสในการ
ท าประกันภัยที่มีการคุ้มครองถึงเนื้อหาของสัญญานั้น เช่น ในคดี Phillips Product v Hyland ศาล
ตัดสินว่าข้อสัญญาที่ให้โจทก์ผู้เช่าต้องรับผิดนั้น ไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะโจทก์ผู้
เช่าไม่มีโอกาสในการท าสัญญาประกันภัยประกอบกับโจทก์ไม่ได้เป็นผู้เลือกคนขับ  และไม่มีความ
เชี่ยวชาญในเครื่องจักรนั้น 

                                                           
37 คดี Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd (Supreme Court of 

Canada, 1980), p. 16, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.cilex.org.uk.pdf 
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(3)  ความเหมาะสม เนื่องจากการประกันภัยหาได้ครอบคลุมในการ
แก้ปัญหาทั้งปวงไม่ โดยมีตัวอย่างมาสนับสนุน ได้แก่ คดี Woodman v Photo Trade Processing 
Ltd38 ซึ่งศาลตัดสินว่าข้อสัญญาที่จ ากัดความรับผิดนั้น ไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะโจทก์ขาด
ทางเลือกอ่ืน ๆ เนื่องจากไม่ได้รับข้อเสนอในทางเลือกที่ว่าให้จ่ายค่าว่าจ้างในราคาที่สูงกว่า เพ่ือให้ร้าน
ถ่ายรูปมีความรับผิดทั้งหมด 

8)  ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง เนื่องจากสัญญายกเว้นความรับ
ผิดนั้นมีความเสี่ยง โดยมีคดีท่ีมาสนับสนุนและสามารถจ าแนกได้ 2 คดีที่ส าคัญ ได้แก่ 

8.1)  คดี Phillips Products v Hyland39 ซึ่งศาลตัดสินว่าสัญญาที่
ยกเว้นความรับผิดนั้นไม่สมเหตุสมผล เพราะผู้เช่ารถขุดไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ เนื่องจากมิ
อาจเลือกคนขับรถขุดได้และไม่อาจสั่งให้คนขับควบคุมรถขุดแต่อย่างใด นอกจากนี้ในการควบคุม
ความเสี่ยงในสินค้าที่มีการผลิตหรือเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษตามความต้องการของคู่สัญญาตามตาราง 
2(e) แห่ง U.C.T.A. หากสินค้านั้นผู้ซื้อเป็นฝ่ายก าหนด ย่อมมีผลให้ข้อสัญญานั้นมีความเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล ท าให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้าดังกล่าวซึ่งได้ก านดให้มี
ลักษณะพิเศษโดยผู้ซื้อคู่สัญญา 

8.2)  คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell เนื่องจากผู้ขาย
ต้องแนะน าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าที่ถูกออกแบบและผลิตออกมา ซึ่งศาล
ตัดสินว่าข้อก าหนดของคู่สัญญาไม่ใช่การออกแบบรถบดอัดขยะ และไม่เป็นสาระส าคัญของสัญญา 
ดังนั้นข้อสัญญายกเว้นความรับผิดดังกล่าว จึงไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล 

9)  กรอบของความชัดเจนของข้อสัญญาในการน าไปปฏิบัติ กล่าวคือต้องมี
ลักษณะที่ใช้ข้อสัญญานี้กันอย่างแพร่หลายกันโดยทั่วไประหว่างบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน จึง
ผ่านหลักเกณฑ์ในการทดสอบความสมเหตุสมผล ศาลจึงตัดสินว่าเป็นข้อสัญญาที่มีความเป็นธรรม 
ตามคดี Wight v British Railways Board40 

10)  ความเสมอภาคในความแข็งแกร่งของอ านาจการต่อรอง ตามตาราง 
2(a) แห่ง U.C.T.A. เนื่องจากมีการร่างสัญญาที่มีเนื้อหาในการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตนเองซึ่งมี

                                                           
38 คดี Woodman v Photo Trade Processing Ltd (Supreme Court of Canada, 

1981), p. 15, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.cilex.org.uk.pdf 
39 คดี Phillips Products v Hyland (Supreme Court of Canada, 1987), p. 277, 

ค้นวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก https://www.e-lawsource.co.uk 
40 คดี Wright v British Railways Board (Supreme Court of Canada, 1983), 

op. cit., p. 35. 
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ความเข้มแข็งกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในอ านาจการเจรจาต่อรอง อันน ามาซึ่งการเอาเปรียบและเกิด
ความไม่เป็นธรรม เช่น คดี Hart v O’ connor41 ซ่ึงศาลตัดสินว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมี 2 
ประเภท ได้แก่ ด้านกระบวนการและความไม่เสมอภาคตามสัญญา 

11)  คุณสมบัติของคู่สัญญา ได้แก่ ประสบการณ์ การมีอ านาจการต่อรอง
ในเงื่อนไขของสัญญา ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและผลของสัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ศาลน ามา
พิจารณาว่าข้อสัญญานั้นได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล 

12)  ผลในข้อเท็จจริงของการปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่ 
ปัญหาในการน าสัญญามาปฏิบัติซึ่งสัมพันธ์กับการก าหนดเนื้อหาของสัญญา เช่น คดี Smith v Eric S 
Bush42 และ Singer CO (UK) Ltd v Tees and Harlepool Port Authority43 และการยกเว้นความ
รับผิด เช่น คดี Smith v Eric S Bush ซึ่งศาลตัดสินว่าตามเนื้องานที่จ าเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
สัญญานั้นไม่มีความเสี่ยงและยุ่งยากจนเกินสมควร ดังนั้นข้อยกเว้นความรับผิดของจ าเลยจึงไม่มีความ
สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านกรอบของเวลามาเกี่ยวข้อง สามารถจ าแนกได้เป็น 2 คดีที่
ส าคัญ ดังนี้ 

12.1)  คดี R W Green ltd v Cade Bros Farms44 ซึ่งศาลตัดสินว่า
ข้อสัญญาในการยกเว้นความรับผิดไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะมีการก าหนดกรอบของเวลาที่สั้น
เกินไปในการให้โต้แย้งในสินค้าที่มีความช ารุดบกพร่อง 

                                                           
41 คดี Hart v O’ connor (Supreme Court of New Zealand, 1985), pp. 178-

179, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.nzlii.org/nz/journals/aukulawrw 
/1985/4.pdf 

42 คดี Smith v Eric S Bush (Supreme Court of Canada, 1990), op. cit., pp. 
387-392. 

43 คดี Singer CO(UK) Ltd v Tees and Harlepool Port Authority (Supreme 
Court of Denmark, 1988), p. 276, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https:// 
www.simic.net.cn/upload/2010-06/20100621142546083.pdf 

44 คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms (Supreme Court of Michigan, 
1978), p. 185, ค้นวันที่ 11 มีนาคม 2559 จาก https://www.static-2.socialgo.com 
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12.2)  คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell45 ซึ่งศาลตัดสิน
ว่าข้อสัญญาในการยกเว้นความรับผิดไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะการก าหนดเวลาดังกล่าวเร็ว
เกินไป 

13)  ผลของค าพิพากษาในคดีก่อนเพ่ือใช้ในการเทียบเคียง จากคดี Smith 
v Eric Bush โดยศาลได้ได้น าความสมเหตุสมผลของข้อสัญญายกเว้นความรับผิดมาพิจารณา 

14)  การกระท าผิดข้อสาระส าคัญของสัญญา ศาลได้ตัดสินจากคดี George 
Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd Lord Bridge46 ว่าหลักผิดสัญญาในข้อ
สาระส าคัญจะไม่น ามาพิจารณาในการทดสอบความสมเหตุสมผลโดยเด็ดขาด 

สรุป ผู้เขียนมีความเห็นว่าในการที่คู่สัญญาจะอ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้นั้น มี
หลักเกณฑ์ว่าข้อสัญญานั้นต้องมีความเป็นธรรมและมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามหลักความสมเหตุสมผล 
จึงจะสามารถใช้บังคับต่อคู่สัญญาได้ โดยการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม ค.ศ. 1977 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีปัจจัยของพฤติการณ์แวดล้อมของข้อเท็จจริงในแต่ละคดี
และน ามาปรับใช้กับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อสัญญา ไม่ใช่เฉพาะที่ยกขึ้นกล่าวอ้างเท่านั้น ทั้งนี้ต้องปรับ
ใช้เป็นการทั่วไปโดยมีการน าสืบตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในการพิจารณาว่าเนื้อหาข้อ
สัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยจะมีความเป็นธรรมแก่ฟาร์มฯ หรือไม่ โดย
ใช้หลักความสมเหตุสมผลมาพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์หลัก และหลักการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมาสนับสนุนในการพิจารณาถึงข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ซึ่งจะวิเคราะห์ในบทที่ 5 

 

 
 
 
 
 
                                                           

45 คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell (Supreme Court of Canada, 
1983), pp. 227-228, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.books.google.co.th 
/books?isbn= 9041125213 

46 คดี George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd Lord 
Bridge (Supreme Court of Canada, 1983), pp. 506-513, ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
จาก https:// www.ius.unbas.ch/fieldmin/user_upload/fe/file/comparative/contracts/ 
week3.pdf 
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2.2  ความหมายของเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) 
 

เนื่องจากการท าเกษตรพันธสัญญาหรือคอนแทรกซ์ฟาร์มม่ิง มีความหมาย47 เกี่ยวข้องกับการ
ท าเกษตรแบบมีพันธสัญญาผูกพันระหว่างนายทุน นักธุรกิจซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่กับ เกษตรกร 
นอกจากนี้เกษตรพันธสัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า Contract Farming และจากการศึกษาค้นคว้า
พบว่ายังไม่มีการให้ค านิยามศัพท์ไว้อย่างเป็นทางการ จึงท าให้มีชื่อเรียกที่มีความหลากหลาย เช่น 
ฟาร์มสัญญาตลาดข้อตกลง การเกษตรแบบมีสัญญา การเกษตรพันธสัญญา เกษตรครบวงจรระบบ
การตลาดการเกษตรที่มีสัญญาผูกพันและการผลิตโดยมีเงื่อนไข รวมทั้งคอนแทรกซ์ฟาร์มมิ่ง เป็นต้น 
และ Contract Farming ได้มนีักวิชาการและสถาบันที่หลากหลายได้ให้ความหมายต่าง ๆ กันไว้ ดังนี้ 

สมภพ มานะรังสรรค์ ได้น าเสนอว่าเป็นระบบการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันหรือคอนแทรกซ์
ฟาร์มมิ่ง หมายถึง การจัดการทางความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ซื้อผลผลิตในแนวดิ่ง    
ท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจในการก าหนดความแน่นอนของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนต้องการ
รับซื้อ และไม่ต้องรับภาระจากการเป็นเจ้าของในการผลิตทางการเกษตรนั้น ๆ 

ปริชาติ มณีมัยและคณะ ได้ท าการศึกษาว่า48 การที่เกษตรกรใช้สัญญาข้อตกลงกับบริษัท 
ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มการผลิตสินค้าเกษตร โดยสัญญาดังกล่าวระบุว่าบริษัทคู่สัญญาจะเป็นผู้จัดหา
ทรัพยากรการเกษตรและอาจรวมถึงการเข้าไปก าหนดวิธีการด าเนินการผลิต ปริมาณ คุณภาพของ
ผลผลิตและระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการผลิตจะกระท าบนพ้ืนที่ซึ่งเกษตรกรเป็นเจ้าของ 
และเกษตรกรจะเป็นผู้ดูแลสุกรและจัดการพ้ืนที่การผลิตเองทั้งหมด ในขณะที่บริษัทผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
และอ านาจการต่อรองเหนือผลผลิตที่ได้จากการผลิตนั้น 

กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอว่าตลาดข้อตกลง หมายถึงการซื้อขายสินค้า
เกษตรที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต หรือสถาบันเกษตรกรกับผู้รับซื้อ ซึ่งเป็นโรงงาน
แปรรูปหรือตัวแทนผู้รับซื้อในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีการท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดของสินค้า ได้แก่ แหล่งผลิต ปริมาณ ราคา สถานที่ส่งมอบ
ช่วงเวลาการส่งมอบ คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การช าระเงิน สถานที่พ้ืนที่เพาะปลูก การให้
ค าแนะน าทางวิชาการและการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อผิดสัญญา 

                                                           
47 ศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์, สัญญาที่ไม่เป็นธรรมในคอนแทรกซ์ฟาร์มม่ิง: ศึกษากรณี

การเลี้ยงไก่เนื้อ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 17. 
48 ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, “ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาด

กลางและขนาดย่อม: กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบรับจ้างในจังหวัดพัทลุง,” วารสารการ
จัดการสมัยใหม่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): หน้า 93. 
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กรมการค้าภายใน ได้ให้ความหมายว่าเป็นการซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า
ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตหรือสถาบันเกษตรกร กับผู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งกรณีของ
โรงงานแปรรูปหรือตัวแทนรับซื้อในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีการท าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
และระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตและตลาดของสินค้า ได้แก่ แหล่งผลิต สถานที่ส่งมอบ ปริมาณราคา 
พ้ืนที่เพาะปลูกช่วงเวลาที่ต้องท าการส่งมอบ การก าหนดวันที่ช าระเงิน และการตรวจสอบคุณภาพ 
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่กระท าการผิดเงื่อนไขของสัญญา การให้บริการทางวิชาการซึ่งน ามาใช้
ในการแนะน าในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาข้อตกลงมีความแตกต่างกัน
รวมทั้งมีความผันแปรไปตามประเภทของคู่สัญญาและสินค้าชนิดนั้น ๆ49  

ดังนั้น ระบบเกษตรพันธสัญญา หมายถึง ระบบการผลิตในการเกษตรที่มีการจัดการร่วมกัน
ระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง  ๆ
กับผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรหรือฟาร์มผู้ผลิตซึ่งมีปัจจัยการผลิตบางประเภทที่อยู่ในความครอบครอง
เช่น แรงงาน ที่ดิน ทุน เป็นต้น โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญาระหว่างกันไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านคุณภาพและปริมาณของผลิตผลการเกษตร รวมทั้งได้ก าหนดไว้ว่าเกษตรกรต้องป้อนผลิตผล
การเกษตรดังกล่าวให้ผู้ซื้อตามข้อตกลงในสัญญา ส่วนของผู้ประกอบการก็จะให้การประกันราคา
ผลผลิต พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทุนในด้านพันธุ์สุกร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งผู้ประกอบการ
เหล่านั้น ไม่จ าต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงในหน่วยต่าง ๆ ของปัจจัยการผลิตดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรผู้เข้าร่วมกับโครงการยังคงมีอิสระในการเป็นเจ้าของหน่วยการผลิตของตนเอง ประกอบกับ
เป็นการท าสัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าท า
สัญญากับบริษัทเพ่ือผลิตสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีต่อกัน โดยที่บริษัทเป็นผู้จัดหาพันธุ์ อาหารสุกร และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับฟาร์ม
เกษตรกรและบริษัทจะท าการรับซื้อผลผลิตทั้งหมดจากฟาร์มเกษตรกรที่ได้ก าหนดราคาไว้ล่วงหน้า
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 ของการผลิตตามสัญญานี้ ฟาร์มเกษตรกรจะถูกผูกมัดตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามสัญญาโดยต้องขายผลผลิตกลับคืนให้แก่บริษัท50 ดังกล่าวตามที่ตกลงไว้เท่านั้น รวมทั้ง
เป็นการท าสัญญาในการเกษตรหรือฟาร์มสัญญาที่มีการท าสัญญาซื้อขายกันซึ่งประกอบด้วยคู่สัญญา
สองฝ่ายกล่าวคือเป็นผู้ผลิต เช่น ฟาร์มผลิตสุกรขุน และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับซื้อผลผลิต
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของบริษัทหรือโรงงานแปรรูปต่าง ๆ ในสัญญา ส่วนใหญ่จะมีการก าหนดราคาซื้อ

                                                           
49 นวลจันทร์ พารักษา และคณะ, การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ 

(สุกร) ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), หน้า 41. 
50 พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ, เกษตรพันธสัญญา ผลตอบแทน ความเสี่ยงและความ

เป็นธรรม (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552), หน้า 74. 
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หรือวิธีการก าหนดราคาผลผลิต รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของผลผลิตที่จะรับซื้อไว้  
นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวโยงกับการจัดหาปัจจัยสนับสนุนในการผลิตต่าง  ๆ 
ตลอดจนให้บริการค าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตให้กับผู้ผลิตเพ่ือสร้างความมั่นใจ51 ใน
มาตรฐานของผลผลิตให้เป็นไปตามสัญญา อนึ่ง การท าการเกษตรโดยมีข้อตกลงระหว่าง  ผู้ซื้อกับ
เกษตรกรโดยอาจมีผู้รวบรวม หัวหน้ากลุ่ม และหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าว
อาจมีลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตกลงด้วยวาจาก็ได้โดยที่สัญญานั้นต้องระบุถึงรายละเอียด
ของราคา ปริมาณ คุณภาพ ช่วงเวลาในการรับซื้อ นอกจากนี้อาจมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
สินเชื่อ ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การเกษตรพันธสัญญาหรือการเกษตรครบวงจร คอน
แทรกซ์ฟาร์มมิ่งจึงเป็นชื่อเรียกของระบบ หรือรูปแบบประเภทหนึ่งของความสัมพันธ์ของการผลิตกับ
การตลาดระหว่างบริษัทและฟาร์มฯ โดยมีการตกลงที่จะท าการผลิตรวมทั้งซื้อขายผลผลิตทาง
การเกษตรระหว่างกันไว้ล่วงหน้า นอกจากข้อตกลงที่จะซื้อและขายแล้ว เกษตรพันธสัญญาส่วนใหญ่
ยังประกอบไปด้วยเงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น เงื่อนไขในการรับซื้อ ได้แก่ การก าหนดสูตรค านวณราคาในการ
รับซื้อ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพ เป็นต้น 

ดังนั้น ตามแนวความคิดของผู้เขียน “เกษตรพันธสัญญา” จึงหมายถึงสัญญาต่างตอบแทนที่
ท าไว้ล่วงหน้า ในการมีข้อตกลงกันระหว่างฟาร์มผู้ผลิตฝ่ายหนึ่งที่ท าการผลิตสุกรขุนกับบริษัทซึ่งเป็น
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ฟาร์มฯ จะต้องท าการผลิตให้ได้มาตรฐานและตรงกับเงื่อนไขตามที่บริษัท
ก าหนดไว้ในข้อตกลงของสัญญา เช่น มีการระบุตัวเลขที่มีความชัดเจนในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งราคาที่บริษัทรับซื้อสุกรขุน ณ วันส่งมอบ เป็นต้น โดยฝ่ายบริษัทเป็นผู้รับซื้อตามราคาท่ีก าหนด
ไว้ในข้อตกลงของสัญญาและบริษัทจะให้การสนับสนุนทางด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีนป้องกัน
โรคระบาด การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี รวมทั้งให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตสุกร
ขุนจากสัตวบาลหรือสัตวแพทย์ซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ล้วนแต่เป็นปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญ
ทั้งสิ้น ตามรายละเอียดในข้อตกลงนั้นบริษัทผู้ประกอบการจะเป็นผู้ก าหนดให้ฟาร์มฯ ต้องปฏิบัติตาม 
และบริษัทรายใหญ่ที่ประกอบกิจการในธุรกิจการผลิตปศุสัตว์ที่ครบวงจร จะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์
ของประเภทปศุสัตว์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นของตนเอง52 แต่ในทางปฏิบัติของระบบเกษตรพันธ
สัญญานั้นได้น าความไม่เป็นธรรมมาสู่ฟาร์มฯ อย่างชัดแจ้ง และผู้เขียนมีความเห็นว่าระบบเกษตรพันธ

                                                           
51 สุดใจ จงวรกิจวัฒนา, เกษตรพันธสัญญาเพื่อบรรเทาความยากจน กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ (กรุงเทพมหานคร: ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549), 
หน้า 7. 

52 พุทธกาล รัชธร, โครงสร้างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 
(วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 25. 
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สัญญาเป็นการผลิตสุกรขุนของไทยในเชิงอุตสาหกรรมที่มีผลดีต่อการจ้างงานและการพัฒนาบุคคล 
รวมทั้งให้คู่สัญญาทุกฝ่ายมีความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ โดยต้องเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรมและควร
มีมาตรการจากภาครัฐเข้ามาควบคุมโดยผ่านการบังคับใช้ในทางกฎหมาย 

 

2.3  หลกัข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด (Exception or Limitation  
Liability) 

 
เนื่องจากมีนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส ได้แก่ Mazeaud และ Marty ซึ่งให้การยอมรับว่าเป็นหนี้

ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากอ านาจของกฎหมาย53 และความตกลงเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในผล
บังคับตามหนี้ที่สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท54 ได้แก่ ให้หนักขึ้นและเบาลง โดยเฉพาะความตกลง
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในผลบังคับตามหนี้ให้เบาลงนั้น สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อตกลง
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในเมื่อลูกหนี้ไม่มีการช าระหนี้ดังกล่าว และข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดไว้ล่วงหน้านั้น หมายถึงข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ต้อง
ช าระหนี้หรือต้องช าระหนี้แต่ไม่ถูกต้องตามสัญญาซึ่งท าให้เกิดความผิดขึ้นแล้วตามกฎหมาย แต่
ผู้กระท าความผิดนั้นต้องรับผิดจ ากัดเพียงภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นตามหลัก
เสรีภาพในการท าสัญญาย่อมมีผลให้คู่สัญญาสามารถท าการตกลงยกเว้น หรือจ ากัดความรับผิดของ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตามต้องการ โดยมีการริเริ่มข้ึนตั้งแต่ขณะท าสัญญาหรือภายหลังเกิดสัญญา
แล้วก็ได้ หากข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะท าสัญญาข้อตกลงนั้นก็จะเป็นสัญญาข้อหนึ่ง และหาก
ข้อสัญญานี้ตกเป็นโมฆะก็จะเข้าลักษณะของความเป็นโมฆะแยกส่วนตามมาตรา 173 แห่งป.พ.พ.   
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อข้อสัญญาข้ออ่ืน ๆ55 ดังนั้นข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด จึงสามารถ
จ าแนกได้เป็นสองช่วงเวลาคือ ช่วงแรกเกิดขึ้นก่อนที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ซึ่งเรียกว่าข้อตกลงยกเว้นหรือ

                                                           
53 จี๊ด เศรษฐบุตร , หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้, พิมพ์ครั้งที่ 20 (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า 
67. 

54 จี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่ง ลักษณะนิติกรรมและสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 247. 

55 ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา พร้อมค าอธิบายในส่วนของ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง, พิมพ์
ครั้งที่ 16 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 417. 
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จ ากัดความรับผิดไว้ล่วงหน้า และช่วงหลังซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังจากท่ีลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ดังนั้นข้อตกลง
ยกเว้นความรับผิดจึงมีผลให้คู่สัญญาที่ผิดสัญญาไม่ต้องรับผิดใด ๆ แต่ข้อตกลงจ ากัดความรับผิดนั้น  
ท าให้คู่สัญญาที่ผิดสัญญายังต้องมีความรับผิดภายใต้กรอบที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญา นอกจากนี้ข้อตกลง
ในประกาศหรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า ซึ่งยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิด
สัญญาตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 อันเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับลักษณะเนื้อหาตามสัญญาที่มีความไม่เป็นธรรมในเกษตรพันธสัญญาการผลิตสุกรขุนของ
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นกรณีที่ได้ท าข้อตกลงประกาศ ค าแจ้งความไว้ล่วงหน้าเท่านั้น หากมี
กรณีพิพาทเกิดขึ้นแล้วจากการกระท าละเมิดต่อกัน หรือมีการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดก็
ตาม โดยต่อมาคู่กรณีได้มาท าความตกลงเพ่ือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กันหรือยกเว้นความรับผิดต่อกัน 
ถือเป็นการประนีประนอมยอมความ56 ตามมาตรา 850-852 แห่งป.พ.พ. ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 
8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้มีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของสัญญาที่เป็นธรรมในต่างประเทศ เช่น 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการจัดท ากฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพ (The International Institute 
for the Unification of Private Law หรือ Unidroit) เนื่องจากไดม้ีการจัดท า Unidroit Principles 
of International Commercial Contract 2010 เพ่ือใช้บังคับแก่สัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ57 
ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้แก่คู่สัญญาซึ่งสามารถน าไปใช้บังคับกับสัญญาดังกล่าวที่มี
ลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรในความรับผิดก่อนสัญญาเกิดขึ้น โดยตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Precontractual Liability หรือ Culpa in Contrahendo ซึ่งมีสาระส าคัญกล่าวคือ ได้มีการก าหนด
หน้าที่ให้คู่สัญญาใช้ความสุจริตในการเจรจา หากเป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ โดยไม่แจ้งหรือได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งควรจะทราบ ท าให้
เกิดการส าคัญผิดในสาระส าคัญหรือเงื่อนไขของสัญญา ในการพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งละเมิด
และหลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม จะต้องน าประเพณีทางการค้าและการปฏิบัติต่อกันในอดีต
ของคู่สัญญามาพิจารณาร่วมด้วย ในทางปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมโดยให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความ
ทั้งสิ้น และผู้เขียนได้จ าแนกข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

                                                           
56 พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2542), หน้า 21. 
57 วริศรา นวลโคกสูง, หลักความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ: 

ศึกษากรณีการล้มเลิกการเจรจา (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), หน้า 162. 
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2.3.1  หลักข้อยกเว้นความรับผิดที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 
เนื่องจากตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ซึ่งบัญญัติว่า 58 “ความตกลงท าไว้ล่วงหน้าเป็น

ข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิดเพ่ือกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนนั้น 
ท่านว่าเป็นโมฆะ” โดยมีตัวอย่างของค าพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค าพิพากษาของศาล
ฎีกาที่ 2867/2541 กรณีเป็นความตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าและสามารถใช้บังคับได้ เนื่องจากเป็น
ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน กล่าวคือ
เป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 ว่าหากสินค้าที่ธนาคารโจทก์รับจ าน าเกิดความช ารุด สูญหาย 
เสียหาย บุบสลาย เสื่อมโทรมไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โจทก์ไม่ต้องรับผิดโดยไม่มีข้อตกลงใดที่
ระบุไว้ชัดเจนว่ามีการยกเว้นมิให้ต้องรับผิดเพ่ือกลฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
โจทก์ ในทางปฏิบัติคู่สัญญาสามารถตกลงจ ากัดความรับผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไรก็ได้ หากไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นมาตรา 373 จึงเป็นความตกลงที่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หากเป็นกรณีท่ีกระท าการโดยทุจริตหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง และมีหนี้ที่ต้องช าระให้แก่กันและกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่หากเจ้าหนี้
ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้เพ่ือเยียวยาความเสียหายนั้น ให้ถือเป็นความยินยอมของเจ้าหนี้ที่
กฎหมายบังคับให้ เพราะไม่ต้องห้ามตามมาตรา 373 นอกจากนี้ ความหมายของ “กลฉ้อฉล” ตาม
มาตรานี้ยังหมายถึงการปฏิเสธการช าระหนี้ เป็นการกระท าการที่มีเจตนาจงใจเพ่ือให้เกิดความ
เสียหาย ในทางกลับกันหากเป็นความประมาทเลินเล่อ ย่อมมีผลให้คู่สัญญามีสิทธิตกลงยกเว้นความ
รับผิดไว้ล่วงหน้าได้ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงจะต้องห้าม
ตามมาตรานี้ เนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงย่อมมีความผิดที่เกิดจากการกระท าที่มีการ
จงใจ อย่างไรก็ดีมาตรา 373 ไม่ต้องห้ามให้คู่สัญญาในการท าความตกลงยกเว้นความรับผิดของ
ตัวแทนของลูกหนี้ รวมทั้งบุคคลที่ลูกหนี้ใช้ให้กระท าการช าระหนี้เนื่องจากตามมาตรา 220 
แห่งปพ.พ. ได้วางหลักว่ามาตรา 373 ต้องห้ามในการน ามาบังคับใช้กับกรณีของมาตรา 220 และมี
ตัวอย่างฎีกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2521 เป็นกรณีที่โจทก์น ารถเข้าจอดที่
สถานีบริการน้ ามันของจ าเลย และได้มอบกุญแจรถแก่พนักงานของจ าเลย นอกจากนี้ได้มีป้ายและ
ใบเสร็จรับเงินโดยมีข้อความว่าให้เช่าเฉพาะสถานที่และไม่รับผิดในทรัพย์สินที่สูญหาย ซึ่งในคดีนี้ศาล
ได้ตัดสินว่าเจตนาของคู่กรณีไม่เป็นเรื่องฝากทรัพย์ เพราะไม่ได้มอบกุญแจให้เพ่ือครอบครองรถ แต่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ส าหรับในการเคลื่อนย้ายรถเท่านั้น และเนื่องจากการท าข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัด

                                                           
58 ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553), หน้า 150. 
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ความรับผิดของลูกหนี้ไว้ล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถจ าแนกการ
พิจารณาออกเป็น 3 กรณี คอื 

2.3.1.1  ตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญาซึ่งซ้อนอยู่ในหลักอิสระในทางแพ่งตาม
มาตรา 151 แห่งป.พ.พ. โดยหากข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไว้ล่วงหน้านั้น ไม่ขัดต่อหลัก
กฎหมายความสงบเรียบร้อยของประชาชน ย่อมมีผลให้สามารถใช้บังคับและผูกพันคู่สัญญาให้มีสิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดต่อกันได้ 

2.3.1.2  ลักษณะของข้อตกลงยกเว้นความรับผิดที่ตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 373 
แห่งป.พ.พ. สามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1)  ต้องเป็นข้อตกลงล่วงหน้าที่เกิดจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ซึ่งไม่
รวมที่เกิดจากคู่สัญญาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

2)  ต้องเป็นข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาเท่านั้น 
ซึ่งไม่รวมถึงเหตุที่มาจากการกระท าละเมิด 

3)  เป็นกลฉ้อฉลในการช าระหนี้หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ลูกหนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงตัวแทนของลูกหนี้และบุคคลที่ลูกหนี้ใช้ในการช าระหนี้กล่าวคือ เป็นการ
จงใจหรือมุ่งหมายที่ลูกหนี้ไม่ต้องการช าระหนี้และเป็นการที่ลูกหนี้ไม่ได้ใส่ใจ รวมทั้งใช้ความ
ระมัดระวังในการช าระหนี้ ทั้งสองกรณีย่อมเป็นการขัดต่อกฎหมายลักษณะหนี้ นอกจากนี้จาก
บทบัญญัติของมาตรา 373 ตอนท้ายได้วางหลักว่า ข้อตกลงที่ท าไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นความรับผิดของ
ลูกหนี้ได้ตกเป็นโมฆะซึ่งไม่รวมถึงการจ ากัดความรับผิดเนื่องจากเป็นบทยกเว้น ประกอบกับเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด 

2.3.1.3  หลักเกณฑ์ของมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ซึ่งมีที่มาจากมาตรา 100 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยลักษณะหนี้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 59 และสามารถจ าแนกได้ 5 
ประการ ดังนี้ 

1)  เป็นการมุ่งเน้นให้ลูกหนี้ตกลงท าสัญญาต่อกันด้วยความระมัดระวังและ
โดยสุจริต 

2)  เป็นข้อยกเว้นความรับผิดที่ตกลงท าไว้ล่วงหน้าก่อนมีความผิดที่เกิดจาก
การไม่ช าระหนี้แต่ไม่รวมถึงข้อจ ากัดความรับผิด ถ้าเป็นข้อจ ากัดความรับผิดที่เกินสมควร ให้ถือว่า

                                                           
59 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม, พิมพ์ครั้งที ่8 

(กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2552), หน้า 301. 
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ข้อจ ากัดความรับผิดนั้นได้กลายเป็นข้อยกเว้นความรับผิดได้60 อย่างไรก็ดี ข้อตกลงยกเว้นความรับผิด
ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ.ให้น ามาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) มาประกอบใน
การพิจารณาด้วย 

3)  “กลฉ้อฉล” หมายถึง เป็นการจงใจไม่ช าระหนี้ซึ่ง เป็นความผิดที่มี
เจตนาทุจริตตั้งใจท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย นอกจากนั้น “ความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง” หมายถึงการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งถ้าหากใช้ความระวังเพียง
เล็กน้อย ภยันตรายนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถือเท่ากับความผิดโดยจงใจ
เหมือนกัน61 

4)  เป็นบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้น ดังนั้นจึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด 
กล่าวคือหากเป็นกรณีของความตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ โดยไม่ช าระหนี้ที่เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อธรรมดาย่อมมีผลบังคับได้ รวมทั้งความตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ที่ก าหนด
ว่า หากการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นเพราะกลฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อโดยตัวแทนของลูกหนี้ ต้องอยู่
ภายใต้การบังคับของมาตรา 220 แห่งป.พ.พ. ซึ่งบัญญัติว่า “ลูกหนี้ต้องรับผิดในความผิดของตัวแทน
แห่งตน กับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการช าระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเอง แต่
บทบัญญัติแห่งมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่” เป็นกรณีที่เจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ได้ตกลงยกเว้นความรับผิดตัวแทนของลูกหนี้ ได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องไปพิจารณาว่าการกระท า
โดยตัวแทนของลูกหนี้มีลักษณะเป็นกลฉ้อฉล หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ก็ตาม 

5)  เข้าลักษณะความเป็นโมฆะแยกส่วน กล่าวคือเมื่อความตกลงยกเว้น
ความรับผิดนั้นตกเป็นโมฆะตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. หาท าให้สัญญานั้นตกเป็นโมฆะไปทั้งหมดไม ่

นอกจากนี้ ในเรื่องของการรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้
ไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นผลของสัญญาตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. และในปัจจุบันที่มีพ.ร.บ. (ปี 2540) มา
ขยายความในการบังคับใช้62 กล่าวคือมาตรา 373 ดังกล่าวเป็นข้อยกเว้นในหลักความศักดิ์สิทธิ์ของ
การแสดงเจตนาซึ่งเป็นหลักทั่วไป ที่ให้คู่สัญญาสามารถท าความตกลงจ ากัดความรับผิดได้ตามความ
ประสงค์ ตามเงื่อนไขที่ข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม

                                                           
60 อรรยา สิงห์สงบ, กฎหมายว่าด้วยสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2550), หน้า 111. 
61 ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 300. 
62 อัครวิทย์ สุมาวงศ์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม 

สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557), 
หน้า 270. 
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มาตรานี้มีผลให้คู่สัญญาไม่สามารถตกลงไว้ล่วงหน้าว่า ให้เป็นข้อยกเว้นที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในกลฉ้อ
ฉลหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้ และหากฝ่าฝืนสัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ
ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 2867/2541 และ 518/2545 เพราะเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน อย่างไรก็ดีข้อสัญญาที่จะตกเป็นโมฆะดังกล่าวนั้น ต้องเป็นการตกลงยกเว้นความรับผิด
ของลูกหนี้ไว้ล่วงหน้ากล่าวคือยังไม่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าไปตกลงกันว่าหากมีการ
กระท าความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด และถ้าเป็นกรณีที่เ กิดความผิดขึ้น
แล้ว โดยลูกหนี้มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือมีการใช้กลฉ้อฉล ท าให้เกิดความเสียหาย
โดยเป็นภาระของลูกหนี้ที่ต้องช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ต่อมาทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ท าการตกลงว่าเจ้าหนี้
ไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ หรือให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่มี
ผลสมบูรณ์ เพราะเป็นข้อตกลงที่ท าขึ้นหลังจากความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว จึงไม่ขัดต่อมาตรา 373 
อย่างไรก็ดี ในการช าระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้สามารถใช้ตัวแทนหรือผู้ใดไปช าระหนี้แทนตนเองก็ได้ตาม
มาตรา 220 กล่าวคือเป็นกรณีที่ลูกหนี้ไปท าสัญญากับเจ้าหนี้ เพ่ือยกเว้นความรับผิดให้กับตัวแทน
หรือผู้ถูกใช้โดยลูกหนี้ ซึ่งจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ท าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย 
ย่อมมีผลท าให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเพราะสัญญานี้มีผลใช้บังคับได้ และมาตรา 373 จะไม่น ามาใช้บังคับ
กับกรณีดังกล่าวตามมาตรา 220 และเนื่องจากสัญญาเป็นบุคคลสิทธิ ดังนั้นผลของการตกลงจ ากัด
ความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ได้ก่อความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ท าให้เจ้าหนี้เกิดสิทธิในการเรียก
ค่าเสียหายได้เต็มจ านวนตามที่ได้รับความเสียหาย โดยลูกหนี้สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ในการจ ากัด
ความรับผิดในการช าระหนี้นั้นเพียงบางส่วน ซึ่งลูกหนี้สามารถกระท าได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แต่ต้องอยู่ภายในกรอบของการตกลงจ ากัดความรับผิดที่ไม่เกินสมควร 
มิฉะนั้นก็จะเป็นข้อยกเว้นความรับผิดหรือขัดต่อพ.ร.บ. (ปี 2540) ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสัญญาบาง
ประเภทที่กฎหมายก าหนดให้ท าการตกลงอย่างชัดแจ้ง ในประเด็นของการยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดของคู่สัญญา จึงจะท าให้สัญญามีความสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ 

 
2.3.2  หลักการผนวกข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเข้าไว้ในสัญญา 
เนื่องจากเป็นหลักการนี้เป็นข้อจ ากัดความรับผิดโดยกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนน ามาศึกษาเพ่ือตอบ

ค าถามวิจัยในประเด็นที่ว่าสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยมีความเป็นธรรม
หรือไม่ และสามารถจ าแนกได้ 2 มาตราที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าว ดังนี้  

2.3.2.1  เป็นสัญญารับขนของ ตามมาตรา 625 แห่งป.พ.พ. ซึ่งบัญญัติว่า63 “ใบรับ 
ใบตราส่ง หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท านองนั้นก็ดีซึ่งผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งนั้น ถ้ามีข้อความยกเว้นหรือจ ากัด

                                                           
63 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 218-219. 
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ความรับผิดของผู้ขนส่งประการใด ท่านว่าความนั้นเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลงด้วย
ชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเช่นว่านั้น” ซ่ึงผู้เขียนมองว่าตามข้อ 8 แห่งสัญญาการผลิต
สุกรขุนในประเทศไทยที่ก าหนดว่าเมื่อสุกรมีน้ าหนักระหว่าง 90 ถึง 100 กิโลกรัม ให้บริษัทผู้ขาย
แก้ไขวันที่ส าหรับการส่งมอบ ฟาร์มผู้ซื้อจะต้องอ านวยความสะดวกในการขนส่ง จนกว่าสุกรจะถูก
ส่งไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความประสงค์ของผู้ขาย หมายความว่าหากผู้ขนส่งสุกรขุนดังกล่าวใน
ระยะส่งตลาด ได้ออกเอกสารที่มีข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง ไม่ว่าประการใด ๆ 
ก็ตามย่อมไม่มีผลบังคับ ยกเว้นว่าฟาร์มฯ ได้ไปตกลงในข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าวอย่าง
ชัดแจ้งกับผู้ขนส่งนั้น ย่อมมีผลบังคับท าให้ผู้ขนส่งสามารถยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ เช่น การ
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งโดยเกิดจากความผิดของผู้ขนส่ง ซึ่งขับรถบรรทุกคันดังกล่าวด้วยความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ท าให้สุกรขุนได้รับความเสียหายและตายเป็นจ านวนมาก หากฟาร์มฯ 
ไปเซ็นชื่อยินยอมตกลงในเอกสารการขนส่งในข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งกับ
ผู้ขนส่งนั้น ย่อมมีผลให้ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดเฉพาะบางส่วนเท่านั้น 

นอกจากนี ้หากผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้รับที่แท้จริง ซ่ึง
มีผลให้ผู้ขนส่งไม่มีสิทธิยกข้ออ้างในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดตามคดี L & N. W. Ry v 
Neilson (1922) 

2.3.2.2  เป็นสัญญาเก็บของในคลังสินค้า ตามมาตรา 772 แห่งป.พ.พ. ซึ่งบัญญัติว่า 
“บทบัญญัติมาตรา 616 มาตรา 619 มาตรา 623 มาตรา 625 มาตรา 630 มาตรา 631 และ มาตรา 
632 อันว่าด้วยการรับขนนั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับแก่การเก็บของในคลังสินค้า อนุโลมตามควรแก่
บท” ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ 3 แห่งสัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทย โดยก าหนดว่าบริษัทผู้ขายต้อง
จัดหาลูกสุกรดังกล่าว รวมทั้งอาหารสุกร ยารักษาโรค วัคซีนและวัสดุที่จ าเป็นไปยังผู้ซื้อ โดยที่ผู้ขาย
จะต้องชั่งน้ าหนักลูกสุกรทุกตัว ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ ๆ จะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบในรายการ
ทั้งหมดและเซ็นชื่อรับทราบ รวมทั้งจะต้องจดบันทึกจ านวนสุกรที่ผลิตเช่นเดียวกับสินค้าคงคลังของ
อาหารสุกร ยา วัคซีนและวัสดุอ่ืน ๆ ในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ขาย กล่าวคือสัญญาการผลิตสุกร
ขุนเข้าลักษณะของสัญญาเก็บของในคลังสินค้า เพราะมีสินค้า 2 ประเภทที่เก็บไว้ในฟาร์มของคู่สัญญา 
คือ สินค้าที่มีชีวิต ได้แก่ สุกรขุนรวมทั้งวัคซีนเชื้อเป็นส าหรับฉีดป้องกันโรคให้แก่สุกรขุน และสินค้าที่
ไม่มีชีวิต ได้แก่ อาหารสุกร ยา วัคซีนเชื้อตายส าหรับสุกรขุนและวัสดุอ่ืน ๆ ที่เป็นปัจจัยการผลิตสุกร
ขุน ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับขนของ เช่น มาตรา 625 แห่ง ป.พ.พ. มาใช้บังคับ 

อนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่า 2 มาตราดังกล่าวซึ่งเป็นวิธีการรวมหรือการผนวก
ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเข้าไว้ในสัญญารับขนของ และสัญญาเก็บของในคลังสินค้า โดยเฉพาะ
ในมาตรา 625 และ มาตรา 772 แห่งป.พ.พ. ได้วางหลักในวิธีการผนวกข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
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ผิดไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ส่งได้ “ตกลงชัดแจ้ง”64 และมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ส าคัญในการยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดจ านวน 5 คดี ได้แก่ 

1)  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 828/2498 เป็นข้อจ ากัดความรับผิดของผู้รับ
ขนส่งที่เขียนไว้หลังใบตราส่งและศาลตัดสินว่าผู้ส่งไม่ทราบ ให้ถือว่าไม่มีผลยกเว้นในความรับผิดของ
ผู้รับขนส่ง จากการฟังข้อเท็จจริงว่าจ าเลยได้อ้างใบตราส่งที่มีข้อความเพ่ือจ ากัดความรับผิดซึ่งอยู่
ด้านหลังของเอกสารนั้น แต่ยังไม่ส่งให้โจทก์ ๆ จึงไม่ทราบรายละเอียดในข้อจ ากัดความรับผิดดังกล่าว
ในใบตราส่งนั้น 

2)  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 763/2522 เป็นข้อจ ากัดในใบส่งสินค้าให้จ าเลย
รับผิดไม่เกิน 500 บาท ในช่องหมายเหตุตอนล่างสุดซึ่งเจ้าของสินค้าหาได้ลงชื่อให้ความยินยอมไม่ ถือ
ว่าไม่ได้ตกลงโดยชัดแจ้งมีผลย่อมตกเป็นโมฆะ หามีผลบังคับไม่ 

3)  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1282/2524 มีการพิมพ์เพ่ิมเติมเป็นข้อความ
จ ากัดความรับผิดในใบตราส่ง ซึ่งผู้ส่งหรือผู้ตราส่งไม่ทราบในการพิมพ์เพ่ิมเติมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ส่ง
หรือผู้ตราส่ง ไม่ตกลงในข้อจ ากัดความรับผิดของจ าเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่ง ประกอบกับไม่สามารถใช้ยันผู้
ส่งหรือผู้ตราส่ง รวมทั้ง ไม่มีสิทธิใช้ยันกับผู้รับตราส่งที่ได้รับโอนสิทธิมาจากผู้ส่งตามมาตรา 627 แห่ง
ป.พ.พ. และผู้รับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่ง 

4)  ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1284/2526 เป็นกรณีที่ผู้ส่งยอมรับใบตราส่งที่มี
ข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งซึ่งมีเนื้อความเป็นภาษาอังกฤษและไม่มีค าแปลเป็น
ภาษาไทยแนบท้าย เพ่ือเป็นพยานหลักฐานไปขอรับเงินค่าสินค้าจากทางธนาคาร ศาลตัดสินว่ายังไม่
ถือว่าผู้ส่งได้แสดงความตกลงอย่างชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าว ดังนั้นข้อยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งที่ก าหนดไว้ในใบตราส่ง จึงไม่อาจบังคับได้ตามมาตรา 625 แห่ง
ป.พ.พ. 

5)  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  4663/2530 เป็นกรณีที่ผู้ส่งลงนามและ
ประทับตรา รวมทั้งแจ้งภูมิล าเนาไว้ด้านหลังใบตราส่งนั้นเป็นการสลักหลังใบตราส่ง เมื่อได้รับเงินค่า
สินค้าจากทางธนาคารเพ่ือส่งให้แก่ผู้สั่งซื้อสินค้า รวมทั้งให้ผู้สั่งซื้อสินค้าไปช าระเงินให้แก่ธนาคารก่อน
รับสินค้า และจัดส่งใบตราส่งเพ่ือคืนให้แก่จ าเลยซึ่งเป็นผู้รับขนในการปล่อยสินค้า โดยที่ศาลได้ตัดสิน
ว่าไม่เป็นกรณีที่ผู้ส่งได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าไว้หลังใบตราส่ง ตามมาตรา 625 แห่ง
ป.พ.พ. 

นอกจากนี้ มาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้มาขยายมาตรา 373 และยกเลิก
มาตรา 220 แห่งป.พ.พ. นั่นคือถ้าความตกลงใดที่ไม่เป็นโมฆะตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. แล้วจึงจะ

                                                           
64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 218-219. 
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น ามาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) มาพิจารณา เนื่องจากมาตรา 373 แห่งป.พ.พ.65 ซึ่งบัญญัติว่า 
“ความตกลงท าไว้ล่วงหน้าเป็นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี้ต้องรับผิด เพ่ือกลฉ้อฉลหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของตนนั้น ท่านว่าเป็นโมฆะ” โดยสามารถขยายความได้ว่ากลฉ้อฉลเป็นการท าให้เกิด
ความเสียหายโดยจงใจ หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้ หมายถึงเป็นการยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดที่ลูกหนี้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้กระท าการดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงการกระท าที่เกิดจาก
บุคคลอ่ืนที่ลูกหนี้ต้องร่วมรับผิดด้วย เช่น ในกรณีที่เป็นตัวแทนของลูกหนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น
กรณีท่ีลูกหนี้ได้กระท าการนั้นโดยปราศจากความระมัดระวังแล้วเกิดความเสียหายซึ่งใกล้เคียงกับการ
จงใจให้เกิดความเสียหาย66 เนื่องจากข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของลูกหนี้ที่ได้มีการท าไว้
ล่วงหน้านั้นโดยคู่สัญญาฝ่ายที่มีความเข้มแข็งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง  ในทางประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
ทักษะความรู้ รวมทั้งความเชี่ยวชาญ และอ านาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า โดยไดก้ระท า
การเอาเปรียบต่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีความอ่อนแอกว่า ดังนั้นข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของ
ลูกหนี้ที่ได้มีการท าไว้ล่วงหน้าเป็นหนึ่งในแปดลักษณะของสัญญาที่อยู่ ในบังคับของพ.ร.บ. (ปี 2540) 
ได้แก่ 

1)  ลักษณะระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ตาม
มาตรา 4) 

2)  สัญญาส าเร็จรูป (ตามมาตรา 4) 
3)  สัญญาขายฝาก (ตามมาตรา 4) 
4)  ข้อตกลงจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน และข้อตกลงจ ากัด

เสรีภาพในการท านิติกรรมที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ตามมาตรา 5) 
5)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ

วิชาชีพ เพ่ือความช ารุดบกพร่อง หรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญา
ที่ท าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ (ตามมาตรา 6) 

6)  ข้อสัญญาที่ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ า (ตามมาตรา 7) 
7)  ข้อตกลง ประกาศหรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือ

จ ากัดความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา (ตามมาตรา 8) 
8)  ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิด (ตามมาตรา 9) 

                                                           
65 ศักดิ์ สนองชาติ, ค าอธิบายโดยย่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม

สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2551), หน้า 747. 
66 อัครวิทย์ สุมาวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 289. 
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สรุป หลักเกณฑ์ของกฎหมายในการน ามาปรับใช้กับสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตร
พันธสัญญาของไทยเพ่ือพิจารณาว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ ในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่ง
ผู้เขียนจ าแนกได้ 3 หลัก ได้แก่ 

1)  หลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) ซึ่งผู้เขียนสามารถจ าแนกได้ 3 
ประเภท ได้แก่ 

1.1)  คุณสมบัติของคู่สัญญา ได้แก่ทักษะความรู้ความช านาญในอาชีพการผลิต
สุกรขุน เพ่ือไตร่ตรองและพิจารณาตัดสินใจในการลงชื่อเข้าท าสัญญานั้นรวมทั้งก่อภาระผูกพัน 
กล่าวคือข้อสัญญาที่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล ต้องเป็นข้อสัญญาที่เป็นธรรมและมีความ
สมเหตุสมผล แต่หากบริษัทคู่สัญญามีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ธุรกิจ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพดังกล่าว ย่อมมีผลท าให้ไม่มีความเสี่ยงอีกทั้งไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติตามข้อ
สัญญา ท าให้ไม่อาจก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดได้ 

1.2)  แนวค าพิพากษาในคดีก่อน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากประเทศอังกฤษใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยศาลจะน า เอาแนวค า
พิพากษาในคดีก่อน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินคดีพิพาทในคดีหลัง 
โดยผู้เขียนจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1.2.1)  เป็นการปฏิบัติในภาระผูกพันจากข้อสัญญา ตามมาตรา 11(4) 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977 (U.C.T.A.) ซึ่งวางหลักว่าผู้ใดได้จ ากัด
ความรับผิดไว้เป็นจ านวนเงินที่ก าหนดได้แน่นอน ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ว่าข้อสัญญานั้นมี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยสามารถจ าแนกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 

1.2.1.1)  มีแหล่งของทรัพย์สินหรือไม่ ที่ผู้นั้นสามารถน ามา
ช าระหนี้ได้ 

1.2.1.2)  ความรับผิดดังกล่าว ผู้นั้นสามารถท าประกันภัยได้
หรือไม ่

อนึ่ง หากคู่สัญญาสามารถท าประกันภัยในความรับผิดได้ โดยไม่ต้องขึ้น
ราคาสินค้าคิดเป็นปริมาณเงินที่สูงมาก มีผลท าให้ข้อจ ากัดความรับผิดของคู่สัญญานั้นไม่มีความ
สมเหตุสมผล 

1.2.2)  ระดับของความยินยอมของฟาร์มคู่สัญญาในเนื้อหาของสัญญา
การผลิตสุกรขุน กล่าวคือหากมีระดับของความยินยอมสูง ย่อมท าให้ข้อสัญญานั้นผ่านการทดสอบ
ความสมเหตุสมผล เพราะระดับของความยินยอมมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ความเข้าใจและ
ความพึงพอใจของการท าสัญญานั้น 
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1.2.3)  การเปรียบเทียบในความเสมอภาคด้านอ านาจต่อรองของ
คู่สัญญา เนื่องจากความไม่เสมอภาคดังกล่าว ย่อมท าให้บริษัทคู่สัญญาที่มีอ านาจการต่อรองเหนือกว่า 
จะอาศัยเงื่อนไขของสัญญาการผลิตสุกรขุนโดยผ่านการเจรจาการต่อรองที่ผิดกฎหมาย เพ่ือให้ฟาร์ม
คู่สัญญายอมรับเงื่อนไขและถูกเอาเปรียบตามเนื้อหาสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าว 

1.3)  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977 (U.C.T.A.) 
ของประเทศอังกฤษ ได้แก่ ข้อยกเว้นความรับผิดตามตารางที่ 2  ตอนท้ายของ U.C.T.A. โดยผู้เขียน
น ามาเทียบเคียงและสามารถจ าแนกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการทดสอบความสมเหตุสมผลได้ 5 
ประการ ได้แก่ 

1.3.1)  คู่สัญญาทุกฝ่ายมีความเสมอภาคกันหรือไม่ ในอ านาจการต่อรอง
ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นมากในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของฝ่ายที่ร่างเนื้อหาของสัญญานั้น 

1.3.2)  ฟาร์มคู่สัญญาถูกชักชวนและให้ยอมรับจากบริษัทคู่สัญญาหรือไม่ 
ในการให้ยอมรับตามเงื่อนไขและภาระผูกพันของสัญญาการผลิตสุกรขุน รวมทั้งฟาร์มฯ มีการเสีย
โอกาสหรือไม่ ในการที่จะได้ท าสัญญาดังกล่าวกับคู่สัญญาอื่น ๆ 

1.3.3)  ฟาร์มฯ คู่สัญญาได้ทราบหรือไม่ ในภาระผูกพันของสัญญานั้น 
1.3.4)  ในขณะท าสัญญา หากมีบางเงื่อนไขที่ท าให้ไม่อาจปฏิบัติยกเว้น

หรือจ ากัดความรับผิดได้ แต่มีเหตุผลมาสนับสนุนหรือไม ่ที่คาดว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นได้ 
1.3.5)  คู่สัญญาได้มีค าสั่งพิเศษหรือไม่ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

การผลิตสุกรขุน 
2)  หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Distributive Justice) ซึ่งผู้เขียน

มีความเห็นว่าหลักนี้ มี 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 
2.1)  ต้องเป็นสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้าที่บุคคลได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น กับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานนั้น ๆ 
2.2)  ต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างเวลาปัจจุบันกับอดีตของตนเอง ซึ่ง

หมายความว่าปริมาณของพลังในการทุ่มเทที่เท่ากันในปัจจัยน าเข้าของตนเอง ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
นั้นมีผลประโยชน์ต่างกันหรือไม่ หรือเปรียบเทียบระหว่างของตนเองกับผู้อ่ืนในสังคมหรือองค์การหรือ
ธุรกิจเดียวกันในเวลาเดียวกันว่า หากมีการทุ่มเทปัจจัยน าเข้าที่เท่ากัน จะได้รับผลประโยชน์ที่ต่างกัน
หรือไม ่

2.3)  หากสัดส่วนดังกล่าวมีค่าน้อยลงกว่าเดิม ให้ถือว่าได้ตนเองได้ถูกกระท า
การเอาเปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

3)  หลักตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 ของไทย ซึ่งผู้เขียนได้จ าแนกได้ 2 ประการ ได้แก่ 
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3.1)  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่มีการท าเป็นข้อตกลง ประกาศหรือค า
แจ้งความไว้ล่วงหน้าตามมาตรา 8 วรรคแรก โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรกเป็น
การละเมิดหรือผิดสัญญา แต่ไม่ใช่ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของผู้อ่ืน และกรณีหลังเป็น
การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือนิติเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่มูลสัญญาหรือละเมิด ซึ่งล้วนแต่เป็นการ
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ห้ามอ้าง แต่มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
โดยอาศัยการบังคับจากมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) 

3.2)  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ไม่ห้ามอ้างและมีผลบังคับใช้ได้ตาม
มาตรา 8 วรรคสอง ตอนท้ายแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งวางหลักว่าให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี แต่ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของการได้เปรียบต่อกัน อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้ จึงต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนที่
ได้ศกึษามาแล้วเพื่อให้สัญญามีความเป็นธรรม 
 

2.4  ความสัมพันธ์ระหวา่งหลักความสมเหตสุมผล หลักข้อตกลงยกเว้นหรอืจ ากัด
ความรับผิด และเกษตรพันธสัญญา 

 
เนื่องด้วยผู้เขียนมีความเห็นว่าตามสภาพของการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญานั้น 

บริษัทคู่สัญญาได้น าสัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทยและสัญญาซื้อ-ขายสุกรแบบมีเงื่อนไขซึ่ง
เป็นสัญญาส าเร็จรูป มาเป็นเครื่องมือในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของตนเอง ด้วยการก าหนด
เนื้อหาของสัญญาดังกล่าวให้มีเนื้อหาที่เอ้ืออ านวยในผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ฟาร์มฯ คู่สัญญาซึ่งเป็นฝ่ายที่มีความอ่อนแอกว่าในด้านอ านาจการต่อรอง โดยการ
คุ้มครองสิทธิมิให้ถูกเอาเปรียบจากฝ่ายบริษัทดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องน าหลักความสมเหตุสมผล
มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นประเด็นทางกฎหมายว่าสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวในระบบ
เกษตรพันธสัญญานั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประเด็นตาม
แนวความคิดของ Victor maraesohn ที่ได้ศึกษาเรื่องความเป็นธรรมในปีค.ศ. 2015 ได้แก่ 1)  เป็น
สัญญาการผลิตสุกรขุนที่มีการละเมิดสิทธิของคู่สัญญา ในหนี้ที่ขัดต่อหลักสุจริตหรือไม่ 2)  เป็นสัญญา
การผลิตสุกรขุนที่ปราศจากการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่สัญญาหรือไม่ 3)  มีการก าหนดเนื้อหาของ
สัญญาการผลิตสุกรขุน ที่มีเจตนาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือไม่ ดังนั้น หลักความ
สมเหตุสมผล หลักข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด และเกษตรพันธสัญญาจึงมีความเกี่ยวข้องกัน
คือบริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรคู่สัญญา มีเจตนาต้องการเอาเปรียบต่อฟาร์มฯ 
คู่สัญญา เพราะบริษัทได้มีการก าหนดเนื้อหาของผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ขัดต่อหลัก
ความสมเหตุสมผล นั่นเอง 



 

 
 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายต่างประเทศดา้นเกษตรพันธสัญญาและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 

เนื่องจากการใช้สัญญาส าเร็จรูปซึ่งมีความแตกต่างไปจากสัญญาทั่วไปอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ
สัญญาส าเร็จรูปมักจะน ามาใช้ในพฤติการณ์ที่คู่สัญญาไม่มีการเจรจาต่อรองกัน 1 ดังนั้นผู้ร่างสัญญา
ส าเร็จรูปในระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจึงได้อาศัยเครื่องมือดังกล่าว เพ่ือ
ก าหนดเนื้อหาของสัญญาส าเร็จรูปในบางประการอันเป็นการเอาเปรียบจากคู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจใน
การต่อรองน้อยกว่า ในขณะที่คู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่ามักจะขาดความรู้และความเข้าใจ หรือไม่ได้
อ่านเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือมีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กจนเกินไป เป็นต้น อัน
เป็นการน าไปสู่ความไม่เป็นธรรมในที่สุด อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้ท าการศึกษาทั้งกฎหมายเกษตรพันธ
สัญญาและกฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการน ามาปรับใช้เพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจการต่อรองที่
ด้อยกว่าบริษัทคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และสามารถจ าแนกได้ตามแหล่งที่น ากฎหมายนี้มาบังคับใช้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1  แหล่งที่ใชก้ฎหมายเกษตรพันธสัญญา 
 

3.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศต้นแบบที่ได้มีการพัฒนาระบบการผลิต
แบบเกษตรพันธสัญญามาเป็นเวลาช้านาน และมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาการผลิตสุกรซึ่ง
ผู้เขียนได้ศึกษาพิจารณาในจุดเด่นของกฎหมายดังกล่าว เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการแก้ไขความไม่เป็น
ธรรมของสัญญาการผลิตสุกรขุน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย 
เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและกฎหมายเกษตร
พันธสัญญานี้ไดม้ีเนื้อหาทีเ่กี่ยวข้องกับข้อบังคับใช้ในการปฏิบัติส าหรับผลิตสุกรจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

3.1.1.1  The Code of the Virginia 2012 ตาม Chapter 141-Pig Laws ซ่ึงมี
รายละเอียดด้านเนื้อหาสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการผลิตสุกร ดังนี้ 
                                                           

1 วิชัย จิตตปาลกุล, สัญญาส าเร็จรูป: ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า (1). 
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1)  นิยามศัพท์ (มาตรา 2 VAC 5-141-10) ได้แก่ 
“Approved Livestock Market” หมายถึง ตลาดปศุสัตว์ที่ ได้รับการ

อนุมัติจากแผนกเกษตรภายใต้กฎหมาย2 9 CFR 71.20 2013 และการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์แห่ง
สหรัฐ 

“Certificate of Veterinary Inspection” หมายถึง ใบรับรองด้านสุขภาพ
ของสุกรซึ่งออกให้โดยรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งสหรัฐ หรือรัฐบาลแห่งมลรัฐ 

“Commercial Swine” หมายถึง สุกรที่ไดร้ับการจัดการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ในด้านพันธุกรรมหรือการให้ผลผลิตของเนื้อสุกรตามเป้าหมาย และมีการควบคุมเพ่ือท าให้สุกรทุก
ประเภทที่มีความดุร้าย ให้มีความเชื่องและคุ้นเคย 

“Non Commercial Swine” หมายถึง สุกรทั้งหมดที่ไม่ใช่สุกรเพ่ือการค้า 
หรือสุกรทีเ่ข้าสู่โรงเชือด รวมทั้งสุกรป่าทีดุ่ร้าย สุกรส าหรับใช้ในการแสดงและท่ีเลี้ยงไว้ส าหรับดูเล่น 

“Slaughter Establishment” หมายถึง โรงเชือดที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ภายใต้
การตรวจสอบของ USDA หรือแผนกเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา และการให้บริการแก่ผู้บริโภค
ของรัฐ Virginia 

“Slaughter Swine” หมายถึง สุกรทั้งหมดที่น าเข้าสู่โรงเชือดของรัฐ 
Virginia 

“State Veterinarian” หมายถึง สัตวแพทย์ของรัฐ Virginia 
“Swine” หมายถึง สุกรเลี้ยงและสุกรป่าในสกุล Suidae 
“USDA” หมายถึง แผนกเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งย่อมาจาก 

United States Department of Agriculture 
2)  ข้อบังคับการน าเข้าสุกร (มาตรา 2 VAC-141-120) ซึ่งประกอบด้วย 2 

ประเภท ดังนี้ 
2.1)  สุกรที่น าเข้าสู่รัฐ Virginia ต้องมีเลขทะเบียนประจ าตัวที่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ 
2.2)  ข้อบังคับของการน าเข้าสุกรเพ่ือการค้า โดยสามารถจ าแนกได้ 4 

ประเภท ได้แก่ 
2.2.1)  สุกรเหล่านั้นต้องปลอดจากโรคแท้งติดต่อ หรือโรคบรู

เซลโลซิส (Brucellosis) และโรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Pseudorabies) ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว

                                                           
2 Cornell University Law School, Approval of Livestock Facilities, Artical 71.

20, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก https://www.law.cornell.edu/cfr/text/9/71.20 
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ตามโปรแกรมที่ก าหนดมาจากระดับสหรัฐและรัฐ3 โดยได้รับการอนุมัติและให้การรับรองจากสัตว
แพทย์ทั้งสองระดับ คือทั้งในระดับสหรัฐและรัฐว่าปลอดจากโรคทั้งสองชนิดดังกล่าว 

2.2.2)  สุกรที่มีความสมบูรณ์พันธุ์และอายุกว่า 4 เดือน โดยผ่าน
การตรวจสอบและให้ผลการทดสอบเป็นลบ (Negative) หมายความว่า ปลอดจากโรคแท้งติดต่อ
ดังกล่าวตามโปรแกรมการให้วัคซีนทั้งสองระดับในข้างต้นภายใน 30 วันก่อนน าเข้าสู่รัฐ Virginia 

2.2.3)  สุกรเพ่ือการค้าจะต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเทียม 
ภายใน 30 วันก่อนน าเข้าสู่รัฐ Virginia และสุกรที่มีความสมบูรณ์พันธุ์จะถูกกักตัวไว้ที่ปลายทางเป็น
ระยะเวลา 30-60 วันนับจากวันที่ผู้รับสินค้าได้ช าระเงินเสร็จสิ้น 

2.2.4)  สุกรที่ผลิตมาไม่ใช่เพ่ือการค้า จะได้รับการฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้าเทียมและถูกน าเข้าในรัฐ Virginia เพ่ือน าเข้าสู่โรงเชือดเท่านั้น4 

3)  ข้อก าหนดการน าเข้าสุกรที่ไม่ใช่เพ่ือการค้า ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

3.1)  สุกรเหล่านั้นต้องปลอดจากโรคแท้งติดต่อ และโรคพิษสุนัขบ้า
เทียม ด้วยโปรแกรมการให้วัคซีนทั้งสองระดับ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยสัตวแพทย์ของสหรัฐ และอาจจะ
เข้าสู่รัฐ Virginia โดยปราศจากการทดสอบในโปรแกรมทั้งสองระดับนั้น โดยการก าหนดไว้ใน
ใบรับรองของการตรวจสอบโดยสัตวแพทย์ โดยสุกรเพ่ือการค้าเหล่านั้นจะไม่ได้สัมผัสกันกับสุกรที่มี
ความดุร้าย 

3.2)  สุกรที่มีความสมบูรณ์พันธุ์และไม่ใช่เพ่ือการค้า แต่มีอายุกว่า 4 
เดือนจะต้องปลอดจากเชื้อโรคแท้งติดต่อ ด้วยโปรแกรมการให้วัคซีนของทั้งสองระดับ โดยได้รับ
อนุมัติจากจากสัตวแพทย์ในระดับสหรัฐ และต้องมีผลการทดสอบเป็นลบต่อโรคดังกล่าวจากการ
ทดสอบภายใน 3 วัน เพ่ือน าเข้าสู่รัฐ Virginia 

3.3)  สุกรที่ผลิตมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพ่ือการค้า จะต้องปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้าเทียมด้วยโปรแกรมการให้วัคซีนทั้งสองระดับหรือโดยสัตวแพทย์แห่งสหรัฐ ซึ่ง
ให้ผลลบต่อการทดสอบในโรคดังกล่าวภายใน 30 วัน เพ่ือน าเข้าสู่รัฐ Virginia โดยสุกรที่สมบูรณ์พันธุ์
เหล่านั้นจะถูกกักตัวไว้ในสถานที่ปลายทาง จนกระทั่งมีการทดสอบซ้ าระหว่าง 30 และ 60 วัน
หลังจากการช าระเงินของผู้รับสินค้าเสร็จสิ้น 

                                                           
3 โปรแกรมการให้วัคซีนทั้งในระดับสหรัฐและรัฐ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ทั้งสองระดับ 
4 Virginia Department of Health, The Pig Laws in Virginia, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 

2558 จาก https://www.vdacs.virginia.gov/animals/pdf/regulations.pdf 
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3.4)  ในกรณีการผลิตสุกรที่ไม่ใช่เพ่ือการค้า ก็จะได้รับการฉีดวัคซีน
เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียม และควรจะน าเข้าสู่รัฐ Virginia เมื่อได้รับความยินยอมจากการ
ตัดสินใจของสัตวแพทย์แห่งสหรัฐ และภายใต้ข้อจ ากัดที่ผ่านการลงความเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

4)  ข้อบังคับในการน าสุกรเข้าสู่โรงเชือด มี 2 กรณีท่ีส าคัญ ได้แก่ 
4.1)  จะต้องไม่มีสุกรที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเทียม และไม่ได้รับการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวที่จะน าเข้าสู่รัฐ Virginia โดยมีข้อยกเว้น 3 ประการ ได้แก่ 
4.1.1)  สุกรเหล่านั้นถูกส่งตรงเข้าโรงเชือดซึ่งได้รับการจด

ทะเบียน รวมทั้งผ่านการอนุมัติและตรวจสอบโดย USDA หรือการยินยอมของแผนกเกษตร และการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคในรัฐ Virginia 

4.1.2)  สุกรเหล่านั้นถูกขนส่งมาในรถบรรทุกที่เป็นระบบปิด
หรือแยกส่วน โดยผ่านการยินยอม และ 

4.1.3)  การขนส่งสุกรเข้าไปในรัฐ Virginia ที่ปลอดจากเชื้อโรค
ดังกล่าวหลังจากสุกรเหล่านั้นถูกขนถ่ายลง โดยมีเงื่อนไขว่ายานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งดังกล่าวนั้น 
ต้องถูกน ามาจากโรงเชือดที่ผ่านการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น 

4.2)  เป็นกรณีที่สุกรบางตัวมีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเทียม อาจจะ
น าเข้าสู่รัฐ Virginia ได้ โดยไม่มีการตรวจสอบจากใบรับรองของสัตวแพทย์ แต่ต้องมีเอกสารต่อไปนี้
แนบมาด้วย ได้แก่ Waybill หรือใบส่งของ หรือเอกสารการขาย หรือเอกสารต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าสุกรดังกล่าวได้ผลิตมาจากฟาร์มไหน และถูกส่งตรงไปยังที่ใดนั้น โดยจ าแนกได้ 2 กรณี คือ 

4.2.1)  โรงเชือดที่ผ่านการจดทะเบียน เพ่ือการอนุมัติและ
ตรวจสอบโดย USDA หรือจากแผนกเกษตรและการบริการผู้บริโภคในรัฐ Virginia หรือ 

4.2.2)  เป็นกรณีที่ USDA อนุมัติแหล่งตลาดและจากสถานที่
ดังกล่าว โดยขนส่งตรงมายังโรงเรือนที่ผ่านการจดทะเบียนแล้ว 

5)  ข้อบังคับในการผลิตสุกรเพ่ือการค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเจตนา
หรือไม่ก็ตามในด้านการให้อาหารและพันธุกรรมจากฟาร์มที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเขต
แดนติดต่อกับรัฐ Virginia และจากภูมิภาคที่ได้รับการพิจารณาว่าปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าเทียมด้วย
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โปรแกรมทั้งสองระดับดังกล่าวซึ่งผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์ในระดับสหรัฐ  และจะน าเข้าสู่รัฐ 
Virginia ไดโ้ดยปราศจากใบรับรองของสัตวแพทย์ที่ท าการตรวจสอบ5 

สรุป ในภาพรวมของ The Code of the Virginia 2012 เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับ
สุกรที่น าเข้าสู่รัฐ Virginia ต้องปลอดจากโรคแท้งติดต่อ และโรคพิษสุนัขบ้าเทียม ด้วยโปรแกรมการ
ให้วัคซีนทั้งสองระดับ ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยสัตวแพทย์ของสหรัฐ และผ่านการตรวจสอบโดย USDA 
หรือแผนกเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิในด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้บริโภคของรัฐ Virginia 

3.1.1.2  The Kansas Statutes 2012 มาตรา 16-1501 ถึงมาตรา 16-1506 ซึ่งใช้
บังคับในสัญญาการผลิตสุกรขุน6 โดยมุ่งเน้นในหลักสุจริตและประกอบด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

1)  บทนิยาม 
“Contractor” หมายถึง ทรัสต์ บรรษัท บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ฟาร์มบรรษัท ฟาร์มผู้ได้รับมอบอ านาจ บริษัทเกษตรกรรมจ ากัดหนี้สิน หุ้นส่วนการเกษตรจ ากัด 
ทรัสต์ในรูปแบบของครอบครัว ทรัสต์ที่ ได้รับมอบอ านาจและได้จัดตั้ งตามพินัยกรรม เป็น
ผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรขุน ซึ่งรวมทั้งเป็นผู้ดูแลหรือเป็นเจ้าของสุกรขุนเหล่านั้น 

“ผู้ผลิตสุกรขุน” หมายถึง ฟาร์มฯ เกษตรกรรายย่อย ฟาร์มของบริษัทผู้รับ
มอบอ านาจที่รับผิดชอบหนี้สินในวงจ ากัด บริษัทเกษตรกรรม ห้างหุ้นส่วนเกษตรกรรมจ ากัด ทรัสต์ที่
มีลักษณะเป็นครอบครัว ทรัสต์ผู้ได้รับมอบอ านาจหรือจัดตั้งตามพินัยกรรม ซึ่งได้มีการแก้ไขให้
สอดคล้องกับจ านวนประชากรสุกรขุนในระดับสหรัฐ หรือการให้บริการด้านสุกรขุนที่เพ่ิมจ านวนขึ้น
ภายในระดับสหรัฐ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสุกรขุนไปตามลักษณะของการจัดการ การให้อาหาร 
แรงงานสาธารณูปโภคและเครื่องจักร หรือการเพ่ิมปัจจัยการผลิตในการเพ่ิมจ านวนสุกรขุนภายใน
ระดับสหรัฐ 

                                                           
5 Canadian Pork Council, The Code of Practice for the Care and Handling 

of Pigs 2014, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก https://www.nface.ca/pdfs/codes/pig_code_ 
of_ practice.pdf 

6 Kansas Department of Agriculture, The Kansas Statutes 2012, ค้นวันที่ 4 

สิงหาคม 2558 จาก https://www.agriculture.ks.gov/docs/default-source/statutes-

ah/animal_health.pdf 
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“สัญญาการผลิต” หมายถึง ข้อตกลงทั้งหลายที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ระบุให้ฟาร์มฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตท าการเลี้ยง และดูแลสุกรขุนดังกล่าวไว้ส าหรับบริษัทผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นคู่สัญญา 

2)  เนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาการผลิตสุกรขุนตามกฎหมายฉบับนี้ได้
สนับสนุนการน าเข้าปัจจัยการผลิตโดยเสรี การจัดการด้านแรงงาน สาธารณูปโภค เครื่องจักร การให้
อาหาร ซึ่งมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรสุกรขุน นอกจากนี้  
Contractor มีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนบรรษัทต่าง ๆ สมาชิกของสมาคม รวมทั้งเอกลักษณ์ในการจัดตั้ง
ธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบรรษัท และหุ้นส่วนผู้ลงทุน โดยโน้มเอียงไปในทางช่วยเหลือฟาร์มฯ ซ่ึงมิได้รับ
ค่าตอบแทนหรือได้รับแต่ล่าช้าจากบริษัทคู่สัญญา นอกจากนี้สัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวได้มุ่งเน้น
ถึงหลักสุจริตที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกัน หากฝ่ายใดกระท าการละเมิดและมีความเสียหายเกิดขึ้นให้
ฝ่ายนั้นช าระค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ ถึงกระนั้นก็ตามรัฐแคนซัสได้ตรา
กฎหมายขึ้นมา เพ่ือใช้บังคับกับสัญญาการผลิตสุกรขุนให้กับคู่สัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
สัญญาการผลิตสุกรขุนหรือ The Kansas Statutes 2012 ที่เริ่มจากมาตรา 16-1501 ถึงมาตรา 16-
1506 ซ่ึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ ดังนี้7 

(1)  ให้น าหลักสุจริตไปใช้ในสัญญาการผลิตทุกชนิด 
(2)  ในการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทลูก (สาขา) โดยบริษัทแม่เป็น

ผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว 
(3)  หากเนื้อหาของสัญญาระบุให้ฟาร์มฯ มีการลงทุนเป็นเงินตั้งแต่ 

100,000 เหรียญยูเอสดอลล่าร์ และสัญญามีอายุตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป โดยที่บริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
และให้เวลาพอสมควรแก่ฟาร์มฯ เว้นแต่ในกรณีของการละเมิดต่อสัญญา การจงใจละทิ้งหน้าที่ และ
การต้องค าพิพากษาถูกลงโทษเนื่องจากได้มีการกระท าความผิด 

(4)  บริษัทผู้ประกอบการต้องช าระเงินทั้งหมดทันที และมีความเป็น
ธรรมกับคู่สัญญา 

(5)  ถ้าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น จะต้องน าคดีดั งกล่าว เข้ าสู่ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการ 

สรุป ในภาพรวมของ The Kansas Statutes 2012 มาตรา 16-1501 ถึงมาตรา 
16-1506 ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ ซึ่งมิได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับแต่ล่าช้าจากบริษัท
คู่สัญญา โดยการเรียกค่าเสียหายจากบริษัทลูก (สาขา) ที่มีบริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหาย
ดังกล่าว หากเนื้อหาของสัญญาระบุให้ฟาร์มฯ มีการลงทุนเป็นเงินตั้งแต่ 100,000 เหรียญยูเอสดอล

                                                           
7 วิษณุ ทินมณี, เรื่องเดิม, หน้า 75. 
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ล่าร์ และสัญญามีอายุตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป โดยที่บริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและให้เวลาพอสมควรแก่
ฟาร์มฯ เว้นแต่ในกรณีของการละเมิดต่อสัญญา การจงใจละทิ้งหน้าที่ และการต้องค าพิพากษาถูก
ลงโทษเนื่องจากได้มีการกระท าความผิด และให้บริษัทผู้ประกอบการต้องช าระเงินทั้งหมดทันทีเพ่ือให้
ความเป็นธรรมกับคู่สัญญา แต่หากได้มีข้อพิพาทดังกล่าวจะต้องน าคดีนั้นเข้าสู่ในกระบวนการไกล่
เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการ 

3.1.1.3  The Producer Production Act 20008 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นให้
ความคุ้มครองแก่เกษตรกรผู้ผลิตมีจ านวนทั้งหมด 15 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 9 ซึ่งเป็นลักษณะการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทคู่สัญญาที่มีความเก่ียวข้องและมีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 

1)  บทนิยาม ที่ส าคัญ ได้แก่ 
“Agricultural Contract” หมายถึง สัญญาการตลาด สัญญาการผลิต

และสัญญาการเกษตร 
“Livestock” หมายถึง สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ สุกรขุน สุกรพันธุ์ โคเนื้อ 

โคนม แกะ ไก่เนื้อและไก่ไข่ 
“Contract Input” หมายถึงปัจจัยน าเข้าในสัญญา ได้แก่ สินค้าโภค

ภัณฑ์หรือสารอินทรีย์ หรือสารสังเคราะห์ หรือปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าทางการเกษตร โดยรวมถึง 
ลูกสัตว์หรือต้นกล้าของพืช เมล็ดพันธุ์ ไข่หรืออสุจิของสัตว์เศรษฐกิจดังท่ีกล่าวมาแล้ว 

“Producer Rights” หมายถึง สิทธิอันกฎหมายให้การคุ้มครองกับ
ผู้ผลิตที่ปฏิบัติชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย 7 สิทธิ ได้แก่ 

(1)  สิทธิในการเข้าร่วมกับสมาคมผู้ผลิต 
(2)  สิทธิในการท าสัญญาการตลาดตามข้อตกลง 
(3)  สิทธิในการแจ้งต่อกระทรวงเกษตรหรือหน่วยงานที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่เป็นการกระท าอันละเมิดต่อกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงสิทธิ
ในการให้ข้อมูลที่เป็นการมุ่งม่ันในการหมิ่นประมาทหรือใส่ความผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้รับความเสียหาย 

(4)  สิทธิในการตรวจสอบสัญญาการผลิตตามมาตรา 5 แห่ง  The 
Producer Production Act 2000 ซึ่งวางหลักว่าให้ผู้ผลิตมีสิทธิทบทวนเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวได้

                                                           
8 Alberta Government, The Unfair Practices: The Fair Trading Act, pp. 1-4, 

ค้นวันที่ 25 มกราคม 2559 จาก https://www.servicealberta.ca/pdf/tipsheets/ 
unfair_practice_the_fair_trading_act.pdf 
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ภายใน 3 วันท าการหลังจากที่ได้เข้าเซ็นสัญญา เพ่ือยกเลิกสัญญาโดยการส่งจดหมายแจ้งไปยังบริษัท 
อันเป็นการกระท าท่ีมีการเปิดเผยสัญญาการผลิตนั้นอย่างชัดแจ้ง 

(5)  การยกเลิกหรือบังคับให้มีการช าระหนี้ตามมาตรา 7 ซึ่งวางหลักว่า
ให้บริษัทคู่สัญญากระท าการช าระเงินให้กับฟาร์มผู้ผลิตตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ก าหนดไว้ 

(6)  ได้รับการเปิดเผยข้อตกลงในสัญญาตามมาตรา 6 ซึ่งวางหลักว่าใน
กรณีที่เนื้อหาของสัญญาการเกษตรได้มีเงื่อนไขโดยมีการระบุว่าให้รักษาความลับไว้ ไม่ว่าเป็นการ
รักษาความลับโดยชัดแจ้งหรือบอกไว้เป็นนัยด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตกเป็นโมฆะทันท ี

(7)  สิทธิอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น 
2)  การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม9 โดยมีบริษัทคู่สัญญาเป็นผู้ก่อ มีจ านวน 10 

กรณี ได้แก่ 
2.1)  การโต้ตอบที่เป็นการบีบบังคับต่อฟาร์มผู้ผลิต ซึ่งประกอบด้วย 4 

กรณี ได้แก่ 
2.1.1)  ให้ยกเลิกหรือต่ออายุในสัญญาการผลิต 
2.1.2)  มีการเลือกปฏิบัติ เช่น มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือ

ก าหนดเงื่อนไขในคุณภาพหรือปริมาณของสินค้าเกษตรที่ฟาร์มฯ เป็นผู้ผลิต รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้ 

2.1.3)  มีการมอบรางวัลและมีการลงโทษในรูปแบบของเงิน
ลงทุน เงินโบนัสและเงินกู้ยืม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการผลิต 

2.1.4)  การเปลี่ยนแปลงในคุณภาพ ปริมาณและเวลาในการ
จัดส่งปัจจัยการผลิตให้แก่ฟาร์มฯ 

2.2)  การให้ข้อมูลเท็จที่เก่ียวข้องกับในจ านวน 2 กรณี ได้แก่ 
2.2.1)  สมาคมผู้ผลิต บริษัท ผู้ผลิต 
2.2.2)  สิทธิในการผลิตที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย 

2.3)  ข้อมูลที่เป็นค่าตอบแทน หากได้มีการปฏิเสธในข้อมูลที่มีการร้อง
ขอโดยฟาร์มผู้ผลิต ได้แก่ ข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้องในการผลิตและการจ่ายค่าตอบแทน 

2.4)  ได้มีมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นการปิดโอกาสให้เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิต
ได้เข้าสังเกตการณ์ในกรณีที่มีการชั่งน้ าหนักจริง ๆ ของผลผลิตทางการเกษตร 

2.5)  มีการแข่งขันในการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานการผลิต โดยมี
การเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ เพื่อน ามาซึ่งการยกเลิกหรือต่ออายุสัญญาการผลิต 

                                                           
9 Ibid, pp. 1-4. 
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2.6)  มีการชี้ชวนให้ฟาร์มผู้ผลิตได้มีการขยายตัวในการลงทุนเพ่ิมเติม 
เพ่ือต่ออายุของสัญญา โดยบริษัทจะมีการเก็บเงินเพ่ิมเติมจากข้อตกลงของสัญญาเดิม  และมีการ
จ่ายเงินชดเชยเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกษตรกรเกิดการ
ยอมรับในการลงทุนดังกล่าว 

2.7)  มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงตามมาตรา 4 ซึ่งวางหลักว่าใน
สัญญาการผลิตต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา การบอกเลิก
สัญญา การตกลงเจรจา ความรับผิดชอบในความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ต้อง
น ามาพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทน การออกใบอนุญาตในการรับผิดชอบจากหน่วยงานภาครัฐ 

2.8)  มีการไกล่เกลี่ยในสัญญาทางการเกษตร กล่าวคือบริษัทได้กระท า
การที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 9 อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย จะต้องได้รับโทษโดยต้องชดใช้
ค่าเสียหายในทางแพ่งและมีการจ่ายค่าปรับในทางอาญา เพ่ือเป็นการเยียวยาให้แก่ฟาร์มผู้ผลิตซึ่ง
ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ 

2.8.1)  มีการจ่ายค่าทนายความในการด าเนินคดีทางแพ่ง 
2.8.2)  มีการให้ความคุ้มครองชั่วคราวโดยค าสั่งของศาล ท าให้

ฟาร์มผู้ผลิตไม่ต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงฐานะทางการเงินของตน ยกเว้นว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
2.9)  ให้มีการผ่อนผันในการสละสิทธิ์ของฟาร์มผู้ผลิต หรือสิทธิหน้าที่

ของบริษัทตามกฎหมายนี้ 
2.10)  ก าหนดให้มีการเลือกใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของมลรัฐไอโอว่า 

และ Iowa code ตามลักษณะ 579 B ส าหรับบังคับใช้ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่ฟาร์มฯ โดยมีสิทธิเหนือ
ทรัพย์ของบริษัทคู่สัญญา เพ่ือเป็นหลักประกันในการได้รับช าระหนี้จากการผลิตสุกรขุนดังกล่าว 

สรุป The Producer Production Act 200010 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นถึงการ
ให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรผู้ผลิตมีจ านวนทั้งหมด 15 มาตรา โดยเฉพาะมาตรา 9 ซึ่งเป็นลักษณะ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทคู่สัญญาต่อเกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน 

 
3.1.2  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการจัดท ากฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพ  (The 

International Institute for the Unification of Private Law)  
ตามภารกิจหลักในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญาในภาพรวม 

โดยมีกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องและส าคัญซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                           
10 Ibid, pp.1-4. 
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The Legal Guide on Contract Farming 2010 เนื่องจากสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ
การจัดท ากฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพ หรือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The International 
Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) ได้มีโครงการจัดท าคู่มือทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญา (The Legal Guide on Contract Farming 2010) ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการจัดประชุมสมัยที่ 91 เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และประกอบด้วยสมาชิกผู้
ร่วมโครงการ ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กองทุนระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรม ( IFAD) องค์การเกษตรกรโลก (WFO) บริษัทภาคเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้กับ
เกษตรกรรายย่อย โดยการสนับสนุนรูปแบบการส่งมอบเทคโนโลยีการผลิต ประกอบกับการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการให้สินเชื่อ รวมทั้งมีการใช้เกษตรพันธสัญญาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ และการเพ่ิมความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนั้น
คณะกรรมการความมั่นคงทางด้านอาหารโลก ยังให้ความสนใจด้านเกษตรพันธสัญญาโดยเตรียม
จัดท าหลักการลงทุนทางการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบ11 หรือ Principles for Responsible 
Agricultural Investment (RAI Principles)  อย่ างไรก็ดี  The International Institute for the 
Unification of Private law (Unidroit) ยังมีภารกิจหลักที่ส าคัญจ านวน 6 ประการ ดังนี้ 

1)  การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในด้านเกษตรพันธสัญญา
ให้กับผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้อง เช่น ผู้พิพากษา คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ นักกฎหมาย นักวิชาการ 
ผู้แทนบริษัท ฟาร์มฯ เป็นต้น 

2)  การสร้างต้นแบบของร่างสัญญา รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ไขอุดช่องว่าง
ของกฎหมายระงับข้อพิพาท และแก้ไขปัญหาในทางกฎหมาย 

3)  การอาศัยร่างสัญญาเป็นเครื่องมือ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม และการ
สร้างภาระเกินควรให้กับฟาร์มฯ ที่มีความด้อยกว่าในฐานะทางด้านเศรษฐกิจและอ านาจการต่อรอง 

4)  การใช้เอกสารอ้างอิง ประกอบการพิจารณาของผู้มีหน้าที่ร่างกฎหมาย และ
หน่วยงานของภาครัฐ เพ่ือจัดท าเป็นนโยบายเกษตรพันธสัญญา และปรับปรุงกฎหมายให้มีความ
ทันสมัย รวมทั้งมีความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 

5)  การวิเคราะห์ปัญหาในทางกฎหมายอย่างถี่ถ้วน พร้อมกับหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามยุคสมัยและประเพณีปกติทางการค้า 

6)  การจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนระบบเกษตรพันธสัญญาในประเทศก าลัง
พัฒนา โดยผ่านองค์กรของเกษตรกร องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ 

                                                           
11 วิษณุ ทินมณี, เรื่องเดิม, หน้า 37. 
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สรุป The Legal Guide on Contract Farming 2010 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบังคับใช้
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้กับเกษตรกรราย
ย่อย โดยการสนับสนุนรูปแบบการส่งมอบเทคโนโลยีการผลิต ประกอบกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การให้สินเชื่อ รวมทั้งมีการใช้เกษตรพันธสัญญาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและการเพ่ิมความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนั้นคณะกรรมการ
ความมั่นคงทางด้านอาหารโลก ยังให้ความสนใจด้านเกษตรพันธสัญญาโดยเตรียมจัดท าหลักการ
ลงทุนทางการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบ 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเปรียบเทียบของต่างประเทศ ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมในระบบกฎหมาย ท าให้เกิดประโยชน์ในการน ามาแก้ไขปัญหา และการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากภาวะของสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจทีม่ีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามบริบทของสังคมวิทยากฎหมาย ถึงกระนั้นก็ดีในการบังคับใช้
ด้วยกฎหมายพิเศษในคดีเกษตรพันธสัญญานั้นมีความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับใน
คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกษตรพันธสัญญาของต่างประเทศนั้น ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามระบอบ
การปกครองของแต่ละประเทศดังกล่าว ดังนั้นสัญญาการผลิตทางการเกษตรจึงมีการบังคับใช้ด้วย
กฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษ12 เช่น ประเทศบราซิลได้มีการใช้กฎหมายพิเศษมาบังคับใช้ชื่อ 
“Contrato d’Mutuo” ในสัญญาการผลิตสุกรขุน เป็นต้น 

 

3.2  ประเทศที่ใชก้ฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
 

เนื่องจากหลักความไม่เป็นธรรม หรือหลักความไม่มีมโนธรรมซึ่งศาลได้น าไปใช้กับสัญญา
ต่างๆ เป็นการทั่วไป โดยมีการเทียบเคียงกับกฎหมายลักษณะซื้อขาย เพราะเห็นว่าเป็นหลักกฎหมาย 
Equity13 ต่อมาในยุคสมัยนี้ตามประเด็นของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น นักกฎหมายทั่วโลกได้ตรา
เป็นกฎหมายพิเศษ เพ่ือใช้ควบคุมข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในสัญญามาตรฐานหรือสัญญา
ส าเร็จรูป (The Standard Form Contracts or Adhesion Contracts) เพ่ือให้มีการคุ้มครองแก่
ผู้บริโภคซึ่งเข้าท าสัญญาที่เกิดความไม่เป็นธรรมดังกล่าวในต่างประเทศ เช่น ในประเทศฝรั่งเศสมีรัฐ

                                                           
12 Unidroit, FAO and IFAD, Legal Guide on Contract Farming, ค้นวันที่ 20 

กรกฎาคม 2558 จาก https://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf 
13 Calamari, D. John and Perillo, M. Joseph, The Law of Contracts, 2nd ed. 

Minnesota: West Publishing Co., 1977 อ้างถึงใน ศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์, เรื่องเดิม, หน้า 
75. 



61 
 

 
 

บัญญัติ14 ชื่อว่า La Loi no. 78-23 du 10 Janvier 1978 ฉบับที่ 78-23 วันที่ 5 และ 10 มกราคม ปี
ค.ศ. 1978, ในปี 1988 ประเทศเบลเยี่ยมได้มีกฎหมายการปฎิบัติทางการค้าและข้อมูล  รวมทั้ง
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ปี 1991 ประเทศฟินแลนด์ใช้กฎหมายฉบับที่ 20 มกราคม 1978 หมวด 3 
ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, ประเทศนอร์เวย์ใช้รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/1972 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม, 
ประเทศสวีเดนใช้รัฐบัญญัติฉบับที่ 1971:112, ประเทศอิตาลีใช้ประมวลกฎหมายแพ่งตามมาตรา 
1341 ประกอบมาตรา 1342 และมาตรา 1370 ซึ่งบังคับใช้ในเรื่องข้อสัญญาที่อาจไม่เป็นธรรม, 
ประเทศในสหภาพยุโรปมีกฎหมาย The Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts 
1993, ประเทศอิสราเอลใช้กฎหมาย The Standard Contracts Law 1964, ประเทศออสเตรเลียใช้
กฎหมาย The Trade Practices Act ตามมาตรา 52 A ซ่ึงให้การคุ้มครองให้แก่คู่สัญญา  

อนึ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดที่มีลักษณะไม่เป็นธรรม รวมทั้งมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายข้อสัญญา
ที่ไม่เป็นธรรมจากการใช้สัญญาส าเร็จรูปของกฎหมายสองระบบ ได้แก่ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
เช่น ในประเทศอังกฤษซึ่งใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมปี ค.ศ.1977 หรือ The 
Unfair Contract Terms Act 1977 (U.C.T.A.)  

นอกจากนี้ The Fair Trading Act 1973 และ The Unfair Contract Terms Act 1997 อีก
ทั้งระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
ประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้กฎหมาย The Standard Terms Act 1976 และ The Standard Form 
Contracts Act 1997 เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาในทางกฎหมายของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ดังกล่าว โดยการน ามาปรับให้เหมาะสมกับบริบทด้านสังคมวิทยากฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมี
สาระส าคัญและรายละเอียดกล่าวคือตามที่ประเทศไทยได้น ากฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจาก
ประเทศอังกฤษมาเป็นต้นแบบ15 ในการยกร่าง พ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งมีรายละเอียดและสาระส าคัญ 
ดังนี้ 

 

                                                           
14 ภูมิ สุอังคะวาทิน, ผลการบังคับใช้ของข้อสัญญามาตรฐานด้านหลังใบตราส่ง: พิจารณา

จากพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 42 อ้างถึงใน ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายสัญญา: สถานะ
ใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 43. 

15 พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม: แนววิเคราะห์ใหม่เชิง
เปรียบเทียบ,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30, 4 (ธันวาคม 2543), หน้า 581. 
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3.2.1  ประเทศอังกฤษ โดยสามารถจ าแนกกฎหมายที่ส าคัญไดจ้ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
3.2.1.1  The Unfair Contract Terms Act 1977 เนื่องด้วยเป็นบทบัญญัติอัน

เกี่ยวกับข้อสัญญาที่มีการจ ากัด (Limitation Clauses) หรอืยกเว้นความรับผิด (Exclusion 
Clauses)16 ซึ่งมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Exemption Clauses) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้17 

1)  มีการควบคุมและจ ากัดความรับผิดของคู่สัญญา โดยก าหนดให้มีการ
จ ากัดความรับผิดที่ไม่มีผลบังคับทั้งหมด หรืออาจมีผลบังคับได้ในกรณีที่มีความเพียงพอของเหตุผลที่
ใช้ในการสนับสนุน 

2)  ให้การคุ้มครองแก่คู่สัญญาซึ่งมีอ านาจในการต่อรอง และมีฐานะ
ทางด้านเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า โดยมีการก าหนดไว้ในกรณีการท าสัญญาระหว่างคู่สัญญาที่เข้าท าสัญญา
ในธุรกิจ 

นอกจากนี้ The Unfair Contract Terms Act 1977 ได้มีเจตนารมณ์ในการจ ากัด
สิทธิของการยกข้ออ้างเพ่ือจ ากัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดในบางกรณี และมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาว่าข้อสัญญานั้นไมม่ีความเป็นธรรม โดยมีรายละเอียด18 ดังนี้ 

1)  เป็นข้อสัญญาที่ไม่มีผลในการบังคับใช้และเป็นลักษณะที่ต้องห้าม
เด็ดขาด ไม่อาจยกขึ้นอ้างเพ่ือยกเว้นความรับผิด หากฝ่าฝืนก็จะตกเป็นโมฆะ โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1.1)  ข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางกายหรือการมรณะของ
บุคคล เนื่องจากในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมในสัญญานั้นเกี่ยวกับข้อจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดของ
ลักษณะในกรณีของการบาดเจ็บทางกาย หรือการมรณะซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อตาม
มาตรา 2(1) แห่งประมวลกฎหมายนี้ที่บัญญัติว่า19 “ห้ามมิให้ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของตนเอง
จากความตายหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลย โดยการอ้างถึงข้อสัญญาใดหรืออ้างถึงการแจ้ง
ซึ่งให้ไว้เป็นการทั่วไปหรือต่อบุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง” 

                                                           
16 วนิดา วัฒนไพลิน, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรม พ.ศ. 2540 ศึกษากรณี: ปัญหาแนวทางในการวินิจฉัยความเป็นธรรม (การศึกษาอิสระนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2548), หน้า 66. 

17 เกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี, เอกสารประกอบการศึกษาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม, หน้า 7, ค้น
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 จาก https://www.lawprachin.com 

18 วิชัย จิตตปาลกุล, เรื่องเดิม, หน้า 105. 
19 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 68. 



63 
 

 
 

1.2)  ความรับผิดของผู้จ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ผลิต ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าให้แก่ผู้บริโภคตามข้อ 5(1) แห่ง  U.C.T.A. ซึ่งบัญญัติ
ว่า20 “ในกรณีสินค้าประเภทที่จัดไว้ตามธรรมดาเพ่ือใช้ส าหรับการบริโภคส่วนตัว หากความสูญเสีย
หรือเสียหาย 

(a)  เกิดจากสินค้าที่พิสูจน์ว่าช ารุดบกพร่องในระหว่างการใช้
ของผู้บริโภค และ 

(b)  เกิดจากการละเลยของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการผลิตหรือ
จ าหน่ายสินค้า 

ความรับผิดจากการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่อาจยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดโดยการ
อ้างถึงข้อสัญญาหรือประการใด ๆ ซึ่งรวมอยู่ในหรือใช้โดยอ้างถึงการรับประกันคุณภาพสินค้า” เป็น
มาตรการในการคุม้ครองให้แก่ผู้บริโภคท่ีมีเป้าหมายจากการซื้อสินค้าดังกล่าวเพ่ือใช้สอยส่วนตัว หาใช่
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใดไม่ การที่เกิดความช ารุดดังกล่าวย่อมน ามาซึ่งความเสียหาย ส่งผลให้
ผู้ขายมิอาจยกข้ออ้างจากสัญญาและประกาศจากการรับประกันสินค้า มาเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดจากกรณีที่มีความเสียหายดังกล่าวได้ 

1.3)  ความรับผิดของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ขายตามสัญญาเช่าซื้อหรือ
ซื้อขาย กล่าวคือเจ้าของทรัพย์หรือผู้ขาย มิอาจยกข้ออ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดใด ๆ ตามข้อ 
6(1) แห่ง U.C.T.A. ซึ่งบัญญัติว่า “ความรับผิดจากการกระท าความผิดต่อข้อผูกพันซึ่งเกิดจาก 

(a)  มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายสินค้า 
ค.ศ. 1979 

(b)  มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาสินค้า ค.ศ. 
1973 โดยไม่สามารถอ้างถึงข้อสัญญาใด ๆ ได้ เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้” 

1.4)  ความรับผิดของผู้ขายสินค้าต่อผู้บริโภคในกรณีที่ขายสินค้าตรง
กับค าพรรณา ตามข้อ 6(2) แห่ง U.C.T.A. ซึ่งวางหลักว่า21 ข้อต่อสู้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
ความรับผิดที่เกิดจากการกระท าความผิดต่อข้อผูกพันที่เกิดจาก (a) มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 
15 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายสินค้า ค.ศ. 1979 ซึ่งเป็นค ามั่นโดยปริยายของผู้ขายที่
เกี่ยวกับความสอดคล้องของสินค้าตามการพรรณาหรือตัวอย่าง ความสมบูรณ์ คุณภาพของสินค้าที่มี

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 68. 
21 Jonathan Bellamy, U.C.T.A., pp. 7-31, ค้นวันที่ 4 มีนาคม 2559 จาก 

https://www.39essex.com/content wp-content/uploads/2015/07/Exclusion-
Limitation-Clauses-in-Business-Contents-Presentation-Paper-JM-Bellamy.pdf 
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ความมุ่งหมายโดยเฉพาะ และ (b) ตามมาตรา 9 มาตรา 10 หรือมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่าซื้อ มีผลให้ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจจะอ้างถึงการยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดได้ในสัญญาผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับค ามั่นของสินค้าว่าตรงกับสินค้าที่น าเสนอขาย โดยการ
พรรณาหรือตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่มีความจ าเพาะ 
เนื่องจากผู้บริโภคได้ตกลงตัดสินใจซื้อสินค้าดังกล่าวจากค าพรรณาของผู้ขายเป็นหลัก ดังนั้นข้อยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดในกรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยสิ้นผลบังคับใช้ 

1.5)  ความรับผิดของผู้ขายต่อผู้บริโภค ในกรณีที่สินค้าถูกโอน
กรรมสิทธิ์ไปในสัญญาต่าง ๆ ที่เป็นสัญญาที่ท ากับผู้บริโภคเพราะได้มีการพรรณาสินค้าตามตัวอย่าง 
แต่ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามที่ได้พรรณาไว้ ท าให้ขาดความเหมาะสมในการใช้งานของผู้บริโภค หาก
ผู้ขายมีการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ย่อมมีผลให้เกิดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีผลในการ
บังคับใช้ เพราะเป็นการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกินสมควรและท าให้ผู้บริโภคได้รับความ
เสียหาย 

2)  มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่อยู่ภายใต้การทดสอบความสมเหตุสมผล 
(The Test of Reasonableness) ตาม U.C.T.A. ได้ก าหนดให้คู่สัญญาสามารถอ้างข้อยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดได้ในกรณีท่ีต้องมีเหตุผลสนับสนุนและมีความเป็นธรรมต่อคู่สัญญา โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาจาก The Test of Reasonableness หมายความว่าหากข้อสัญญาที่ผ่านการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลแล้ว มีผลท าให้คู่สัญญามีสิทธิอ้ างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้  ตาม
บทบัญญัติใน U.C.T.A. ในจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

2.1)  ข้อ 2(2) ไดบ้ัญญัติว่า22 “ในกรณีของการเสียหายหรือสูญหายอ่ืน 
บุคคลไม่อาจยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดจากการประมาทเลินเล่อ ยกเว้นเพียงเท่าที่ข้อสัญญาหรือ
ประกาศผ่านหลักเกณฑ์แห่งความสมเหตุสมผล” และตามข้อ 2(1) เป็นข้อสัญญาและประกาศที่ได้
ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล ท าให้มีการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในทรัพย์สินได้ โดยไม่
รวมถึงการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในชีวิต หรือความบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผู้อื่น 

2.2)  ข้อ 3(2) (b) ซ่ึงบัญญัติว่า “คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถยกข้อ
ต่อสู้ต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยอ้างข้อสัญญาใด ๆ ได้แก่ 

(a)  ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ในกรณีที่ตนเองเป็นฝ่ายที่ผิด
สัญญา หรือ 

(b)  อ้างว่าตนเองมีสิทธิในการ 

                                                           
22 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 72. 
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(b.1)  ท าให้การปฏิบัติตามสัญญามีความแตกต่างมากเกิน
กว่าความคาดหมายตามสมควร 

(b.2)  ไม่ปฏิบัติการช าระหนี้ในส่วนของข้อผูกพันตาม
สัญญาของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นในกรณีที่ข้อสัญญานั้นได้ผ่านหลักเกณฑ์แห่งความ
สมเหตุสมผล” 

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลแล้ว 
ย่อมมีผลให้คู่สัญญาสามารถอ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ ในกรณีที่ตนเองได้ปฏิบัติการที่ผิด
ข้อสัญญา หรือไม่ต้องช าระหนี้ตามสัญญาหรือยอมช าระหนี้แต่บิดเบือนไปจากเงื่อนไขของสัญญา 
ย่อมมีผลให้ผู้ก าหนดสัญญานั้นสามารถยกข้ออ้างตามที่ก าหนดไว้ในข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด
ของตนเองได้ 

2.3)  เนื่องจากข้อ 4(1) ได้บัญญัติว่า23 “บุคคลที่เข้าท าสัญญาในฐานะ
เป็นผู้บริโภคต้องไม่ถูกอ้างโดยข้อสัญญาใด ๆ ให้ชดใช้ความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็น
คู่สัญญาหรือไม่ก็ตาม ส่วนในความรับผิดที่เกิดจากบุคคลอื่นได้กระท าการผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือ
ด้วยความประมาทเลินเล่อ ยกเว้นว่าข้อสัญญานั้นได้ผ่านการทดสอบในหลักเกณฑ์ของความ
สมเหตุสมผล” 

ดังนั้น ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือมุ่งคุ้มครองแก่ผู้บริโภค
มิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาดังกล่าว โดยการก าหนดให้ผู้ก าหนด
สัญญาเป็นฝ่ายที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือประมาทเลินเล่อ 
ทั้งนี้ผู้ก าหนดสัญญาต้องน าสืบพยานหลักฐาน เพ่ือให้ศาลเห็นและเชื่อว่าข้อสัญญาดังกล่าวได้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบดังกล่าวแล้ว 

2.4)  ตามข้อ 6(3) ได้บัญญัติว่า24 “ในกรณีของการใช้บังคับกับบุคคล
อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้บริโภคความรับผิดที่ก าหนดไว้ในข้อ 2) ข้างต้น อาจอ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้
เพียงเท่าที่ข้อสัญญานั้นได้ผ่านหลักเกณฑ์ของความสมเหตุสมผล” ในกรณีของการกล่าวอ้างถึงข้อ 2) 
ข้างต้น ซึ่งเป็นการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ขาย หรือผู้ให้เช่าซื้อสินค้าตามกรณีที่ขัดกับค า
พรรณา ตัวอย่าง คุณภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ ทั้งนี้ผู้ขายหรือให้เช่าซื้อมี
สิทธิยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในข้อสัญญาซึ่งผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของความ
สมเหตุสมผล และกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เข้าท าสัญญาเป็นผู้บริโภค 

                                                           
23 โปรดดู U.C.T.A., op. cit., pp. 7-31. 
24 Ibid., pp. 7-31. 
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2.5)  ตามข้อ 7(3) ซึ่งวางหลักว่า25 ข้อต่อสู้กับบุคคลที่เข้าท าสัญญาใน
ฐานะที่ไม่ใช่ผู้บริโภคหากสัญญานั้นได้ผ่านหลักเกณฑ์ของความสมเหตุสมผลแล้ว ก็สามารถยกข้อ
สัญญาขึ้นอ้างเรื่องข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ และข้อ 7(3) ตีความในท านองเดียวกับข้อ 6(3) 
โดยเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายหรือเช่าซื้อไปเป็นสัญญาอ่ืน ๆ ที่ท าให้กรรมสิทธิ์ของสินค้าหรือสินค้าถูก
ส่งมอบ โดยที่ผู้ก าหนดเนื้อหาของสัญญามีสิทธิยกข้ออ้างในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ เพราะ
ข้อสัญญาได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความสมเหตุสมผลกับบุคคลที่ไม่ได้เข้าท าสัญญาเป็น
ผู้บริโภค 

3)  หลักเกณฑ์ของการทดสอบความสมเหตุสมผล26 มีข้อควรพิจารณา
จ านวน 6 ประการ คือ 

3.1)  ด้านเวลาและพฤติการณ์แวดล้อม (The Relevant Time and 
Circumstance) เพ่ือวินิจฉัยว่าการที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ จะแตกต่างกันในระหว่างกรณีที่เป็น
ข้อสัญญากับค าประกาศซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าละเมิด ที่ไปสัมพันธ์กับรูปแบบของข้อสัญญาหรือ
ค าประกาศ ดดยสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

3.1.1)  ข้อสัญญา ซึ่งได้ถือเอาเวลาในการท าสัญญาตาม 
U.C.T.A ข้อ 11(1) ซึ่งวางหลักว่า27 ข้อสัญญาที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาต้องมีความเป็นธรรมและมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากพฤติการณ์แวดล้อมซึ่งคู่สัญญาได้รู้หรือควรรู้ตามสมควรจากการทบทวน
เนื้อหาสาระส าคัญเมื่อเข้าท าสัญญา โดยมีการรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอจากข้อมูลที่ผู้เข้าท า
สัญญามีอยู่ก่อนหรือขณะจะเข้าท าสัญญานั้น และไม่ค านึงถึงเวลาที่เกิดความรับผิดขึ้นหรือพฤติการณ์
แวดล้อมที่เกิดหลังจากสัญญามีผลบังคับใช้แล้ว เนื่องจากการพิจารณาเฉพาะในขณะท าสัญญาเท่านั้น
เพราะเป็นห้วงเวลาที่คู่สัญญาที่จะเข้ามาท าสัญญาด้วย และได้มีการทบทวนไตร่ตรองเพ่ือตัดสินใจว่า
ควรจะท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ และท าให้สัญญามีผลบังคับใช้เนื่องจากมีความแน่นอนและผู้ก าหนด
สัญญาไม่มีความเสี่ยงต่อความรับผิดเพราะได้แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบถึงข้อยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดก่อนท าสัญญา ตามกรณีดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด 

3.1.2)  ค าประกาศ ที่มีความเป็นธรรมและมีความสมเหตุสมผล 
ต้องเป็นเวลาและพฤติการณ์ในขณะที่เกิดความรับผิดตาม U.C.T.A.ข้อ 11(3) ซึ่งวางหลักว่าค า
ประกาศนั้นต้องมีความเป็นธรรมและมีเหตุผลเพียงพอที่สามารถน าข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไป
อ้างได้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์แวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการเกิดความรับผิด 

                                                           
25 Ibid., pp. 7-31. 
26 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
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เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือในกรณีของค า
ประกาศ ท าให้คู่สัญญามีภาระผูกพันซึ่งคู่สัญญานั้นไม่มีโอกาสได้ทบทวนและไตร่ตรองเหมือนกับ
สัญญา เพราะประกาศเป็นการกระท าฝ่ายเดียว ประกอบกับเวลาและพฤติการณ์ในขณะประกาศจะ
ไม่ถูกน ามาพิจารณา 

3.2)  ความสมเหตุสมผลจากพฤติการณ์แวดล้อมในคดี ในการพิจารณา
ว่าข้อสัญญาที่มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรมหรือไม่นั้น เป็นลักษณะของอัตวิสัยของ         
ผู้พิพากษาแต่ละนายซึ่งมีค าพิพากษาในคดีที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าวจ านวน 2 คดี ดังนี้ 

3.2.1)  เป็นคดีระหว่าง South West General Property Co 
Ltd v Marton28 ซึ่งศาลได้ตัดสินว่าข้อสัญญาในคดีนี้ไม่ผ่านการตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากมีการโอนภาระการตรวจสอบถึงรายละเอียดไปยังจ าเลยผู้ซื้อเพราะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม กล่าวคือจ าเลยไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเหมือนกับนักลงทุนค้าขายที่ดินเพ่ือเก็งก าไรซึ่ง
ต้องมีความระมัดระวังในภาระผูกพันและสภาพของเงื่อนไขดังกล่าว  ประกอบกับจ าเลยเป็นผู้วาง
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือตนเองและหาได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าไม่ 

3.2.2)  เป็นคดีระหว่าง Smith v Eric S Bush29 โดยศาลได้
ตัดสินว่าข้อสัญญาที่มีการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดมีความไม่สมเหตุสมผลเพราะโจทก์ไม่ทราบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของจ าเลยซึ่งเป็นผู้ที่มีความช านาญในการประเมิน เนื่องจากกระท าการประเมิน
ราคาบ้านเป็นอาชีพ ประกอบกับจ าเลยไม่จ าต้องก าหนดข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไว้ในสัญญา
ว่าจ้าง เพราะเป็นงานที่ไม่มีความเสี่ยงสูงและไม่ยุ่งยากเกินไป ประกอบการพิจารณาร่วมกับความ
ระมัดระวังและใส่ใจในงาน นอกจากนี้ศาลจะต้องพิจารณาค าประกาศร่วมกับลักษณะของบุคคลและ
พยานแวดล้อมกรณี ในการตัดสินความรับผิดที่เกิดขึ้นตามเวลาที่การละเมิด 

3.3)  ภาระการพิสูจน์ ผู้กล่าวอ้างว่าข้อสัญญาหรือค าประกาศท่ีมีความ
สมเหตุสมผล ย่อมมีหน้าที่ในภาระการพิสูจน์ตาม U.C.T.A. ข้อ 11(5) ซึ่งวางหลักว่า30 ผู้กล่าวอ้างว่า
ข้อสัญญาหรือค าประกาศที่ผ่านหลักเกณฑ์แห่งความสมเหตุสมผล มีหน้าที่ต้องพิสูจน์พยานหลักฐานที่
ให้น้ าหนักและแสดงให้ศาลเชื่อข้อกล่าวอ้างได้ ทั้งนี้ผู้กล่าวอ้างอาจจะเป็นโจทก์หรือจ าเลยก็ได้ ได้แก่ 
คดี Sheffield v Pickfords Ltd (1997)31  

                                                           
28 โปรดดู U.C.T.A., op. cit., pp. 7-31. 
29 Ibid., pp. 7-31. 
30 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 78. 
31 คดี Sheffield v Pickfords Ltd. (Supreme Court of California, 1997), ค้น

วันที่ 14 มีนาคม 2559 จาก https://www.davidhoffsmanlaw.co.uk 
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3.4)  วัตถุประสงค์ของค าพิพากษา ได้แก่ เป็นการน าข้อเท็จจริงที่ได้
เพ่ือน ามาปรับใช้กับหลักกฎหมาย โดยมีการสะท้อนถึงวิธีการน าสืบข้อเท็จจริงเพ่ือหักล้างหรือ
สนับสนุนความสมเหตุสมผลของสัญญาที่มีกรณีพิพาท 

3.5)  U.C.T.A.กับการทดสอบความสมเหตุสมผล เนื่องจากข้อ 
11(4)(a)(b) ซึ่งเป็นข้อสัญญาจ ากัดความรับผิด และตารางที่ 2 ในส่วนตอนท้ายของ U.C.T.A. เป็น
ข้อยกเว้นความรับผิด นอกจากนี้สามารถจ าแนกหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

3.5.1)  กรณีของสัญญายกเว้นความรับผิด มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาความสมเหตุสมผลตามตารางที่ 2 ท้าย U.C.T.A. ได้แก่ อ านาจการต่อรองที่มีความเข้มแข็ง 
เป็นการยอมรับของคู่สัญญาที่เข้าท าสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาได้รับทราบถึงเนื้อหาและขอบเขตของ
สัญญาก่อนเข้าท าสัญญา ลูกค้าของสัญญามีสิทธิในการสั่งให้มีการแปรรูป ดัดแปลงและกระท าการ
แปรรูปสินค้าดังกล่าวได้ ข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเป็นกรณีที่มีความสมเหตุสมผล
ในขณะท าสัญญาเป็นการคาดหวังว่าสามารถกระท าได้ตามเงื่อนไข 

3.5.2)  กรณีของสัญญาจ ากัดความรับผิด ตาม U.C.T.A. โดย
สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

3.5.2.1)  เป็นกรณีของบุคคลที่ใช้กล่าวอ้าง เพ่ือจ ากัด
ความรับผิดตามข้อ 11(4)(b) ซึ่งได้รับเงินโดยการเรียกร้องจากประกันภัย แตอ่าจจะไม่สมเหตุสมผล 

3.5.2.2)  เป็นกรณีของทรัพย์สินที่ผู้กล่าว ได้อ้างไว้ใน
ข้อสัญญาเพ่ือน ามาใช้ช าระหนี้เนื่องจากมีความรับผิดตามข้อ 11(4)(a) กล่าวคือ การจ ากัดความรับผิด
เป็นเงินตราที่มีจ านวนน้อย ซ่ึงเป็นเหตุของความไม่สมเหตุสมผล 

3.6)  ค าพิพากษาในการทดสอบความสมเหตุสมผล ซึ่งจ าแนกได้ 14 
กรณ3ี2 ได้แก่ 

3.6.1)  การพิจารณาตามการปฏิบัติการช าระหนี้ ซึ่งมีคดี Smith 
v Eric & Bush (1990)33 โดยที่ศาลได้ใช้ 4 แนวทางในการพิจารณาว่าเป็นข้อสัญญาที่มีความ
สมเหตุสมผล ได้แก่ 1)  ผลในทางปฏิบัติของค าพิพากษา 2)  อ านาจการต่อรองที่มีความเสมอภาคกัน
ของคู่สัญญา 3)  การมีทางเลือกที่หลากหลายให้แก่คู่สัญญาก่อนตัดสินใจเข้าท าสัญญานั้น 4)  ความ
ซับซ้อนของข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ดังนั้นในการพิจารณาของศาลจึงมีการค านึงถึงพฤติการณ์
แวดล้อมกรณีของสัญญาทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบไปพร้อม ๆ กัน 

                                                           
32 โปรดดู U.C.T.A., op. cit., pp. 7-31. 
33 คดี Smith v Eric S Bush (Supreme Court of Canada, 1990), ค้นวันที่ 5 

มีนาคม 2559 จาก https://www.e-lawresources.co.uk 
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3.6.2)  ปริมาณของระดับความยินยอม โดยมีหลักเกณฑ์ว่าหาก
คู่สัญญาให้ความยินยอมมากขึ้นเท่าใด ย่อมท าให้มีโอกาสผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลมากขึ้น
เท่านั้น เช่น ในคดีพิพาท Macrae and Dick Ltd v Philip (1982)34 ซึ่งศาลได้ตัดสินในคดีนี้ว่ามี
ความสมเหตุสมผลในเงื่อนไขที่ก าหนดดังกล่าว เพราะในขณะที่มีการร่างสัญญานี้ในช่วงแรกซึ่งไม่ได้
ระบุให้ผู้ขายซื้อรถกลับคืนมา แต่ในช่วงส่งมอบรถผู้ซื้อได้ขอให้มีการลงชื่อดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าผู้ซื้อ
ได้ให้ความยินยอม ท าให้เอกสารการลงชื่อดังกล่าวเป็นสัญญาจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรม 

3.6.3)  ระดับของการรับรู้และความยินยอมในค าประกาศหรือ
ข้อสัญญา เนื่องจากศาลได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยตามตารางที่ 2(c) เกี่ยวกับเงื่อนไขของการ
จ ากัดและยกเว้นความรับผิดว่า35 การที่จะอ้างถึงการผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลได้นั้น ต้องมี
การแจ้งให้คู่สัญญาได้ทราบเป็นกรณีพิเศษ มีตัวอย่างกรณพิีพาทท่ีส าคัญจ านวน 2 คดี ดังนี้ 

3.6.3.1)  เป็นคดีกรณีพิพาทระหว่าง Wright v British 
Railways Board (1972)36 ตามที่ศาลได้ตัดสินว่าการประกาศได้มีความชัดเจนเพียงพอในการแจ้งให้
ลูกค้าทราบ เนื่องจากมีการติดประกาศในบริเวณใกล้กับที่ท างานของจ าเลย และได้ใช้โปสเตอร์สีเข้ม
ท าให้จ าเลยคู่สัญญาทราบอย่างชัดแจ้ง 

3.6.3.2)  เป็นคดกีรณีพิพาทระหว่าง Stag Line v Tyne 
Shiprepair Group Ltd (1983)37 ศาลให้ความคิดเห็นว่าข้อสัญญาที่มีผลใช้บังคับได้นั้น จะต้องมี
ขนาดของตัวหนังสือที่สามารถอ่านออก โดยใช้ภาษาท่ีมีความกระทัดรัดและไม่วกวน นอกจากนี้ต้องมี
การแจ้งให้คู่สัญญาทราบอย่างชัดแจ้ง 

                                                           
34 คดี Macrae and Dick Ltd v Philip (Supreme Court of New South Wales, 

1982), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.books.google.co.yh/ 
books?isbn=1847313485 

35 Alexander Pope, The Reasonableness the Standard for Police Conduct, 
ค้นวันที่ 7 มีนาคม 2559 จาก https://www.le.alcoda.org/publications/ 
point_of_view/files/reasonableness.pdf 

36 คดี Wright v British Railways Board (Supreme Court of Canada, 1983), ค้น
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads 
/2015/03/le257_damages_personal_injury-non-pecuniary_loss.pdf 

37 คดี Stag Line Ltd v Tyne Shiprepair Group Ltd (Supreme Court of 
Denmark, 1983), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.thestudentroom.co.uk/ 
attachment.php? 
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3.6.4)  เงื่อนไข เนื้อหาและสาระส าคัญของค าประกาศหรือข้อ
สัญญา มีกรอบที่ท าให้คู่สัญญาควรจะได้ทราบตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2(c) ตอนท้ายของ 
U.C.T.A. กล่าวคือในการพิสูจน์ว่าเงื่อนไข เนื้อหาและสาระส าคัญของค าประกาศหรือข้อสัญญามี
ความสมเหตุสมผลมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับระดับของการจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดในร่างของข้อ
สัญญาดังกล่าว โดยมีตัวอย่างคดีจ านวน 4 คดี ดังนี้ 

3.6.4.1)  คดี Rasbora Ltd v JCL Marine Ltd (1977)38 
เนื่องจากในการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของข้อสัญญา จะต้องค านึงถึงสัญญาที่มีผลในการใช้
บังคับและต้องมีมาตรการต่างๆ ที่ท าให้ข้อยกเว้นความรับผิดของจ าเลยนั้นสิ้นผลบังคับ เพ่ือให้โจทก์
ได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว 

3.6.4.2)  คดี A Schroeder Music Publishing Co., 
Ltd v Macaulay (1974)39 ซึ่งศาลได้ลงความเห็นว่า40 ในการพิจารณาถึงความเป็นธรรมและความ
สมเหตุสมผลของสัญญาต้องมุ่งเน้นถึงหลักความเสมอภาคในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญาทุกฝ่าย 
ได้แก่ สัญญาเช่าเรือ ใบตราส่ง กรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับสัญญา
ส าเร็จรูปในยุคสมัยใหม่ซึ่งมีอ านาจการต่อรองที่เหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

3.6.4.3)  คดี Walker v Boyle (1982)41 ศาลได้ตัดสิน
ว่าข้อสัญญาในคดีพิพาทนี้ไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะว่าข้อสัญญานี้มีความไม่
แน่นอนชัดเจน โดยเกิดจากบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนของคู่สัญญาที่ได้รับผลประโยชน์จากสัญญานี้ 

3.6.4.4)  คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms 
(1978)42 ศาลตัดสินสามารถจ าแนกเป็น 2 กรณีคือกรณีแรกเป็นเรื่องกรอบเวลาดังกล่าวขาดความ
สมเหตุสมผลเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ใดท าค าโต้แย้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสินค้าได้ทันเวลาตามท่ี

                                                           
38 คดี Rasbora Ltd v JCL Marine Ltd (Supreme Court of New Zealand, 

1977), ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2559 จาก https://www.i-law.com 

39 คดี A Schroeder Music Publishing Co., Ltd v Macaulay (Supreme Court 
of The United Kingdom, 1974), ค้นวันที่ 13 มีนาคม 2559 จาก https://www. 
musiclawupdates.com 

40 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 85. 
41 คดี Walker v Boyle (Court of Appeal of California, 1982), ค้นวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.swarb.co.uk/walker-v-boyle-1982 
42 คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms (Supreme Court of Michigan, 

1978), ค้นวันที่ 11 มีนาคม 2559 จาก https://www.static-2.socialgo.com 
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ก าหนด ส่วนกรณีหลังเป็นข้อสัญญาที่มีการจ ากัดความรับผิดในค่าเสียหายซึ่งมีความสมเหตุสมผลที่
สามารถอ้างถึงสัญญาส าเร็จรูป เนื่องจากมีการใช้สัญญานี้มานานแล้วโดยมีการยอมรับจากตัวแทน
ของโจทก์และจ าเลยที่เป็นองค์กร กล่าวคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาดังกล่าวมีผลต่อลักษณะ
ของข้อสัญญาที่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ได้ แม้เป็นคดีเดียวกันก็ตาม 

3.6.5)  ความพึงพอใจในค าประกาศหรือข้อสัญญา เช่น คดี 
Walker v Boyle (1982)43 ศาลตัดสินว่าขาดพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีในการยกเป็นข้ออ้างว่าข้อ
สัญญาได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะว่าคู่สัญญาไม่ได้รับค าแนะน าและมีผลบังคับใช้
ในทางกฎหมายที่ท าให้ทราบอย่างชัดแจ้ง เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจว่าควรจะเข้าท าสัญญานี้หรือไม่ 

3.6.6)  ทางเลือกต่าง ๆ เป็นกรณีที่เนื้อหาของข้อสัญญาสร้าง
ความได้เปรียบจากคู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามโดยการยกเว้นความรับผิดตามตารางที่ 2(a) และ 2(b) ใน
ตอนท้ายของ U.C.T.A. ที่มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลจาการเปรียบเทียบในอ านาจการต่อรอง
ของสัญญา มีตัวอย่างจ านวน 4 คดี ได้แก่ 

3.6.6.1)  คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms 
(1978)44 สามารถน ามาปรับใช้ว่าข้อสัญญาเหล่านั้นได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลมาแล้ว
อย่างชัดแจ้ง 

3.6.6.2)  คดี Peek v North Staffordshire Railway 
Co45 ซึ่งศาลไดต้ัดสินว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะไม่มีการน าเสนอทางเลือกที่
แท้จริง ต้องค านึงถึงทางเลือกทั้งกรณีที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมทั้งคู่สัญญาที่เข้าท า
สัญญาให้การยอมรับในข้อเสนอนั้นมาประกอบกัน 

3.6.6.3)  คด ีSmith v Eric S Bush (1989)46 โดยศาล
ตัดสินว่าข้อสัญญานี้ไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

                                                           
43 คดี Walker v Boyle, op. cit. 
44 คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms (Supreme Court of Michigan, 1978), 

op. cit. 
45 Zachary Lawrence, Aviation Law: Attempts to Circumvent the Limitation 

of Liabilities Imposed on Injured Passengers by The Warsaw Convention, ค้นวันที่ 
10 มีนาคม 2559 จาก https://www.scholarship.kentlaw.iit.edu 

46 คดี Smith v Eric S Bush (Supreme Court of Canada, 1990), op. cit. 
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3.6.6.4)  คดี George Mitchell (Chesterhall) Ltd v 
Finney Lock Seeds Ltd (1983)47 ศาลได้ตัดสินว่าข้อสัญญาดังกล่าวไม่มีความสมเหตุสมผลจาก
การยอมรับผิดของจ าเลยโดยน า 3 ประเด็น มาพิจารณาร่วมกันคือ 1)  ผู้ซื้อไม่อาจจะด าเนินการ
ตรวจสอบในขณะท าสัญญาได้ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีการปะปนของเชื้อไวรัส 2)  ผู้ซื้อสามารถซื้อ
ประกันภัยความเสี่ยงได้ยากกว่าผู้ขาย 3)  สาเหตุของการผิดสัญญานี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของจ าเลย 

3.6.7)  การท าสัญญาประกันภัยในความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญในการทดสอบความสมเหตุสมผลตามข้อ 11(4)(b) แห่ง U.C.T.A. ศาลมีความเห็นว่าความ
สมเหตุสมผลในข้อสัญญา ให้พิจารณาตรงที่ความสามารถในการจัดหาให้มีการประกันภัยเกิดขึ้นได้ 
และการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับผิดที่ดีกว่าการโอนความเสี่ยงให้คู่สัญญา
ฝ่ายตรงข้าม ได้แก่ คดี Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd (1980)48 ศาลตัดสิน
ว่าข้ออ้างของบริษัทจ าเลยฟังขึ้น เพราะบริษัทจ าเลยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการ
คาดการณ์หรือป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้โจทก์ไม่ได้ท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัย จึงไม่ได้รับ
ความคุ้มครองในความเสี่ยงภัยดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของการประกันภัย 
สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

3.6.7.1)  ความสามารถในการเอาประกันภัย มี
องค์ประกอบคือ การมีความรู้ในมูลค่าและตัวสินค้า รวมทั้งความสะดวกในการเอาประกันภัย  มี
ตัวอย่างจ านวน 2 คดี ได้แก่ 

(1)  คดี Wight v British Railways Board 
(1983)49 ศาลตัดสินว่าเป็นข้อสัญญาจ ากัดความรับผิดที่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล โดย
พิจารณาว่าโจทก์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นซึ่งทราบมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าจากการขนส่งแต่จ าเลยไม่
ทราบ นอกจากนี้ในประเด็นด้านต้นทุนของเบี้ยประกันเมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า การประกันภัยใน
ความรับผิดมีราคาแพงกว่าการประกันภัยในการชดใช้ค่าเสียหาย 

                                                           
47 คดี George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd 

(Supreme Court of Canada, 1983), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www. 
ius.unbas.ch/fieldmin/user_upload/fe/file/comparative_contracts_week3.pdf 

48 คดี Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd (Supreme Court of 
Canada, 1980), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.cilex.org.uk.pdf 

49 คดี Wright v British Railways Board (Supreme Court of Canada, 1983), 
op. cit. 
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(2)  คดีGeorge Mitchell (Chesterhall) 
Ltd v Finney Lock Seeds Ltd (1983)50 เป็นกรณีที่ศาลได้ตัดสินว่าเป็นการอ้างข้อยกเว้นความรับ
ผิดของผู้ขายที่ไม่สมเหตุสมผล 

3.6.7.2)  เป็นกรณีของจังหวะและโอกาสทางด้านเวลา 
ได้แก่ คดี Phillips Products v Hyland (1987)51 คดีนีศ้าลได้ตัดสินว่าเป็นข้อสัญญายกเว้นความรับ
ผิดที่ไม่มีความสมเหตุสมผล เพราะโจทก์ไม่มีจังหวะและโอกาสทางด้านเวลาในการพิจารณาถึงเงื่อนไข
ของข้อสัญญาตามปกติ ท าให้มิอาจควบคุมความเสี่ยงที่พึงได้รับ 

3.6.7.3)  ความเหมาะสมของการท าสัญญาประกันภัย 
ได้แก่ กรณีของคดี Woodman v Photo Trade Processing Ltd (1981)52 โดยศาลตัดสินว่าข้อ
สัญญาจ ากัดความรับผิดนี้ไม่มีความสมเหตุสมผล 

3.6.8)  ความรู้และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง มีตัวอย่าง
คดจี านวน 2 คดี ได้แก่ 

3.6.8.1)  คดี Phillips Products v Hyland (1987)53 
เป็นกรณีที่ศาลตัดสินว่าคนขับรถขุดเป็นตัวแทนของโจทก์ผู้เช่า ซ่ึงถือว่าเป็นข้ออ้างในการยกเว้นความ
รับผิดนั้นไม่สมเหตุสมผล 

3.6.8.2)  คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell 
(1983)54 ศาลตัดสินว่าเป็นข้อสัญญาที่ได้ยกเว้นความรับผิดและผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล 

3.6.9)  กรอบของการน าข้อสัญญาไปใช้บังคับ กล่าวคือเป็นการ
ใช้ข้อสัญญาโดยทั่วไปเป็นข้อสัญญาที่เป็นธรรม เพราะผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล และ
สามารถใช้บังคับได้ 

                                                           
50 คดี George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd 

(Supreme Court of Canada, 1983), op. cit. 
51 คดี Phillips Products v Hyland (Supreme Court of Canada, 1987), ค้นวันที่ 

10 มีนาคม 2559 จาก https://www.e-lawsource.co.uk 
52 คดี Woodman v Photo Trade Processing Ltd (Supreme Court of Canada, 

1981), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.cilex.org.uk.pdf 
53 คดี Phillips Products v Hyland (Supreme Court of Canada, 1987), op. cit. 
54 คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell (Supreme Court of Canada, 

1983), ค้นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.books.google.co.th/ 
books?isbn=9041125213 
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3.6.10)  การเปรียบเทียบอ านาจการต่อรองที่มีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากตามตารางที่ 2(a) ท้าย U.C.T.A. เพราะจากข้อเท็จจริงคู่สัญญาย่อมไม่มีความเสมอภาค
กันในด้านอ านาจการต่อรองซึ่งเป็นการต่อรองที่ไม่เป็นธรรม และไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นสัญญาการ
ต่อรองที่ไม่มีมโนธรรม55 เช่น คดี Hart v O’connor (1985)56 ศาลตัดสินว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น
เพียงมีองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งในสองประเภทนี้ก็ได้ กล่าวคือประเภทแรกเป็นกระบวนการหรือ
วิธีการที่ไม่เป็นธรรม เกิดจากการเชื้อเชิญให้เข้าท าสัญญาจากการใช้อ านาจครอบง าโดยมิชอบ 
ประเภทหลังเป็นความไม่เป็นธรรมตามเนื้อหาของสัญญา ดังนั้นสัญญาไม่เป็นธรรมจึงเกิดจากคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งขาดความรู้ ทักษะความช านาญในสัญญาที่ตนเข้าท า หรือเกิดจากลักษณะของตลาดผูกขาด 
ท าให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีความเข้มแข็งในอ านาจการต่อรองที่เหนือกว่า และมีการใช้อ านาจดังกล่าวโดยมิ
ชอบจากการร่างสัญญาที่มีเนื้อหาเป็นการเอาเปรียบเกินสมควรจากคู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่า และ
ฝ่ายดังกล่าวไม่มีทางเลือกในเงื่อนไขและคู่สัญญาที่มีความเสมอภาคกันมากกว่านี้ ประกอบกับความ
ไม่รู้ว่ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อตนเอง จึงท าให้ตนเองยอมรับและเข้าท าสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ดังกล่าว 

3.6.11)  องค์ประกอบของคู่สัญญาที่มีความเข้าใจในประเภท
และผลของสัญญา ประกอบกับมีประสบการณ์ ทักษะ อ านาจการต่อรองที่ ระบุเงื่อนไขของสัญญา 
เพ่ือน ามาพิจารณาในการทดสอบว่าข้อสัญญาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

3.6.12)  การปฏิบัติตามข้อสัญญาในการยกเว้นความรับผิด 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  เป็นปัญหาในการปฏิบัติตามข้อสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด 
ซึ่งต้องน ามาประกอบการวินิจฉัยข้อสัญญาเสมอ 2)  เป็นการอ้างสัญญายกเว้นความรับผิดดังนั้นใน
การพิจารณาว่าข้อสัญญาใดที่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผลในการยกเว้นความรับผิด ข้อสัญญา
นั้นต้องมีเนื้อหาที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน หรือเกิดจากความเสี่ยงในความผิดพลาดของผู้ร่างสัญญา และ
องค์ประกอบที่สองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกรอบเวลาสิ้นสุดตามตารางข้อ 2(d) แห่ง U.C.T.A. และมี
ตัวอย่างคดีจ านวน 2 คดี ได้แก่ 

                                                           
55 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 95. 
56 คดี Hart v O’connor (Supreme Court of New Zealand, 1985), ค้นวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2559 จาก https://www.nzlii.org/nz/ journals/aukulawrw/1985/4.pdf 
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3.6.12.1)  เป็นกรณีคดีพิพาทระหว่าง R W Green 
Ltd v Cade Bros Farms (1978)57 ศาลตัดสินว่าเป็นข้อสัญญาจ ากัดความรับผิดที่ ไม่เป็นธรรม 
เพราะเป็นการเอาเปรียบต่อคู่สัญญาเนื่องจากเป็นกรอบเวลาที่เร็วเกินสมควร 

3.6.12.2)  เป็นกรณีคดีพิพาทระหว่าง White Cross 
Equipment Ltd v Farell (1983)58 โดยศาลตัดสินว่าไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล เพราะ
เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ทันเวลา 

3.6.13)  ผลกระทบของค าพิพากษา มีตัวอย่างของคดีพิพาทที่
ส าคัญ ได้แก่ คดี Smart v Eric S Bush Lord Griffiths (1990)59 ศาลตัดสินให้จ าเลยผู้ประเมินราคา
บ้าน ต้องรับผิดและมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยเอาประกันภัยและถูกเรียกร้องค่าเสียหาย 

3.6.14)  หลักของความผิดในสาระส าคัญของสัญญา เนื่องจาก
ในการพิจารณาการทดสอบความสมเหตุสมผลนั้น ศาลจะไม่ใช้หลักผิดสัญญาในเนื้อหาสาระส าคัญแต่
จะน า U.C.T.A. มาใช้บังคับ เนื่องจาก U.C.T.A. 1977 ของประเทศอังกฤษมีผลบังคับใช้ในสัญญา
ผู้บริโภค เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบโดยอาศัยช่องทางของการยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิด 

ยิ่งไปกว่านั้นหลักเกณฑ์ของการทดสอบความสมเหตุสมผลในข้อสัญญายกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดแห่ง U.C.T.A. ตามแนวความคิดของผู้เขียน สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านคู่สัญญา ซึ่งต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในอาชีพที่
ตนเองเข้าท าสัญญาโดยทราบถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีปฏิบัติในข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิด มีความระมัดระวัง รวมทั้งให้ความใส่ใจถึงคุณลักษณะของคู่สัญญาและพฤติการณ์
แวดล้อมกรณีของสัญญาในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ อีกท้ังภาระผูกพันและเข้าใจตามสภาพเงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าว โดยมีการให้ความยินยอมและการรับรู้ของคู่สัญญาจากการประกาศไว้ในสถานที่ที่มี
ความชัดแจ้ง ประกอบกับมีการจูงใจโดยใช้โปสเตอร์สีที่ฉูดฉาดเพ่ือแจ้งให้คู่สัญญาทราบเป็นกรณี
พิเศษ ต่อมาต้องมีค าแนะน าและแจ้งถึงผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย เพ่ือให้คู่สัญญาสามารถตัดสินว่า
ควรจะเข้าท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นยังต้องมีการน าเสนอทางเลือกที่แท้จริงทั้งที่เป็นตัว

                                                           
57 คดี R W Green Ltd v Cade Bros Farms (Supreme Court of Michigan, 

1978), op. cit. 
58 คดี White Cross Equipment Ltd v Farrell (Supreme Court of Canada, 

1983), op. cit. 
59 คดี Smith v Eric S Bush (Supreme Court of Canada, 1990), op. cit. 
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เงินและมิใช่ตัวเงิน ซึ่งมีความหลากหลายในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ให้กับคู่สัญญา และคู่สัญญา
ฝ่ายผู้ซื้อมีขีดความสามารถในการตรวจสอบด้านคุณภาพของสินค้าในขณะเข้าท าสัญญา รวมทั้งมี
ความสะดวกในการท าสัญญาประกันภัยเพ่ือรองรับความเสี่ยง และกรณีผิดสัญญาที่เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม นอกจากนี้คู่สัญญาต้องใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควรในการคาดการณ์หรือป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งต้องมีความรู้และเข้าใจในเงื่อนไขของ
สัญญาประกันภัยจากจังหวะ โอกาสด้านเวลาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ อีกทั้งมีมาตรการในการควบคุม
ความเสี่ยงจากบุคคลและเครื่องจักรกล 

2)  ด้านเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญา ต้องเป็นสัญญาที่เป็นธรรม เนื่องจาก
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิดจากองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ก็ได้ ได้แก่ การใช้อ านาจครอบง าโดยมิ
ชอบและความไม่เป็นธรรมตามเนื้อหาของสัญญา รวมทั้งไม่มีความเสี่ยงสูงและการปฏิบัติตามสัญญา
ต้องไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากจนเกินไป ประกอบกับต้องใช้ขนาดของตัวอักษรที่สามารถอ่านออก การใช้
ภาษาที่มีความกะทัดรัดและต้องไม่วกวนไปมาจนท าให้มีความเข้าใจสับสน นอกจากนี้สัญญาดังกล่าว
ต้องมีผลบังคับใช้และมีมาตรการต่าง ๆ ที่ท าให้ข้อยกเว้นความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนั้นสิ้นผล
บังคับ เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับเงินชดเชยค่าเสียหาย อีกทั้งต้องมีเนื้อหาที่มีความแน่นอนชัด
แจ้งจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของคู่สัญญาซึ่งได้รับผลประโยชน์จากสัญญา ประกอบกับมีการก าหนด
กรอบระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให้คู่สัญญาท าค าโต้แย้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องของสินค้าได้ทัน เวลาตาม
ก าหนดจากเงื่อนไข เพ่ือการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นได้มี
การอ้างถึงสัญญาส าเร็จรูปโดยตัวแทนของโจทก์และจ าเลยที่เป็นองค์กรให้การยอมรับ 

3)  ด้านหลักการและแนวความคิด ได้แก่ มีความเสมอภาคในอ านาจการ
ต่อรองของคู่สัญญาทุกฝ่าย 

3.2.1.2  The Fair Trading Act 1973 เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิด ด้วยการให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารในการควบคุมกฎหมาย
ฉบับนี้ โดยมีข้อก าหนดรวมทั้งมาตรการในการให้ความคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภค 
ซึ่งต้องห้ามตามวิธีปฏิบัติทางการค้าที่มีผลต่อเงื่อนไข และการท าข้อสัญญาเพ่ือผู้บริโภคโดยท าให้
ผู้บริโภคเสียประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีการสร้างหลักประกันว่าจะมีการหยุดการปฏิบัติที่ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม นอกจากนั้นกฎหมายฉบับดังกล่าว
ยังได้บัญญัติถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สมาคมการค้าในการจัดท าประมวลวิธีปฏิบัติ เพ่ือเป็นคู่มือใน
การยับยั้งหรือสนับสนุนให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้เนื่องจากศาลอังกฤษได้รับอิทธิพลจากหลักเสรีภาพ
ในการท าสัญญา จึงไม่มีการควบคุมเนื้อหาอย่างเปิดเผยในทางตรง คงมีเพียงแต่พยายามควบคุมใน
ทางอ้อม ดังนั้นการตีความในสัญญานั้น ศาลอังกฤษจึงใช้หลักการตีความ จ านวน 3 หลัก ดังนี้ 
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1)  หลัก The Contra Proferentem Rule เป็นกรณทีี่ศาลตีความข้อจ ากัด 
หรือยกเว้นความรับผิดไปในทางที่เป็นประโยชน์น้อยที่สุด  (Exemption Clauses are Strictly 
Construct Against Part Who Rely on Them) แก่คู่สัญญาทีเ่ป็นผู้ร่างและอ้างข้อสัญญาดังกล่าว 

2)  หลัก The Proferentem Rule กล่าวคือ การตีความในข้อจ ากัดความ
รับผิดหรือยกเว้นความรับผิดในสัญญามาตรฐานนั้น ให้ตีความไปในทางที่จะให้ประโยชน์แก่คู่สัญญา
ซึ่งเป็นฝ่ายที่จะได้รับประโยชน์จากข้อสัญญาดังกล่าวให้น้อยที่สุด 

3)  หลัก Fundamental Breach of Contract ซึ่งมีความหมาย 2 ลักษณะ 
คือ60 

3.1)  ลักษณะการท าผิดข้อสัญญารากฐาน (Fundamental Terms) 
ของสัญญาที่กฎหมายสันนิษฐานว่าคู่สัญญาไม่มีเจตนาให้ข้อยกเว้นและจ ากัดความรับผิดมาใช้บังคับ
กับกรณีท่ีมีการท าผิดสัญญาข้อนั้น ๆ 

3.2)  ลักษณะการท าผิดสัญญาที่ร้ายแรง กล่าวคือเป็นการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการท าผิดสัญญา แม้ว่าศาลอังกฤษจะพยายามใช้หลักการตีความ
ดังกล่าวข้างต้นมาช่วยจ ากัดขอบเขตของการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม จากการอ้างข้อยกเว้น
และจ ากัดความรับผิดแล้วก็ตาม แต่มาตรการที่มีความหลากหลายนั้นไม่เพียงพอและมีความล่าช้า 

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญซ่ึงจ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1)  เป็นวิธีการปฏิบัติที่ต้องห้าม ตามมาตรา 18(1) ซึ่งวางหลักว่าห้ามใช้วิธี
ปฏิบัติดังกล่าว หากฝ่าฝืนผู้ขายต้องรับโทษทางอาญาตามมาตรา 23 นอกจากนี ้ผู้ขายสามารถฟ้องคดี
ได้ตามมาตรา 26 เพราะเนื้อหาของสัญญาบางส่วนยังมีผลใช้บังคับได้ 

2)  เป็นวิธีปฏิบัติที่มีการยับยั้งและหลักประกัน ตามมาตรา 34(1) ซึ่งวาง
หลักว่าอธิบดีต้องให้หลักประกันว่าหยุดปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมและผู้บริโภค
ไม่ได้รับความเสียหายในผลประโยชน์ และตามมาตรา 35 และ 37 อธิบดีอาจขอค าสั่งจาก  The 
Restrictive Practices Court61 เพ่ือยุติวิธีปฏิบัติดังกล่าวซึ่งรวมถึงข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่
เป็นความผิดทางอาญาไว้ 

                                                           
60 พอพันธุ์ คิดจิตต์, “แนวความคิดและผลกระทบเก่ียวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม,” ดุลพาห 

40, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536): 40. 
61 นฤมล สุขสวัสดิ์, ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : ศึกษากรณี

สัญญาบัตรเครดิต (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), หน้า 22. 
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3)  การจัดท าวิธีประมวลปฏิบัติ ตามมาตรา 123(3) ซึ่งวางหลักว่าให้น า
สัญญาส าเร็จรูปมาใช้เพ่ือป้องกันความไม่เป็นธรรมและให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ ดังนั้น  ศาลใน
ประเทศอังกฤษจึงได้วางหลักในการจ ากัดขอบเขตของข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา โดยใช้หลัก Contra Proferentem มาตีความข้อสัญญาในการจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดซึ่ง
ให้ประโยชน์มากที่สุดกับคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ร่างสัญญา และใช้หลัก The Fundamental 
Breach of Contract มาจ ากัดขอบเขตในข้อสัญญาที่จ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมี
หลักว่าคู่สัญญาจะอ้างข้อสัญญาเพ่ือจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดหาได้ไม่ หากคู่สัญญามีการกระท าท่ี
ผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและน าข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเข้าไว้ในสัญญา ดังนั้นการ
ผนวกจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเมื่อได้มีการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการมีอยู่ของข้อยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิด จากการพิจารณาถึงประเพณีวิธีการปฏิบัติในทางการค้าประกอบกับการแจ้งให้
ทราบของคู่สัญญาที่ได้อ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีการระบุไว้ที่
ด้านหน้าของสัญญาและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ดี สัญญาที่เป็นสัญญารากฐานและ
มีสาระส าคัญ ให้ถือว่าคู่สัญญานั้นไม่มีเจตนาให้ข้อจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดมาใช้บังคับ 

นอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางหลักเกี่ยวกับผลบังคับในความรับผิดหรือ
ข้อยกเว้นในความรับผิดที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือตกเป็นโมฆะและมีผลบังคับตามเงื่อนไขของความ
สมเหตุสมผลตามมาตรา 11 ในการพิจารณาของศาลต้องมีเหตุผลในการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด
จึงจะตัดสินคดีให้ข้อสัญญานั้นมีผลบังคับได้ อันเป็นการควบคุมการจ ากัดความรับผิดของคู่สัญญา 
(Exemption Clauses) ประกอบกับศาลอังกฤษได้น า Directive ของสหภาพยุโรปมาใช้บังคับโดย
การตรา The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation ปี 1994 และ ปี 1999 มาใช้
บังคับกับสัญญาส าเร็จรูประหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายสินค้า หากข้อสัญญานั้นขัดกับหลักสุจริต มีผลให้
เกิดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาที่ไม่เสมอภาคกัน ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย จึงถือ
ได้ว่าข้อสัญญานั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ดี  The Fair Trading Act 1973 ได้มี
มาตรการแก้ไขข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม โดยการให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจเข้าไปควบคุมดูแลเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในทางการค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่ามาตรการที่ศาล
ใช้ในการแก้ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในประเทศอังกฤษ ได้แก่ หลักความสมเหตุสมผลโดยมี
เหตุผลมาอธิบายได้อย่างชัดเจนในข้อสัญญานั้น ๆ 

3.2.1.3  The Unfair Contract Terms Act 1997 เป็นพระราชบัญญัติที่มมีาตรการ
ส าหรับการแก้ไขปัญหาในการแสวงหาประโยชน์จากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ การควบคุมจ ากัด
ความรับผิดของคู่สัญญา โดยการก าหนดให้ข้อจ ากัดความรับผิดนั้นไม่มีผลบังคับ หรือมีผลบังคับได้
เมื่อมีเหตุผลเพียงพอ และเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้แก่คู่สัญญาที่มีอ านาจการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจที่



79 
 

 
 

ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้สัญญาส าเร็จรูปซึ่งมีรูปแบบตามที่ตนเองเป็นผู้ก าหนดให้ และศาลจะ
พิจารณาถึงหลักความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดมี้เนื้อหาทีส่ าคัญ ได้แก่ 

1)  ข้อก าหนดที่ตกเป็นโมฆะ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1)  ตามมาตรา 5 แห่ง U.C.T.A. 1997 ซึ่งมีการมุ่งเน้นประโยชน์ของ

ผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่เพ่ือธุรกิจ โดยมีการห้ามบุคคลใดยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด เพ่ือความสูญหายหรือ
เสียหายเนื่องจากความช ารุดบกพร่อง ในกรณีที่ผู้จ าหน่ายและผลิตสินค้าได้ท าค ารับรองสินค้าเพ่ือ
ผู้บริโภคไว้ โดยจะกล่าวอ้างข้อสัญญาหรือประกาศใด ๆ เพื่อยกเว้นความรับผิดนั้นหาได้ไม ่

1.2)  ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นการขายสินค้าให้แก่
ผู้บริโภคเท่านั้น ห้ามบุคคลใดอ้างถึงข้อสัญญาเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการฝ่าฝืน
มาตรา 12 แห่ง The Sale of Goods Act 1979 ซึ่งว่าด้วยค ามั่นโดยปริยายของผู้ขายเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ เพ่ือรับรองข้อก าหนดโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขในการรับรองโดยปริยายของผู้ขาย 
ย่อมมีผลให้ผู้ขายต้องรับผิดในค ามั่นหรือค ารับรองนั้น ๆ ประกอบมาตรา 8 แห่ง The Supply of 
Goods (Implied Terms) Act 1973 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม โดยการตัด
อ านาจของผู้ขายในการก าหนดข้อสัญญาเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในสัญญาซื้อขายและเช่าซื้อ 
ทีม่ีความครอบคลุมถึงความถูกต้องตรงกันระหว่างสินค้าและค าพรรณา หรือระหว่างสินค้าตัวอย่างกับ
คุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามปกติ 

2)  เป็นข้อก าหนดภายใต้หลักความสมเหตุสมผล ตามมาตรา 11(5) แห่ง 
U.C.T.A. 1997 ซึ่งวางหลักว่าให้บุคคลที่อ้างอิงถึงข้อสัญญาหรือประกาศ ได้ผ่านการทดสอบตาม
เงื่อนไขความสมเหตุสมผล ย่อมมีผลท าให้ใช้บังคับได้เป็นการทั่วไป โดยเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิด จ านวน 3 ประการ ได้แก่ 

2.1)  สัญญาส าเร็จรูปและสัญญาเพ่ือผู้บริโภค ซึ่งมีผลบังคับตามมาตรา 
3 แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยได้วางหลักให้สัญญา 2 ลักษณะที่อยู่ภายใต้หลักความสมเหตุสมผล ได้แก่ 
สัญญาที่มีคู่สัญญาเป็นผู้บริโภคกับนักธุรกิจ และสัญญาที่มีนักธุรกิจคู่สัญญาเป็น ผู้ร่างสัญญาส าเร็จรูป 
ทั้งนี้สัญญาธุรกิจดังกล่าวต้องผ่านการทดสอบตามหลักความสมเหตุสมผล จึงจะท าการยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดใด ๆ ของตนเองและใช้บังคับได้ในกรณีตนได้กระท าการผิดสัญญา นอกจากนี้ข้อ
สัญญาไม่อาจใช้บังคับได้ถ้ามีลักษณะเป็นการจ ากัดภาระหน้าที่ตามสัญญามากกว่าต้องการยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิดในการท าสัญญา รวมทั้งมีการเรียกร้องสิทธิที่จะท าให้การปฏิบัติตามสัญญาผิดไป
จากที่ตนคาดหวังอย่างสมเหตุสมผล และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ร่างสัญญาในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ช าระหนี้ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลมีอ านาจพิจารณาถ้อยค าในสัญญา 
ประกอบกับรูปแบบของสัญญาธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน อีกทั้งในการเรียกร้องสิทธิให้
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ตนเองไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อห้ามคู่สัญญากระท าการร่างสัญญา
โดยให้สิทธิในการเลือกปฏิบัติตามสัญญาที่ตนเองต้องการ 

2.2)  เป็นข้อก าหนดในการจ่ายเงินค่าเสียหาย ตามมาตรา 4(1) แห่ง 
U.C.T.A. 1997 ซึ่งวางหลักว่าห้ามบุคคลก าหนดข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระเงิน
ค่าเสียหายให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับความรับผิดที่บุคคลนั้นก่อขึ้นด้วยความประมาทเลินเล่อจาก
การท าสัญญา เพ่ือยกเว้นข้อตกลงดังกล่าวซึ่งผ่านการทดสอบเงื่อนไขความสมเหตุสมผล เพ่ือควบคุม
ข้อก าหนดในการชดใช้ค่าเสียหาย มิให้มีการร่างข้อสัญญาที่ก าหนดให้ผู้บริโภคคู่สัญญาต้องช าระ
ค่าเสียหายให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่กระท าการด้วยความประมาทเลินเล่อหรือ
กระท าการผิดสัญญา 

2.3)  หลักเกณฑ์ของความสมเหตุสมผล ที่บังคับใช้ตามมาตรา 11(1) 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้วางหลักว่าเวลาในการวินิจฉัยความสมเหตุสมผลได้มีการแยกพิจารณา
เป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในรูปแบบของสัญญาและการกระท าละเมิด จ าแนกได้ 3 กรณี คือ 

2.3.1)  การวินิจฉัยข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในรูปแบบของ
สัญญานั้นต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมซึ่งคู่สัญญาได้รู้  หรือน่าจะรู้ในขณะท าสัญญาจากการโอน
สิทธิเรียกร้องให้แก่บุคคลที่สาม จ านวนหนี้ยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเฉพาะตัวเจ้าหนี้ ในการวินิจฉัย
ถึงความสมเหตุสมผลนั้น จึงต้องน ามาพิจารณาในขณะที่ลูกหนี้ผู้โอนท าสัญญากันซึ่งมีความแตกต่าง
ไปจากการแปลงหนี้ใหม่ที่มีผลท าให้สัญญาเดิมสิ้นสุดลง กลายเป็นสัญญาใหม่โดยที่คู่สัญญาเดิม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาหรือเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ กล่าวคือเมื่อมี
สัญญาใหม่เกิดข้ึน จึงต้องน าหลักความสมเหตุสมผลมาวินิจฉัย 

2.3.2)  การวินิจฉัยข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในรูปแบบของ
การกระท าละเมิดหรือการแจ้งที่ไม่มีผลบังคับในทางสัญญา ตามมาตรา 11(2) แห่ง U.C.T.A. 1997 
ได้มีการก าหนดแนวทางการทดสอบโดยสมเหตุสมผลจ าแนกได้ 5 ประการ ได้แก่ 

2.3.2.1)  เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าท าสัญญา
ที่มีความแตกต่างกันในเงื่อนไขของผู้บริโภคดังกล่าวมีการเจรจาการต่อรองในผลประโยชน์ของตนเอง 
ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม 

2.3.2.2)  มุ่งเน้นวิธีการเลือกที่มีความจ าเป็นในการ
สนองรับจากความเข้มแข็งของอ านาจในการต่อรองของทุกฝ่าย 

2.3.2.3)  การรับรู้ถึงความสมเหตุสมผลที่มีอยู่และ
ขอบเขตในสัญญาผู้บริโภค 

2.3.2.4)  เป็นการพิจารณาถึงเหตุผลในเงื่อนไขของ
ความเหมาะสมรวมทั้งความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ท าให้บังคับได้ 
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2.3.2.5)  ส่วนที่ถูกดัดแปลงไปตามค าสั่งซื้อของผู้บริโภค 
ให้ถือว่ามีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม ท าให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องของสินค้าท่ี
เกิดจากกรณีดังกล่าว โดยผู้ขายยังคงต้องรับผิดในความช านาญของการผลิตสินค้าดังกล่าวตามค า
สั่งซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้มาตรา 11(4) แห่ง U.C.T.A. 1997 ได้วางหลักว่าบุคคลใดพยายาม
จ ากดัความรับผิดไว้เป็นเงินที่มีจ านวนแน่นอน โดยพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของแหล่งที่มาของ
ทรัพย์สินที่บุคคลน ามาช าระหนี้ เมื่อได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและบุคคลก็จะได้รับการเยียวยา
จากการประกันภัย 

อย่างไรก็ดี ในประเทศอังกฤษได้แก้ไขปัญหากรณีของความไม่เป็นธรรมในสัญญา
ส าเร็จรูป โดยผ่านระบบของศาลที่มีการใช้หลักการผนวกข้อสัญญาซึ่งเป็นข้อจ ากัด หรือยกเว้นความ
รับผิดให้เข้าไปอยู่ในสัญญานั้น หลักค ามั่นที่ชัดแจ้ง หลักการตีความสัญญา หลักการท าผิดสัญญาซึ่ง
เป็นรากฐานของสัญญา (Fundamental Breach of Contract) ประกอบกับหลักการกล่าวผิดความ
จริง อย่างไรก็ดีศาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากมีหลักการอันหลากหลายดังที่กล่าว
มาแล้วในข้างต้น ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติจึงได้ตราเป็นกฎหมายขึ้น ได้แก่ The Fair Trading Act 1973 
The Unfair Contract Terms Act 1977 และ The Unfair Contract Terms Act 1997 น ามาใช้
บังคับเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว 

 
3.2.2  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี62 ซ่ึงประกอบด้วยกฎหมายจ านวน 2 ฉบับ 

ได้แก่ 
3.2.2.1  The Standard Terms Act 1976 ตามที่ ในประเทศเยอรมนี ได้มีการ

ประกาศใช้กฎหมายชื่อ Gesetz Zur Regelung der Allgemeinen Geschaftsbeding Ungen 
(The German Standard Contracts Act ค.ศ.1976)63 เมื่อวันที่ 1 เมษายน ปีค.ศ. 1977 ซ่ึงเป็นข้อ
สัญญามาตรฐานโดยมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคคู่สัญญา จากการเข้าท าสัญญาที่มีการก าหนดข้อสัญญาไว้
ล่วงหน้า64 โดยมีเนื้อหาสาระที่เป็นทั้งกฎหมายสารบัญญัติที่ก าหนดลักษณะของสัญญาส าเร็จรูปที่    
ไม่เป็นธรรม ซึ่งศาลอาจจะพิพากษาให้ตกเป็นโมฆะ และที่กฎหมายบัญญัติให้ตกเป็นโมฆะ รวมทั้ง
กฎหมายวิธีสบัญญัติที่ได้วางหลักในวิธีพิจารณาคดี  และไปเกี่ยวโยงกับข้อสัญญาส าเร็จรูปที่มี

                                                           
62 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อไปนี้จะเรียกว่า ประเทศเยอรมนี 
63 เอนก จงเสถียร, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้อบ้านจัดสรร , รายงานการ

วิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลยุติธรรม, 2550), หน้า 10. 

64 พอพันธุ์ คิดจิตต์, เรื่องเดิม, หน้า 41. 
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มาตรการพเิศษซ่ึงก าหนดว่า บุคคลที่ฟ้องคดีนั้นโดยไม่จ าเป็นว่าต้องเป็นผู้เสียหายจากข้อสัญญาเสมอ
ไป และกฎหมายได้เปิดช่องอนุญาตให้องค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ ที่เป็นนิติบุคคล65 โดยมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสิทธิร้องขอต่อศาล เพ่ือออกค าสั่งห้ามใช้ข้อสัญญาส าเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรม
ได้ แต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเนื่องจากรัฐบัญญัติฉบับนี้มีจ านวน 30 มาตรา66 และจ าแนกได้ 5 
หมวด ๆ ที่หนึ่งจ านวน 11 มาตรา ได้แก่ มาตรา 1-11 ซ่ึงมีเนื้อหาเรื่องสัญญาส าเร็จรูป หมวดที่สองมี
จ านวน 1 มาตรา ได้แก่ มาตรา 12 ทีม่ีเนื้อหาเรื่องการขัดกันของกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางการค้าอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน หมวดที่สามมี
จ านวน 10 มาตรา ได้แก่ มาตรา 13-22 ที่มีเนื้อหาการเยียวยาในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
หมวดที่สี่มีจ านวน 2 มาตรา ได้แก่ มาตรา 23-24 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรอบบังคับของรัฐบัญญัติฉบับ
นี้ หมวดที่ห้ามีจ านวน 6 มาตรา ได้แก่ มาตรา 25-30 ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมและบทเฉพาะกาล 

ถึงกระนั้นก็ดี ประเทศเยอรมนีได้ใช้มาตรา 10-11 ตามรัฐบัญญัติฉบับนี้ซึ่งบัญญัติ
เกี่ยวกับข้อสัญญาไว้จ านวน 40 ข้อ67 โดยมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ข้อ
สัญญาที่ให้สิทธิบอกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้ เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งมีข้อจ ากัดในการให้
หลักประกันการเปลี่ยนแปลงภาระการพิสูจน์และการเรียกค่าเสียหาย นอกจากนี้กฎหมายเยอรมันที่
เกีย่วข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และศาลท าหน้าที่ควบคุมข้อสัญญาทั่วไปทางธุรกิจหรือข้อสัญญา
มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การขนส่งทางอากาศ การประกันภัยธนาคารพาณิชย์ ศาลจะถือว่าเป็น
ข้อสัญญามาตรฐานที่มิอาจใช้บังคับได้ หากเป็นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิและหน้าที่มากเกินไป และมี
กฎหมายที่ส าคัญและเกี่ยวข้องอีก ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมข้อสัญญาส าเร็จรูปเนื่องจากมี
เนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้68 กล่าวคือได้ให้ความหมายของข้อสัญญาส าเร็จรูปตามมาตรา 1(1) ใน
ลักษณะของข้อสัญญาส าเร็จรูป ส่วนหลักการผนวกข้อสัญญาส าเร็จรูปเข้าไว้ในสัญญาตามมาตรา 2(1) 
และมาตรา 3 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ ในขณะท าสัญญานั้นผู้ท าสัญญาต้องแสดงให้ประจักษ์โดยชัดแจ้ง
แก่คู่สัญญาในการท าความเข้าใจเนื้อหาของสัญญา ถึงกระนั้นก็ดีในการผนวกเข้าไว้ในสัญญาเกิดขึ้น 
เมื่อคู่สัญญาตกลงยอมรับข้อเสนอ และคาดหมายได้ตามสมควรของสัญญาส าเร็จรูปดังกล่าว 
นอกจากนั้นรัฐบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดหลักการควบคุมที่ส าคัญไว้ในมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 โดยที่
มาตรา 9 ได้วางหลักว่าข้อสัญญาส าเร็จรูปตกเป็นโมฆะ หากเนื้อหาของสัญญาท าให้คู่สัญญาฝ่ายที่
อ่อนแอกว่าต้องเสียเปรียบเกินควรถึงขนาดที่ไปขัดกับหลักสุจริตตามมาตรานี้ ได้ให้อ านาจศาลในการ

                                                           
65 เกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
66 วิชัย จิตตปาลกุล, เรื่องเดิม, หน้า 29. 
67 พอพันธุ์ คิดจิตต์, เรื่องเดิม, หน้า 42. 
68 วิชัย จิตตปาลกุล, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
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ควบคุมสัญญาส าเร็จรูปโดยตรงทั้งสัญญาในเชิงพาณิชย์และเพ่ือผู้บริโภค ส่วนมาตรา  10 ได้มี
ข้อก าหนด 8 ประการในการให้อ านาจแก่ศาลในการวินิจฉัยด้านเนื้อหาของสัญญาส าเร็จรูปว่าเข้า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้หรือไม ่นอกจากนั้นตามมาตรา 11 ได้วางหลักข้อก าหนดที่รัฐบัญญัติให้ถือว่าเป็น
โมฆะ ถึงกระนั้นก็ดีตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งรัฐบัญญัตินี้ไม่มีผลบังคับกับสัญญาทางธุรกิจ 
แต่มีผลบังคับกับสัญญาเพ่ือผู้บริโภคเท่านั้น ส่วนมาตรา 13 กฎหมายได้ให้อ านาจแก่องค์กรเอกชน 
ได้แก่ สมาคมผู้บริโภคต่างๆ ให้สามารถด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย เพ่ือขอศาลได้โปรดมีค าสั่งระงับใน
การใช้ข้อความบางประเภทในเนื้อหาของสัญญาส าเร็จรูปนั้น 

ดังนั้น มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้หลักการผนวกข้อสัญญาเข้ามาไว้
ในสัญญาประกอบกับใช้หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน เมื่อยุคสมัยดั้งเดิม
นั้นศาลได้ใช้หลักศีลธรรมอันดีตามมาตรา 138(1) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ดีหลักการ
ผนวกข้อสัญญาดังกล่าวนั้นมีขอบเขตที่จ ากัดคือ ศาลจะใช้หลักนี้กับในกรณีที่มีเนื้อหาของสัญญา
ส าเร็จรูปซึ่งเป็นสัญญาทางการค้าในลักษณะการผูกขาดทางธุรกิจของผู้ร่างสัญญา รวมทั้งหลักการ
ตีความสัญญาตามมาตรา 157 แห่งกฎหมายดังกล่าวอันมีขอบเขตที่จ ากัดในการใช้บังคับเฉพาะที่ตรง
กับกรณีของเนื้อหาของสัญญาที่มีความหมายไม่ชัดแจ้งเท่านั้น หมายความว่าหากเนื้อหาดังกล่าวมี
ความชัดแจ้งศาลก็มิอาจพิจารณาโดยใช้หลักตีความสัญญาได้ จากกรณีดังกล่าวศาลจึงน าหลักสุจริต
ตามมาตรา 242 แห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ แต่จ าเป็นต้องอาศัยการตรากฎหมายชื่อว่า รัฐ
บัญญัติว่าด้วยการควบคุมข้อสัญญาส าเร็จรูปของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท อย่างไรก็
ตามรัฐบัญญัติฉบับนี้ยังมีเนื้อหาและสาระส าคัญ จ าแนกได้ 10 ประการ ได้แก่ 

1)  ความหมายของสัญญาส าเร็จรูป ตามมาตรา 1(1) ว่าเป็นข้อสัญญาที่
ฝ่ายผู้ท าสัญญาได้จัดท าไว้ล่วงหน้าฝ่ายเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าสัญญานั้นไปใช้ในเวลาต่อมา
และไม่จ ากัดจ านวนของนิติกรรม ดังนั้นรัฐบัญญัติฉบับนี้จึงใช้บังคับกับสัญญาส าเร็จรูปของสัญญาเช่า
อสังหาริมทรัพย์โดยผู้ท าสัญญาซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร69 ทีม่ีการจัดแบ่งเป็นส่วนๆ ไว้เพ่ืออยู่อาศัย และ
ผู้ท าสัญญาสามารถเลือกข้อสัญญาจาก Encyclopedia of Forms and Precedents หรือก าหนด
เนื้อหาของข้อสัญญานั้น ๆ ด้วยตนเองก็ได้ นอกจากนี้ผู้ท าสัญญาต้องน าเสนอข้อสัญญาดังกล่าวให้แก่
คู่สัญญาที่เข้าท าสัญญาที่ให้การยอมรับ และยืนยันในการใช้สัญญาส าเร็จรูปดังกล่าวเป็นข้อสัญญา
ตามตกลงกันไว้รวมทั้งมีรายละเอียดปลีกย่อย เช่น การผนวกเนื้อหาของสัญญาส าเร็จรูปไว้ในสัญญา
การผลิต หรือมีการแยกไว้ในส่วนของใบแสดงรายการของสินค้าก็ได้ โดยมีข้อความว่าสินค้าทั้งหมด
เก็บรักษาไว้ด้วยความเสี่ยงภัยของลูกค้าซึ่งเป็นข้อความทั่ว ๆ ไปที่ใช้กับเอกสารส าหรับชี้แจงหรือใช้

                                                           
69 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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เป็นจดหมายที่มีการเขียนหรือพิมพ์ อันเป็นสัญญาที่ผ่านการลงทะเบียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

2)  มีลักษณะเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่มีการตกลงเจรจากันตัวต่อตัว ตาม
มาตรา 1(2) ได้วางหลักว่าการเจรจากันตัวต่อตัวในข้อสัญญาส าเร็จรูปซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของรัฐ
บัญญัตินี้ แม้ต่อมาจะไม่มีการแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าวหลังจากมีการเจรจา และในการพิจารณาจึง
จ าต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี ดังนั้นผู้จัดท าสัญญาจึงมีภาระการพิสูจน์ว่ามีการเจรจากันตัว
ต่อตัวได้เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งคู่สัญญามีการให้ความยินยอมกันภายหลังจากมีการเจรจากันในช่วงที่
คู่สัญญาได้มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาของสัญญาที่ให้ประโยชน์  และการก่อภาระหนักมาผนวกไว้ใน
สัญญาที่มีการเจรจาตามที่ตกลงกัน ท าให้ผู้ท าสัญญามีสิทธิยกเป็นข้ออ้างได้ว่าข้อสัญญานี้มีการเจรจา
กันตัวต่อตัวแล้ว 

3)  มีการผนวกข้อสัญญาส าเร็จรูปเข้าในสัญญานั้น ๆ โดยมีการพิจารณา
จาก 3 กรณี ได้แก่ 

3.1)  ได้มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้งของคู่สัญญาว่าข้อสัญญาส าเร็จรูป
เป็นองค์ประกอบของการเจรจาการต่อรอง ท าให้คู่สัญญานั้นสามารถท าได้โดยปริยาย 

3.2)  คู่สัญญาสามารถปฏิบัติโดยมีการผนวกข้อสัญญาส าเร็จรูปเข้ามา
ในสัญญาจากความยินยอมโดยปริยาย 

3.3)  คู่สัญญาได้น าข้อสัญญาส าเร็จรูปมาใช้เพ่ือประกอบธุรกิจ เช่น ใน
ด้านการเงินการธนาคาร การขนส่งและประกันภัย เป็นต้น 

4)  มีการตกลงกันประเภทตัวต่อตัวในข้อสัญญาของสัญญาส าเร็จรูป ตาม
มาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ซึ่งวางหลักว่าข้อสัญญาที่ได้มีการตกลงกันตัวต่อตัวถือเป็นข้อสัญญาที่มี
การเพ่ิมเติมในสัญญาบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่น ามาใช้ในสัญญาส าเร็จรูป โดยเฉพาะการตีความ
ต้องพิจารณาจากข้อสัญญาทุกข้อมาประกอบกัน 

5)  ในกรณีที่ข้อสัญญาส าเร็จขาดความชัดแจ้ง จ าต้องตีความเป็นคุณแก่
คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ก าหนดเนื้อหาของสัญญานั้น ตามมาตรา 5 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ซึ่งวางหลักว่าใน
กรณีที่มีความเคลือบคลุม ให้มีการตีความเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้จัดท าสัญญานั้น มีผลท าให้ข้อก าหนด
ยกเว้นความรับผิดอันเนื่องมาจากการแนะน าที่ท าให้เข้าใจบิดเบือนไป ย่อมมีผลท าให้ผู้แนะน าไม่หลุด
พ้นจากความรับผิด รัฐบัญญัติฉบับนี้จึงอ านวยความสะดวกให้ศาลน ามาพิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นใน
ความรับผิดที่ไม่สามารถน าการตีความมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือได้ 

6)  ในกรณีที่สัญญาเป็นโมฆะ ท าให้ไม่อาจน าข้อสัญญาส าเร็จรูปทั้งหมด
หรือบางส่วนเข้ามาผนวกได้ ตามมาตรา 6(3) แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ 
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7)  นิติกรรมซ่อนเร้น ตามมาตรา 7 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ซึ่งวางหลักว่าให้
ใช้รัฐบัญญัติฉบับนี้บังคับกับสัญญาทั้งปวงได้ โดยไม่ต้องพิเคราะห์ถึงรูปแบบและนิติกรรมนี้ว่าจะถูก
ซ่อนเร้นหรือไม่ 

8)  กรอบการบังคับในสัญญาส าเร็จรูป ตามมาตรา 8 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้
ซึ่งวางหลักว่าให้น ามาตรา 9 ถึง มาตรา 11 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้มาใช้บังคับกับข้อสัญญาส าเร็จรูปที่
ได้สนับสนุนบรรทัดฐานทางกฎหมาย แม้ว่าข้อสัญญานั้น ๆ ของสัญญาส าเร็จรูปได้มีการขัดหรือแย้ง
กับรัฐบัญญัติฉบับนี้ก็ตาม ส่วนกรณีที่ข้อสัญญาดังกล่าวมีสถานะของบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับของมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 นั้น กล่าวคือบรรทัดฐานทางกฎหมายนั้นจะต้อง เปลี่ยนเป็น
ข้อสัญญาส าเร็จรูปในกรอบที่มีความเหมาะสมเท่านั้น70 

9)  การให้อ านาจศาลในการควบคุมสัญญาส าเร็จรูปโดยตรงในสัญญาเพ่ือ
ผู้บริโภคและสัญญาทางธุรกิจ เพ่ือมิให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียเปรียบเกินควรต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่ง หมายถึงข้อสัญญาในสัญญาเพ่ือผู้บริโภคที่สิ้นผลบังคับตามมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งรัฐ
บัญญัติฉบับนี้แต่สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางธุรกิจโดยมีคู่สัญญาเป็นพ่อค้าและนักธุรกิจ ถึงแม้ว่าไม่
ตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 10 และมาตรา 11 ก็ตาม แต่ข้อสัญญาดังกล่าวก็สิ้นผลบังคับได้ตาม
มาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้กล่าวคือ ในมาตรา 9(1) ซึ่งวางหลักว่าในกรณีที่ข้อสัญญาส าเร็จรูป ท า
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเกินควรถึงขนาดที่ว่ามีเงื่อนไขไปขัดกับหลักสุจริต มีผลท าให้ข้อ
สัญญานั้นตกเป็นโมฆะ ส่วนมาตรา 9(2) วางหลักว่าเมื่อมีข้อสงสัยให้สันนิษฐานว่ามีการเสียเปรียบ
เกินควร โดยมีข้อสัญญาเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ 1)  เป็นการจ ากัดสิทธิ หน้าที่และเป็นการท า
ให้วัตถุประสงค์ของสัญญาเสียไป 2)  เป็นการขัดกับบรรทัดฐานของกฎหมาย นอกจากนี้มาตรา 9 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ผลประโยชน์ของคู่สัญญาที่ไม่สอดคล้องกันให้สอดรับกัน ในกรณีที่ข้อสัญญา
นั้นเป็นการตัดสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายที่ควรจะได้รับการเยียวยาจากการกระท าความผิดตามสัญญา
ส าเร็จรูป โดยท าให้สัญญาเพื่อผู้บริโภคและสัญญาทางธุรกิจสิ้นผลบังคับ 

10)  เป็นเกณฑ์ของข้อก าหนดที่ศาลอาจจะพิพากษาให้ตกเป็นโมฆะ ตาม
มาตรา 10 ซึ่งมีจ านวน 8 อนุมาตรา ดังนี้ 

10.1)  มาตรา 10(1) ซึ่งวางหลักว่ากรอบระยะเวลาในการตอบรับค า
เสนอหรือปฏิเสธการช าระหนี้ที่เป็นข้อก าหนดในข้อสัญญาที่ผู้ท าสัญญาได้ส ารองเวลาไว้ให้ตนเองโดย
การไม่ก าหนดเวลาให้ชัดแจ้งหรือมีการก าหนดไว้นานจนเกินไป 

                                                           
70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
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10.2)  มาตรา 10(2) ได้วางหลักว่า เป็นการขยายเวลาในการช าระหนี้
โดยผู้ท าสัญญาได้ก าหนดไว้เพ่ือตนเองซึ่งไม่มีความชัดเจนของกรอบเวลาหรือได้ก าหนดไว้แต่นาน
จนเกินไป อันเป็นการช าระหนี้หลังจากถึงเวลาก าหนดช าระ 

10.3)  มาตรา 10(3) ได้วางหลักว่าสิทธิในการยกเลิกสัญญาในการ  
ไม่ช าระหนี้ของผู้ท าสัญญา โดยปราศจากมูลเหตุอันควรซึ่งต้องห้ามตามสัญญา ยกเว้นว่าเป็นหนี้ที่มี
ความต่อเนื่องนอกจากนั้นผู้ท าสัญญามีการสงวนสิทธิในการเลิกสัญญาได้ และไม่ต้องรับผิดต่อ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากต้องห้ามตามมาตรา 10(3) ยกเว้นว่าผู้ท าสัญญาได้ระบุเหตุผลซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะของนิติกรรมนั้นไว้ชัดแจ้งในการบอกเลิกสัญญา และมาตรานี้ไม่ใช้กับหนี้ต่อเนื่อง 
เช่น สัญญาประกันภัยสัญญาเช่า เป็นต้น 

10.4)  มาตรา 10(4) ได้วางหลักว่าผู้ท าสัญญามีสิทธิเปลี่ยนแปลง
ข้อก าหนดในหนี้ที่ได้มีการเบี่ยงเบนไปจากหนี้เดิม ยกเว้นว่าตรงกับความเห็นของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม 
นอกจากนี้ได้มีข้อต้องห้ามในกรณีที่มีความยินยอมให้ผู้ท าสัญญาสามารถบิดเบือนเนื้อหาของข้อ
สัญญาไปจากเดิมที่ตกลงไว้ ยกเว้นในกรณีที่คาดหมายได้ว่าตรงกับความเห็นของคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม 
ส่วนภาระในการพิสูจน์เรื่องการเบี่ยงเบนว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ยังเป็นหน้าที่ของผู้ท าสัญญา
ส าเร็จรูป 

10.5)  มาตรา 10(5) ได้วางหลักว่า เป็นข้อก าหนดในข้อสัญญาที่ถือ
ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้แสดงเจตนาหรือเพิกเฉย หากคู่สัญญาดังกล่าวได้กระท าการหรืองดเว้น 
ยกเว้น 1)  คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีเวลาตามสมควรในการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง 2)  ผู้ท าสัญญาได้
ด าเนินการให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รู้และการด าเนินการนั้นได้กระท ามาตั้งแต่เริ่มต้น ให้ถือว่าเป็นการ
แสดงเจตนาในการกระท าหรือละเว้นของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ดี ข้อความที่แสดงออกมา
อย่างชัดเจนซึ่งมาจากการกระท าและการละเว้น โดยข้อความดังกล่าวจะมีผลบังคับตามมาตรา 10(5) 
หรือไม่ต้องพิจารณาจาก 2 เงื่อนไข คือ 1)  มีการให้เวลาเพียงพอแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือคัดค้าน 
2)  ผู้ท าสัญญาส าเร็จรูปต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ถึงผลการกระท าตามกรอบเวลาที่
เหมาะสม 

10.6)  มาตรา 10(6) ได้วางหลักว่า ข้อก าหนดในสัญญาส าเร็จรูปที่มี
ความส าคัญเป็นพิเศษ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการแสดงเจตนาจากผู้ท าสัญญาส าเร็จรูป 

10.7)  มาตรา 10(7) ได้วางหลักว่า ข้อก าหนดในกรณีที่คู่สัญญาฝ่าย
หนึ่งได้บอกเลิกสัญญา เป็นการให้ผู้ท าสัญญามีสิทธิเรียกร้องใน 2 กรณี ดังนี้ 

10.7.1)  ค่าชดใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายของผู้ท าสัญญาซึ่งเป็น
จ านวนเงินที่มีจ านวนมากเกินควร 
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10.7.2)  ค่าตอบแทนที่สูงเกินควร ในการจ้างแรงงานหรือการ
ใช้สิทธิ หรือการใช้สิ่งของหรือส าหรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

ผลจากการบอกเลิกสัญญา ท าให้คู่สัญญาต้องช าระหนี้ในส่วนของตนหรือท าให้มี
ค่าใช้จ่ายของสัญญา และมีสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมได ้แต่ในสภาพ
ความเป็นจริงของการเรียกร้องนั้นมักมีอุปสรรคซึ่งท าให้ยุ่งยากในการพิสูจน์ การก าหนดจ านวนเงินที่
สูงเกินควรจึงต้องห้ามตามมาตรานี้ 

10.8)  ในกรณีที่มีผลประโยชน์ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น
คู่สัญญาจึงสามารถเลือกใช้กฎหมายของประเทศเยอรมันหรือกฎหมายต่างประเทศก็ได้ตามข้อตกลงที่
ก าหนดไว้ กล่าวคือในการเลือกใช้กฎหมายต่างประเทศนั้นอาจจะน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือสนับสนุนได้ 
หากมีเนื้อหาของสัญญาที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ นอกจากนี้มาตราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ เป็นการรับประกันให้กับบุคคลทุกคนในประเทศเยอรมันว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากรัฐบัญญัติ
ฉบับนี้ 

สรุป เนื้อหาสาระส าคัญของรัฐบัญญัติ The Standard Terms Act 1976 ได้ก าหนด
ลักษณะที่ชัดแจ้งของสัญญาส าเร็จรูปตามมาตรา 1(1) หลักเกณฑ์ของการผนวกข้อสัญญาส าเร็จรูป
เข้าไว้ในสัญญาตามมาตรา 2(1) และมาตรา 3 โดยผู้ท าสัญญาดังกล่าวต้องยกความมีอยู่ของข้อสัญญา
นั้นให้ชัดเจนในขณะเข้าท าสัญญา โดยให้เวลาแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้เรียนรู้เนื้อหาในข้อสัญญา เมื่อ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตกลงยอมรับข้อสัญญาส าเร็จรูปนั้น จึงจะถือได้ว่าข้อสัญญานั้นได้ถูกผนวกเข้า
ไว้ในสัญญาแล้ว หากข้อสัญญามีความผิดปกติไปจนคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่สามารถคาดหมายได้ ถือว่าข้อ
สัญญานั้นไม่ได้ถูกผนวกเข้าไว้ในสัญญาซึ่งเป็นมาตรการในการน าสัญญาส าเร็จรูปนั้นมาใช้งาน และจะ
อยู่ภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติฉบับนี้เมื่อข้อสัญญาดังกล่าวได้ถูกผนวกเข้าไว้ในสัญญานี้ โดยมี 5 
หลักการในการควบคุม ได้แก่ การให้อ านาจศาลเข้ามาควบคุมโดยตรงทั้งสัญญาเพ่ือผู้บริโภคและ
สัญญาทางธุรกิจตามมาตรา 9 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ที่วางหลักว่าหากมีข้อสัญญาส าเร็จรูปที่ท าให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายเสียเปรียบเกินควรและถึงขนาดว่าไปขัดต่อหลักสุจริต นอกนี้ยังมีการให้อ านาจศาลใน
การพิจารณาว่าเนื้อหาของข้อก าหนดจ านวน 8 ประการในสัญญาดังกล่าวว่าใช้บังคับได้หรือไม่ ตาม
มาตรา 10 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้อีกทั้งมีการแจ้งข้อก าหนดที่ไม่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 11 ส่วน
มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งรัฐบัญญัติฉบับนี้มีขอบเขตของการบังคับใช้เฉพาะในสัญญาส าหรับ
ผู้บริโภคเท่านั้น ประกอบกับมีการให้อ านาจกับองค์กรเอกชน มีสิทธิด าเนินคดีเพ่ือขอระงับการใช้บาง
ข้อความในข้อสัญญาส าเร็จรูปโดยผ่านทางศาล 
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3.2.2.2  The Standard Form Contracts Act 1997 เนื่องจากเป็นมาตรการใน
การควบคุมและแก้ไขข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในประเทศเยอรมันที่มี 2 วิธี 71 ได้แก่ โดยศาลและรัฐ
บัญญัตินี้มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  หลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล รัฐบัญญัตินี้เป็นเครื่องมือใน
การช่วยเหลือศาล เพ่ือแก้ไขปัญหากฎหมายในความจ ากัดของอ านาจศาล ที่จะควบคุมข้อสัญญาที่   
ไม่เป็นธรรมเมื่อมีการฟ้องคดีขึ้นสู่ศาลเท่านั้น ประกอบกับคู่สัญญาส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหาย
มักจะยอมรับกับผลของค าพิพากษาดังกล่าว เพราะไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งการแบกรับความ
เสี่ยงในการต่อสู้คดี อีกทั้งมีการชี้แจงต่อพรรคการเมืองให้รับทราบในปัญหาของเงื่อนไขมาตรฐาน 
(Small Print) นอกจากนี้รัฐบัญญัติดังกล่าว ยังมีการผสมผสานกันในระหว่างการให้สิทธิแก่องค์กร
ผู้บริโภคในการฟ้องคดีได้เอง ประกอบกับได้มีการรวบรวมค าอธิบายต่าง ๆ การจ ากัดและขยาย
หลักเกณฑ์ที่ศาลได้ก าหนดไว้ในอดีตและกฎหมายที่มีการบัญญัติไว้ก่อนปีค.ศ. 1977 

2)  ด้านเนื้อหาสาระส าคัญ ได้แก่ ด้านขอบเขตในการบังคับใช้ตามมาตรา 
23 วรรคแรกแห่งรัฐบัญญัตินี้ ซึ่งวางหลักว่ารัฐบัญญัตินี้มิใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวกับลักษณะมรดก 
แรงงาน ครอบครัวและหุ้นส่วนบริษัท เนื่องจากกฎหมายแรงงานได้มุ่งคุ้มครองให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ มี
ความด้อยกว่าในอ านาจการต่อรองโดยผ่านสหภาพแรงงาน ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีความ
แตกต่างและจ าเพาะที่ไม่เหมือนกันกับความสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ในกรณีที่หุ้นส่วนเข้าท า
สัญญาเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท ก็จะมีอ านาจต่อรองที่มีความเสมอภาคกัน อย่างไรก็ดีรัฐบัญญัติฉบับนี้
ยังมีผลบังคับในการเข้าท าสัญญาของคู่สัญญาที่เป็นองค์กรธุรกิจด้วยกัน นอกจากนี้ตามมาตรา 1(1)72 
แห่งรัฐบัญญัตินี้ซึ่งวางหลักว่าสัญญามาตรฐาน หมายถึงข้อตกลงในสัญญาที่ท าข้ึนเป็นจ านวนมาก โดย
มีการน าเสนอจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบ โดยท าเป็นตราสารหรือก าหนดไว้ใน
สัญญา มาตรา 1(2) แห่งรัฐบัญญัตินี้ซึ่งวางหลักว่าข้อสัญญาที่คู่สัญญาได้มีการเจรจาด้วยกันประเภท
ตัวต่อตัวนั้น ไม่ถือเป็นสัญญาส าเร็จรูปเพราะการเจรจาตัวต่อตัวได้สะท้อนถึงการมีอ านาจบังคับที่
เหนือกว่าสัญญาส าเร็จรูปตามมาตรา 4 แห่งรัฐบัญญัตินี้ อย่างไรก็ดีจุดเด่นของรัฐบัญญัตินี้คือการ
มุ่งเน้นในการให้ความคุ้มครองแก่คู่สัญญาที่เข้าท าสัญญาในสัญญามาตรฐานหรือสัญญาส าเร็จรูปที่ไม่
เป็นธรรม เนื่องจากเป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีอ านาจการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจที่มีความ

                                                           
71 นฤมล สุขสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
72 เกริก กรีธาพล, กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับสัญญาธนาคารพาณิชย์: 

ศึกษากรณีสัญญากู้เงินเพื่อการอยู่อาศัย (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, 2545), หน้า 12. 
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เข้มแข็งกว่า รวมทั้งมีทักษะความช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวที่เหนือกว่าคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง ท าให้ศาลได้มีการชี้ขาดให้สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีการน าหลัก
สุจริตมาใช้ในการพิจารณา จากมาตรา 9 ประกอบมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งรัฐบัญญัตินี้ซึ่งมิได้
ก าหนดข้อสัญญาที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับ เพราะมีลักษณะของความไม่เป็นธรรม จากเนื้อหาที่
มีการเอาเปรียบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มาตรา 9 ซึ่งวางหลักว่าบทบาทของศาลในการควบคุมให้เกิด
สัญญาเกิดความเป็นธรรม มาตรา 9(1) ซึ่งวางหลักว่าข้อสัญญาที่ท าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ
เสียเปรียบเกินควรถึงขนาดโดยไปขัดแย้งกับหลักสุจริต มีผลให้ข้อสัญญาส าเร็จรูปดังกล่าวตกเป็น
โมฆะ มาตรา 9(2) หากมีข้อสงสัยให้ถือว่าเกิดความไม่เป็นธรรมจากการเสียเปรียบเกินสมควรใน 2 
ลักษณะ ได้แก่ 1)  มีการจ ากัดหน้าที่ในขั้นพ้ืนฐานหรือสิทธิในการท าลายวัตถุประสงค์ของสัญญา     
2)  มีข้อสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว มาขัดแย้งกับกฎหมาย ดังนั้นมาตรา 9 จึงได้ให้อ านาจศาลใน
การควบคุมสัญญาส าเร็จรูปทั้งสองประเภท ได้แก่ สัญญาธุรกิจและสัญญาเพ่ือผู้บริโภค กล่าวคือ 
สัญญาธุรกิจไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา 10 และสัญญาดังกล่าวสามารถสิ้นผลบังคับได้ตามมาตรา 9 
เพราะเป็นกรณีที่คู่สัญญาเข้าท าสัญญาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีนักธุ รกิจ
เป็นคู่สัญญา 

3)  เนื้อหาของข้อก าหนดตามกฎหมาย สามารถจ าแนกได้ 2 ประการ ดังนี้ 
3.1)  อาจตกเป็นโมฆะโดยค าพิพากษาของศาล ตามมาตรา 10 แห่ง

รัฐบัญญัตินี้ได้ก าหนดไว้ 8 ลักษณะ ได้แก่ 1)  เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลาในการตอบรับค า
เสนอและการช าระหนี้ที่ไม่มีการก าหนดไว้ชัดแจ้ง 2)  เป็นการขยายกรอบเวลาในการช าระหนี้          
3)  เป็นการสงวนสิทธิในการเลิกสัญญา 4)  การบิดเบือนและการเปลี่ยนแปลงในหนี้ 5)  เป็นการให้
ความเห็นในการแสดงเจตนา 6)  เป็นข้อก าหนดที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการแสดงเจตนา 7)  เป็น
การก าหนดค่าเสียหายในปริมาณที่สูงเกินสมควรและก าหนดไว้ล่วงหน้าเมื่อมีการเลิกสัญญา 8)  มีการ
เลือกใช้กฎหมาย 

3.2)  เป็นข้อก าหนดที่ตกเป็นโมฆะโดยกฎหมายตามมาตรา 11 แห่ง
รัฐบัญญัตินี้ซึ่งประกอบด้วย 16 ลักษณะ73 ในสัญญาส าเร็จรูป ดังนี้ ได้แก่ 1)  การขึ้นราคาสินค้าใน
ระยะสั้น ๆ 2)  ข้อยกเว้นในด้านสิทธิของคู่สัญญาเพ่ือปฏิเสธการช าระหนี้ 3)  การยกเว้นสิทธิในการ
หักกลบลบหนี้ 4)  ข้อยกเว้นเกี่ยวกับหน้าที่ทวงถามและกรอบเวลาในการผ่อนผันการช าระหนี้            
5)  ค่าเสียหายที่มีจ านวนสูงเกินควรโดยมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 6)  เบี้ยปรับ 7)  ข้อยกเว้นความรับ
ผิดในความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 8)  การตัดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อมีการผิดนัดหรือมี
การช าระหนี้เป็นพ้นวิสัย 9)  การตัดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเมื่อมีการผิดนัดหรือมีการช าระหนี้เป็น

                                                           
73 นฤมล สุขสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 14. 
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พ้นวิสัยเพียงบางส่วน 10)  ข้อยกเว้นความรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่อง 11)  ข้อยกเว้นความรับผิด
ในการกระท าความผิดข้อที่มีการรับประกันที่มีความชัดเจน 12)  กรอบเวลาของหนี้ที่มีความต่อเนื่อง 
13)  การให้คู่สัญญาโอนสิทธิ หน้าที่ตามสัญญา 14)  การขยายความรับผิดของตัวแทน 15)  การผลัก
ภาระการพิสูจน์ 16)  แบบของการบอกกล่าว 

สรุป The Standard Form Contracts Act 1997 ซึ่งเป็นรัฐบัญญัติที่มุ่งเน้นในการให้ความ
คุ้มครองแก่คู่สัญญาที่เข้าท าสัญญาในสัญญามาตรฐานหรือสัญญาส าเร็จรูปที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจาก
เป็นกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีอ านาจการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งกว่า รวมทั้งมี
ทักษะความช านาญและประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวที่เหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ท าให้ศาลได้มี
การชี้ขาดให้สัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ตามมาตรการในการควบคุมแก้ไข
ปัญหาของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในประเทศเยอรมนี ศาลได้ใช้หลักเกณฑ์ของหลักศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามมาตรา 138(1) ตามประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน หลักการตีความสัญญาตามมาตรา 
133 และมาตรา 157 หลักสุจริตตามมาตรา 242 และหลักการผนวกข้อสัญญาเข้ามาไว้ในสัญญา โดย
มุ่งเน้นเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาและมีการน าเสนอเนื้อหาของกฎหมาย (The Standard Form 
Contracts Act 1976) ในส่วนของสัญญาส าเร็จรูปซึ่งมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพในการ
เข้าท าสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายที่มีความอ่อนแอกว่า โดยมีการก าหนดเนื้อหาของสัญญาไว้ล่วงหน้า 
หากเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อหลักสุจริตหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมมีผลท าให้ข้อก าหนดนั้นสิ้น
ผลบังคับใช้เพราะเป็นการเอาเปรียบเกินสมควรต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง กล่าวคือข้อก าหนดในสัญญา
ส าเร็จรูปต้องสอดคล้องตามหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญตามกฎหมายแพ่งเยอรมัน ได้แก่ หลักศีลธรรม
อันดีของประชาชนและหลักสุจริต โดยปราศจากการเอาเปรียบเกินสมควรตามที่กล่าวมาในข้างต้น 
รวมถึงการที่คู่สัญญาทุกฝ่ายได้มีโอกาสศึกษาในเนื้อหาของสัญญามาก่อนการตัดสินใจเข้าท าสัญญา 
และต้องมีช่วงจังหวะที่ได้มีการเจรจาต่อรองในลักษณะตัวต่อตัวเพ่ือแก้ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากคู่สัญญาทุกฝ่ายมีความเสมอภาคในอ านาจการต่อรอง 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมของกฎหมายต่างประเทศที่มีมาตรการของการแก้ไขปัญหาในทาง
กฎหมายของเกษตรพันธสัญญาและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งผู้เขียนสามารถแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 กรณ ีกล่าวคือ 

1)  กฎหมายเกษตรพันธสัญญา เนื่องจากการสัญญาการผลิตปศุสัตว์ส่วนใหญ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศแคนาดา และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการจัดท ากฎหมาย
เอกชนให้เป็นเอกภาพ ไดอ้ยู่ในรูปแบบของสัญญาการผลิต (Production Contract) ซ่ึงอยู่ภายใต้การ
บังคับของกฎหมายพิเศษที่มีความจ าเพาะกับการผลิตตามประเภทของสัตว์ เช่น สุกรขุน ไก่เนื้อ และ
โคขุนประกอบกับเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรี ไม่มีการผูกขาดใด ๆ 
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2)  กฎหมายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของหลักกฎหมายทั่วไป 
เนื่องจากเป็นการใช้สัญญาส าเร็จรูป74 ที่จะมีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในขณะที่มีกฎหมายซึ่งขาดความ
ชัดเจนในการใช้บังคับ ดังนั้นศาลมีหน้าที่ต้องบังคับให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามหน้าที่ และมีความรับ
ผิดตามเนื้อหาของสัญญา รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เช่น หลักการตีความ
ในสัญญาหลัก หลักความสุจริต หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน หลักการตีความสัญญาให้เป็น
ประโยชน์น้อยที่สุดต่อคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายก าหนดเนื้อหาของสัญญา เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่
คู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าและถูกเอาเปรียบจนเกินสมควร อย่างไรก็ดี  ในช่วงเริ่มต้นตามประมวล
กฎหมายแพ่ง เช่น การตีความสัญญาที่อาจจะแก้ไขปัญหาของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ เนื่องจาก
เนื้อหาของสัญญามีความคลุมเครือ หรือเป็นการอุดช่องว่างในการที่ศาลจะปฏิเสธการบังคับคู่สัญญา
ให้ปฏิบัติตามเนื้อหาของสัญญาดังกล่าว ต่อมาเมื่อผู้ร่างสัญญาเห็นทิศทางที่ศาลใช้ในการแก้ไขปัญหา
ของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแล้ว จึงได้ร่างสัญญาดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ศาลไม่ต้องใช้
หลักการตีความมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

อนึ่ง ตามมุมมองของผู้เขียนซึ่งมีความเห็นว่ากฎหมายเกษตรพันธสัญญาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่ The Code of the Virginia 2012 ซึ่งบังคับให้สุกรทุกตัวต้องปลอดจากโรคแท้ง
ติดต่อ (Brucellosis) และโรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Pseudorabies), The Kansas Statutes 2012 ซึ่ง
ใช้หลักสุจริตและให้บริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายโดยมีการเรียกเก็บจากบริษัทลูกซึ่งให้ช าระ
เงินทันทีและมีความเป็นธรรม หากมีข้อพิพาทต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ , 
The Producer Production Act 2000 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองสิทธิแก่
เกษตรกร และสามารถกล่าวในมิติทางกฎหมายได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่เกษตรกรคู่สัญญา 
รวมทั้งความปลอดภัยแก่สุกรโดยผ่านทางการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของสุกร ที่ปลอดจาก
โรคติดต่อ นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วและให้ความส าคัญต่อการผลิต
สุกรขุนระบบเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งเป็นต้นแบบของกฎหมายเกษตรพันธสัญญา ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงควรจะเลือกโดยน าเอาจุดแข็งของกฎหมายดังกล่าวมาปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม75 พ.ศ. ... กล่าวคือเป็นการให้ความเป็นธรรมและ

                                                           
74 โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ, สัญญาส าเร็จรูปของสถาบันการเงิน: ศึกษาเปรียบเทียบ

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, ใน เอกสารวิชาการ การอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาล
ยุติธรรม พ.ศ. 2549, หน้า 66. 

75 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า ร่างฯ 
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คุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ คู่สัญญาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งร่างฯ ฉบับนี้ได้ฉายภาพส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่ 1)  การลดช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย 2)  มีการพัฒนาด้านการ
ยกระดับฐานะความมั่นคงทางรายได้รวมทั้งระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับฟาร์มฯ รายย่อย    
3)  เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงแข่งขันในกระบวนการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือพัฒนาด้านพันธุ์สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ กระบวนการผลิต การควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ การแปรรูปและการจ าหน่าย 4)  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 

สรุป ร่างฯ ดังกล่าวจะมีความสมบูรณ์และมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น หากมีการสร้างความเป็น
ธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่คู่สัญญาที่มีความด้อยกว่าในอ านาจการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยให้มีความเสมอภาคกันและน าไปสู่การเจรจาการต่อรองในขั้นตอนก่อนตัดสินใจเข้า
การท าสัญญา รวมทั้งให้มีการคุ้มครองทางด้านสวัสดิภาพของสุกรขุนด้วย 



 

 

 

บทท่ี 4 
 

เกษตรพันธสัญญากับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของไทย 
 

เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิที่คู่สัญญาพึงมีตามหลักความยุติธรรมในนิติกรรมสัญญา
รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดต่อกันระหว่างบริษัทกับฟาร์มฯ โดยสภาพความเป็นจริงนั้นผู้เขียนมอง
ว่าฟาร์มฯ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้้ารวมทั้งการขาดอ้านาจในการต่อรองและถูกเอาเปรียบจากบริษัท
จนเกินสมควร ดังนั้นเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ จึงมีประเด็นในทาง
กฎหมายที่น่าสนใจและต้องท้าการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

4.1  สภาพโดยทั่วไปของเกษตรพันธสัญญา 
 

4.1.1  ความเป็นมา 
เนื่องจากระบบการเกษตรครบวงจรได้มีการขยายตัว และเจริญเติบโตไปสู่เกษตรกรอย่าง

ต่อเนื่อง จึงนับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบุกเบิกการผลิตสินค้าเกษตรในระบบเกษตรพันธ
สัญญาให้เป็นรูปธรรมที่มีความก้าวหน้าในล้าดับต้น ๆ ของทวีปเอเชีย ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นที่ต้อง
ศึกษาในความหมายของเกษตรพันธสัญญาซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

การเกษตร ตามพจนานุกรมแห่งราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง1 ทุ่งนา ไร่ ที่ดิน ดินแดน ดังนั้น
เกษตรกรรมจึงมีความหมายว่า เป็นการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การผลิตจากที่ดิน การ
ปฏิบัติการกับที่ดินเพ่ือให้เกิดผลทางการเกษตร โดยที่ผู้ผลิตดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่ของที่ดินนั้น 
และจากการปฏิบัติการดังกล่าวในการประกอบการผลิตในอาณาเขตพ้ืนที่ของตนเอง เนื่องจากตาม
หลักการพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพทางการเกษตรนั้น ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร
และที่อยู่อาศัยซึ่งมีความจ้าเป็นต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันกับกิจการที่ท้าการผลิต เพ่ือความสะดวกใน
การดูแลผลิตผลทางการเกษตรดังกล่าว ให้มีการเจริญเติบโตทีง่อกงามและเกิดความเสียหายลดลง 

เกษตรพันธสัญญา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Contract Farming และในภาษาไทยก็ได้มีชื่อ
เรียกที่มีความหลากหลายว่า การเกษตรแบบมีสัญญา ระบบการเกษตรครบวงจร เกษตรพันธสัญญา 

                                                           
1 ศรีราชา เจริญพานิช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกษตร,  เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8 

(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526), หน้า 359-361. 
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ระบบการตลาด ตลาดข้อตกลง ล้วนแต่มีความหมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ได้ท้าตาม
ข้อตกลงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับบริษัทผู้ซื้อซ่ึงได้มีการก้าหนดเงื่อนไขไว้โดยเฉพาะในทางการตลาด 
และการผลิตของผลิตผลสินค้าทางการเกษตรบนหลักการพ้ืนฐานว่า เกษตรกรต้องท้าการผลิตสินค้า
ทางการเกษตรดังกล่าวให้ได้ตามมาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ภายในกรอบของเวลาที่เป็นไป
ตามข้อก้าหนดของผู้ซื้อ ในขณะที่ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิต การบริการให้ค้าปรึกษา รวมทั้งข้อแนะน้าทางด้านเทคนิค ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรือนและการรับซื้อสินค้าดังกล่าวกลับคืน นอกจากนี้ ยังเป็นระบบการตลาดข้อตกลงทาง
การตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของบริษัทในฐานะของผู้ซื้อซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตร ผู้
รวบรวมสินค้าการเกษตรจากฟาร์มทั้งรายย่อยและรายใหญ่ โดยเป็นผู้ผลิตที่อาจมีการก้าหนดราคา
สินค้าดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ท้าให้เกิดความแน่นอนทางการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ 
วิธีการในการที่เกษตรกรต้องผลิตสินค้าดังกล่าวตามข้อก้าหนดของผู้ซื้อ โดยการอาศัยสัญญาเป็น
เครื่องมือเพ่ือให้ได้มาตรฐานในสินค้าเกษตรนั้นตามที่ผู้ซื้อต้องการและเกิดประโยชน์ร่วมกันของ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย2 อย่างไรก็ตาม ยังเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีการจัดการร่วมกันระหว่าง
ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเจ้าของโรงงานแปรรูปกับฟาร์มผู้ผลิตซึ่งมีปัจจัย
การผลิต ได้แก่ แรงงานและที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองโดยใช้สัญญาที่ท้ากันไว้ล่วงหน้าเป็นข้อ
ผูกพันทีม่ีเนื้อหาในส่วนของปริมาณ คุณภาพ และเวลาในการส่งมอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฟาร์มคู่สัญญา
จะต้องยึดเป็นหลักในการผลิต ส่วนผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ให้การประกันราคาผลผลิตที่มีความ
ชัดเจนและแน่นอน รวมทั้งให้การส่งเสริมด้านการจัดการในการหาปัจจัยการผลิต เช่น แหล่งเงินทุน 
พันธุ์พืชและสัตว์ตามที่ระบุไว้ในสัญญา รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา โดย
ที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นไม่จ้าต้องเป็นเจ้าของหน่วยการผลิตดังกล่าว ในขณะที่ เกษตรกรคู่สัญญามี
ความเป็นอิสระในความเป็นเจ้าของหน่วยการผลิตของตนเอง3 นอกจากนั้นตลาดข้อตกลงยังเป็นการ
ซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีการตกลงไว้ล่วงหน้า ระหว่างสถาบันเกษตรกรหรือฟาร์มซึ่งเป็นผู้ผลิตกับผู้รับ
ซื้อ โรงงานแปรรูป ตัวแทนผู้รับซื้อตามท้องถิ่นนั้น ๆ จากการท้าสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ประกอบกับมีเนื้อหาตามเงื่อนไขการผลิตและการตลาดของสินค้าดังกล่าว เช่น พ้ืนที่แหล่งผลิต 
ปริมาณของสินค้าเกษตร ราคาผลผลิตต่อหน่วย สถานที่และเวลาในการส่งมอบคุณภาพ ขั้นตอนใน

                                                           
2 เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และคณะ, การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ระบบตลาด

ข้อตกลง (Contract Farming) ในประเทศไทย: กรณีสินค้าสัตว์น ้า และกรณีศึกษาปลานิล 
(กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), หน้า 80. 

3 จตุพล หวังสู่วัฒนา และชลธี วัฒนเวชวิจิตร, แนวทางกฎหมายในการคุ้มครองเกษตรกร
ในระบบเกษตรพันธสัญญา (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550), หน้า 1. 
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การตรวจสอบคุณภาพ การช้าระหนี้ การให้ค้าปรึกษาการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการที่สามารถน้าไป
ปฏิบัติได้ รวมทั้งการเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายในกรณีของการผิดสัญญา อย่างไรก็ตามเนื้อหาของ
ข้อตกลงในสัญญานั้นสามารถผันแปรไปตามชนิด ลักษณะ ประเภทของสินค้าและคู่สัญญานั้น ๆ 

ถึงกระนั้นก็ตาม การเกษตรพันธสัญญาจ้านวนมากกว่าร้อยละ 95 ของการผลิตตามสัญญา
ดังกล่าวนั้นเกษตรกรซึ่งเป็นคู่สัญญาจะถูกผูกมัดตามเงื่อนไขของสัญญาที่ก้าหนดไว้ และต้องจ้าหน่าย
ผลผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวกลับคืนมาให้กับบริษัทเท่านั้น4 อย่างไรก็ตาม การเกษตรแบบมีสัญญา
เป็นการท้าการเกษตรโดยมีข้อตกลงไว้ล่วงหน้า โดยอาจจะมีผู้รวบรวม หน่วยงานสนับสนุน หัวหน้า
กลุ่ม เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับเกษตรกรคู่สัญญา ในส่วนของลักษณะของสัญญาอาจเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือมีการตกลงด้วยวาจาก็สามารถท้าได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต ประกอบ
กับให้บริการสินเชื่อด้านแหล่งเงินทุน ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร5 

นอกจากนี้ ระบบการเกษตรครบวงจรดังกล่าว ซึ่งเป็นชื่อเรียกระบบในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ทางการตลาดและการผลิต ระหว่างเกษตรกรกับบริษัทตามข้อตกลงล่วงหน้าที่จะท้าการ
ผลิต การซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรโดยมีเงื่อนไขการผลิตต่าง ๆ เช่น วิธีการในการดูแลรักษา การ
ให้บริการด้านสินเชื่อแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญ ถึงกระนั้นก็ดี
ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน6 ซึ่งเป็นการจัดการทางความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรในฐานะของ
ผู้ผลิตกับบริษัทที่อยู่ ในฐานะผู้รับซื้อผลผลิตในแนวดิ่ ง  (Vertical Chain of Production and 
Marketing) ท้าให้ผู้ซื้อสามารถก้าหนดความแน่นอนของวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ตามที่
ตนเองต้องการทั้ง ๆ ที่ตนมิได้เป็นเจ้าของ(Ownership) ของหน่วยการผลิตทางการเกษตรนั้น และ
จากกระบวนการในความสัมพันธ์ทางการผลิตนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังคงมีความเป็นอิสระ 
จากความเป็นเจ้าของหน่วยการผลิตของตน โดยมีเงื่อนไขที่ส้าคัญจ้านวน 2 ประการ ได้แก่ 

1)  ผู้รับซื้อต้องสร้างหลักประกันในกระบวนการผลิตของเกษตรกรในหลาย ๆ ด้าน 
ได้แก่ การให้เครดิตในการเสนอปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การให้บริการส่งเสริมการเกษตรในการเพ่ิม

                                                           
4 พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ, เกษตรพันธสัญญา ผลตอบแทน ความเสี่ยงและความ

เป็นธรรม (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552), หน้า 74. 
5 อัจฉรา จิตตลดากร และคณะ, โครงการการศึกษารูปแบบและปัจจัยความส้าเร็จของ

การเกษตรแบบมีสัญญาในการผลิตพืชของไทย (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2551), หน้า 2-1. 

6 สมภพ มานะรังสรรค์, ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน: ทางออกของเกษตรกรไทย? 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 8, ค้นวันที่ 1 มีนาคม 2558 จาก 
https://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/507.pdf 
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ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในสัญญา ซึ่งน้าประโยชน์มาให้ทั้งฝ่ายเกษตรกรคู่สัญญาและผู้รับ
ซื้อ เนื่องจากเป็นการสร้างหลักประกันในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ตามความต้องการของโรงงานแปร
รูปในวัตถุดิบที่มีความต่อเนื่อง และสม่้าเสมอทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
ความจงรักภักดีในยี่ห้อของสินค้าดังกล่าวอย่างยั่งยืน 

2)  ผู้รับซื้อต้องสร้างหลักประกันทางด้านการตลาดมารองรับ ให้กับผลผลิตที่
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาไดผ้ลิตออกมา 

ถึงกระนั้นก็ดี เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) หรือตลาดตกลงราคาหรือระบบการ

ท้าเกษตรแบบสัญญาผูกพัน หมายถึง การจัดการในระบบของการผลิตสินค้าด้านการเกษตร ที่มาจาก

การ ตกลงกันไว้ล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ผลิตคู่สัญญากับบริษัทแปรรูป หรือค้าขายสินค้าเกษตร

ดังกล่าวซึ่งเป็นผู้รับซื้อและเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในท้องถิ่นต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ

วิธีการที่ได้ก้าหนดไว้ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาดังกล่าว อันมีความหลากหลายตามนโยบายของบริษัท

และประเภทของสินค้าการเกษตรดังกล่าว เช่น ปริมาณ คุณภาพ ราคา มาตรฐานของสินค้า ประกอบ

กับเวลานัดหมายในการส่งมอบการช้าระราคา โดยการใช้สัญญาเป็นเครื่องมือเพ่ือท้าการจัดหา 

รวมทั้งท้าการผลิตในผลิตภัณฑ์การเกษตรข้อตกลงดังกล่าวมักจะท้าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไป

เกี่ยวโยงกับแหล่งของการผลิต ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูก การตลาด ปริมาณ คุณภาพ และการตรวจสอบ

คุณภาพ ราคา สถานที่ ต้นทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีการ

ผิดสัญญา รวมทั้งการให้บริการค้าปรึกษา แนะน้าทางด้านวิชาการรวมทั้งเทคนิค7 ต่าง ๆ ถึงกระนั้นก็

ดีถือว่าเป็นการจัดการในความสัมพันธ์ของคู่สัญญาจากระบบเกษตรพันธสัญญาในแนวดิ่ง เนื่องจาก

บริษัทผู้ซื้อสามารถก้าหนดความชัดเจน และความแน่นอนของวัตถุดิบผลผลิตทางการเกษตรที่

ต้องการรับซื้อ โดยไม่จ้าต้องเป็นเจ้าของหน่วยการผลิตนั้น ๆ 

4.1.2  ลักษณะและประเภท ที่ส้าคัญของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยสามารถ
จ้าแนกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

4.1.2.1  เป็นวาจา โดยอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
4.1.2.2  เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเอกสารของสัญญาที่มีการลงลายมือชื่อของ

พยานไว้ให้ถูกต้อง ถึงกระนั้นก็ดีได้มีผู้สังเกตการณ์จากกรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการเกษตร องค์การ

                                                           
7 วุฒิพงศ์ ธาดาจันทน์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเกษตรกรผู้ท้าเกษตรพันธ

สัญญา (การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2555), หน้า 9. 



97 
 

เอฟเอโอองค์การพัฒนาเอกชนซึ่งได้ท้าการประมาณว่า8 ตามวิถีการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาที่
ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจากการมีปรัชญาในการผลิตของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ้ากัด (มหาชน) ที่ต้องการเป็นแหล่งผลิตอาหารครัวโลก (World Kitchen) เข้ามาสนับสนุน
ด้วย 

นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดการศัตรูพืชอย่างผสมผสานขององค์การเอฟเอโอ ซ่ึงได้พยากรณ์
ว่าการปลูกพืชภายใต้เกษตรพันธสัญญานั้นจะกลายเป็นระบบหลักของการผลิต เพ่ือการส่งออก
หมายความว่าระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะของการผลิตเป็นเชิงพาณิชย์นั่นเอง  อย่างไรก็ดี 
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากัด (มหาชน) ที่ได้ท้าระบบเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรจ้านวน 
12,000 รายในการผลิตไก่เนื้อ การผลิตสุกรจ้านวน 5,000 ราย การปลูกข้าวจ้านวน 10,000 ราย 
และปลูกข้าวโพดจ้านวน 10,000 ราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภาได้ท้าการศึกษาเรื่องตลาดข้อตกลงและรายงานว่า9 ในประเทศไทยได้มีบริษัทธุรกิจการเกษตร
จ้านวน 14 บริษัทที่มีการน้าเอาระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ด้าเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดในด้าน
เนื้อหาว่าธุรกิจของแต่ละบริษัทนั้น ได้มีสัญญาข้อตกลงจ้านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย เนื่องจาก
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญามีสถานะเป็นเจ้าของหน่วยการผลิต แต่เข้าท้าสัญญากับบริษัทผู้
ซื้อหรือโรงงานแปรรูปไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่
ต้องการส่งมอบให้กับโรงงานแปรรูป จากเงื่อนไขที่ว่าโรงงานแปรรูปนั้นต้องมีการสร้างหลักประกันใน
การผลิต เช่น การให้บริการด้านสินเชื่อ ส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นและส่งมอบปัจจัยการผลิตที่มี
คุณภาพอันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เกษตรกร นอกจากนั้น ยังเป็นการประกันความ
มั่นคงทางการตลาด ได้แก่ การก้าหนดราคาขั้นต่้า เป็นต้นและเนื่องจากได้มีการเริ่มต้นผลิตปศุสัตว์ใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาของภาคเอกชนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2510 โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ้ากัด (มหาชน) ได้มีการลงทุนในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ต่อมาได้มีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
การผลิตไก่ เนื้อด้วยระบบเทคโนโลยี ใหม่ เช่น การผลิตในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศ 
(Evaporation System) โดยบริษัทได้ท้าการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็นและส้าคัญ ได้แก่ พันธุ์ไก่
เนื้อ อาหารสัตว์ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการที่บริษัทได้เสนอให้เกษตรกรท้า
การผลิต โดยไม่ต้องช้าระค่าปัจจัยการผลิตดังกล่าวในทันที แต่เป็นการผลิตชนิดที่มีสัญญาข้อตกลงซึ่ง
มีเนื้อหาสาระส้าคัญของสัญญาได้ระบุให้เกษตรกรต้องท้าการผลิตตามแผนงาน รวมทั้งในวิธีการที่
บริษัทได้ก้าหนดไว้ให้แล้ว และต้องขายไก่เนื้อในระยะส่งตลาดให้แก่บริษัทในราคาที่ได้ท้าการ  ตกลง
ไว้ล่วงหน้าตามสัญญาการผลิตดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 การผลิตภายใต้ระบบการเกษตรพันธ

                                                           
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
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สัญญาได้มีการขยายตัวไปสู่การปลูกปาล์มน้้ามันในทางภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งพืชสมุนไพร
และสวนไม้ดอกในทางภาคเหนือ ดังนั้นระบบเกษตรพันธสัญญาจึงเป็นระบบที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตทางด้านการเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูก และการผลิตปศุสัตว์ตามที่วอ
ลเดน เบลโล10, เชียร์ คันนิงแฮม และสี เค็ง ปอห์ ได้สรุปไว้ว่า นวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานอันส้าคัญที่สุด
ของทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) ได้แก่ การท้าการเกษตรแบบมีสัญญาจ้างซึ่งบริษัทรายใหญ่จะ
ท้าการจ้างเกษตรกรรายย่อยให้ท้าการผลิตวัตถุดิบ เช่น ในกรณีของการผลิตไก่เนื้อ ส้าหรับการ
ส่งออกเป็นชิ้นส่วนเนื้อไก่แช่แข็ง หรือท้าการแปรรูปเป็นสินค้าส้าเร็จรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมไปยังตลาด
ต่างประเทศ11 เนื่องจากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการของ
ระบบเกษตรพันธสัญญาของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นจากปัจเจกชนรายย่อยแบบอิสระ ต่อมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2533 ในการผลิตสินค้าเกษตรแบบอิสระได้มีปริมาณลดลง เมื่อระบบทุนนิยมของบริษัท
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้เข้ามาสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ ท้าให้
การท้าเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของคอนแทรกซ์   ฟาร์มมิ่งทั้งนั้น เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในด้านขนาดความต้องการของตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม และผู้ประกอบการได้ท้าการวิจัย
ในประเด็นของความต้องการ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐาน อีกทั้งคุณภาพของ
สินค้าประกอบกับความสามารถในการควบคุมปริมาณผลิตผลที่ป้อนเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ อย่างไรก็ดี ตามมุมมองของฝ่ายเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตก็ย่อมต้องการความแน่นอนของตลาด
เพ่ือรับซื้อผลิตผลดังกล่าวกลับคืนซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อดีจากการมีตลาดรองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าล้น
ตลาด ท้าให้เกษตรกรยอมรับระบบทุนนิยมไปโดยความสมัครใจ ถึงแม้ว่าผลตอบแทนในการเลี้ยงสุกร
ขุนประเภทอิสระจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าประเภทจ้างเลี้ยง โดยใช้เครื่องมือวัดทางการเงิน เช่น มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิและอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราตอบ
แทนทางบัญชี อีกทั้งมีระยะเวลาการคืนทุนที่ใช้เวลาสั้นและเร็วกว่า12 อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจการเกษตร ซ่ึงเป็นผู้ก้าหนดบทบาทที่มีความส้าคัญมากในระบบคอนแทรกซ์ฟาร์มมิ่ง โดยเฉพาะ

                                                           
10 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส้านักงานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร, เรื่องเดิม, 

หน้า 92. 
11 วอลเดน เบลโล; เชียร์ คันนิงแฮม และ สี, เค็ง.ปอห,์ โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนา

และการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่, แปลโดย สุรนชุ ธงศิลา (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2542) , หน้า 251. 

12 ปาริชาติ มณีมัย และคณะ, “ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลาง
และขนาดย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง,” วารสารการจัดการ
สมัยใหม่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 93. 
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เป็นผู้คิดค้นรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างผลก้าไรและลดต้นทุนในการประกอบการ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการดังกล่าวยังเป็นผู้ผลิตและส่งออก ซึ่งมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย ในการบุกเบิกพ้ืนที่ท้าการเพาะปลูกและผลิตปศุสัตว์ในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือขายผลผลิต
ทางการเกษตรดังกล่าวให้แก่บริษัท 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตทางด้านปศุสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นเกษตร
พันธสัญญาในเชิงพาณิชย์และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่น่าสนใจศึกษามี 2 ประเภท คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อและสุกรขุน แต่ในการศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ซึ่งผู้เขียนได้มุ่งเน้น
เนื้อหาในการผลิตสุกรขุนของประเทศไทย โดยมีเนื้อหาที่ส้าคัญกล่าวคือในปี พ.ศ. 2549 จากข้อมูล
ของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้สรุปว่า ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตสุกรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
และล้าดับรองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคใต้ ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาถึงสภาพการผลิตสุกรภายใต้เกษตรพันธสัญญาของบริษัทเอกชนจ้านวน 11 บริษัท ได้
สรุปว่า13 ในการผลิตสุกรมีจ้านวนของแม่พันธุ์อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาจ้านวน 3,900 ตัว โดย
สามารถผลิตลูกสุกรหย่านมจ้านวนเฉลี่ยทั้งฝูงเท่ากับ 20.80 ตัว/แม่/ปี และมีมูลค่าเฉลี่ยของแม่พันธุ์
เท่ากับ 7,500 บาท/ตัว รวมทั้งมีจ้านวนสุกรขุนที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบจ้านวน 16,000 ตัว/
เดือน น้้าหนักเฉลี่ยของสุกรขุนที่มีชีวิตซึ่งบริษัทรับซื้อเท่ากับ 100-105 กิโลกรัม/ตัว ซึ่งได้รับการ
ประกันราคาที่ 47-49 บาท/กิโลกรัม รวมทั้งการขยายระยะเวลาของสัญญาเป็นปีต่อปี โดยมี
ค่าตอบแทนจากโครงการจ้างเลี้ยงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงเท่ากับ 1.60-2.50 บาท/น้้าหนักตัวของสุกรที่
เพ่ิมขึ้นจ้านวน 1 กิโลกรัม และมูลค่าของลูกสุกรที่บริษัทรับซื้อคืนจากเกษตรกรนั้น ย่อมเป็นไปตาม
ราคาที่บริษัทได้ก้าหนดไว้ในข้อตกลงล่วงหน้าหรือตามราคาของตลาดในขณะนั้น ส่วนแหล่งจ้าหน่าย
สุกรของบริษัทเอกชนคือโรงเชือดและช้าแหละเนื้อสุกรของบริษัท ส่วนตลาดที่รองรับในอันดับรอง 
ได้แก่ แหล่งของพ่อค้าคนกลางทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีการน้าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้กับ
ฟาร์มฯ ซึ่งมีรายละเอียดและสามารถจ้าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1)  ประเภทโครงการจ้างเลี้ยง โดยที่บริษัทจะส่งพนักงานเข้าไปท้าการตรวจสอบ
สภาพของโรงเรือนและพ้ืนที่เดิมของฟาร์มฯ ที่มีอยู่แล้วจากการร้องขอ หากฟาร์มฯ ได้ตัดสินใจเข้า
ร่วมท้าสัญญาการผลิตกับบริษัทเมื่อฟาร์มฯ ได้รับอนุมัติการท้าสัญญาจากทางบริษัท ส่วนภาระการ
ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลิตรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงเรือนที่มีอยู่ให้มี
ความเหมาะสม และถูกสุขลักษณะตามค้าแนะน้าของบริษัท เมื่อฟาร์มฯ ได้ด้าเนินการก่อสร้างและ

                                                           
13 นวลจันทร์ พารักษา และคณะ, การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ 

(สุกร) ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551), หน้า 90-96. 
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จัดเตรียมโรงเรือนพร้อมที่จะท้าการผลิตสุกรขุน ฝ่ายบริษัทก็จะน้าปัจจัยการผลิตที่ส้าคัญ เช่น ลูกสุกร
ขุน อาหารสุกร ยารักษาโรค และวัคซีนไปส่งมอบให้แก่ฟาร์มฯ ในปริมาณท่ีไดค้้านวณไว้ในทุกขั้นตอน
ของการผลิตเมื่อสุกรขุนมีน้้าหนักตัวในขณะมีชีวิตประมาณ 95-105 กิโลกรัม ต่อมาบริษัทก็จะน้า
รถบรรทุกมาจับพร้อมทั้งชั่งน้้าหนักสุกรขุนเหล่านั้นที่บริเวณหน้าฟาร์มฯ ตามวันเวลาที่ได้นัดหมายกัน
เพ่ือน้าสุกรขุนไปจ้าหน่ายหรือส่งโรงเชือดในขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้นบริษัทจะท้าการสรุปผล
ด้าเนินงานในการผลิตสุกรขุนจากสมุดบันทึกของฟาร์มฯ ตลอดระยะเวลาของการผลิตเพ่ือค้านวณ
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ฟาร์มฯ ในราคาทีไ่ดต้กลงกันไว้ล่วงหน้าตามสัญญาการผลิตและศักยภาพในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการผลิตจากความสามารถ รวมทั้งการเอาใจใส่ในการผลิตสุกรขุนของฟาร์มฯ โดย
การคิดค้านวณค่าตอบแทนจากน้้าหนักของสุกรขุนที่เพ่ิมขึ้นในอัตรา 1.60-2.50 บาท/กิโลกรัม ตาม
สภาพของการลงทุนและข้อตกลงที่ก้าหนดไว้  นอกจากนี้ฟาร์มฯ ยังได้รับเงินโบนัสพิเศษ ได้แก่ 
ประสิทธิภาพของการใช้อาหาร (ค่า F.C.R.) ที่ดีขึ้น กล่าวคือถ้าค่า F.C.R. ต่้า ถึงจะดีสะท้อนถึงมีการ
สูญเสียจ้านวนของสุกรขุนต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด เช่น สุกรขุนมีอัตราการตายที่ลดลงแต่มีอัตราเฉลี่ย
การเจริญเติบโตต่อวัน (ค่า A.D.G.) ทีสู่งขึ้น กล่าวคือ ถ้าค่า A.D.G. สูงจึงจะถือว่าดี เนื่องจากสุกรขุนที่
มีสุขภาพแข็งแรงก็จะมีอัตราการป่วยลดลงและกินอาหารได้มากข้ึน เป็นต้น โดยในทางกฎหมายให้ถือ
ว่าสุกรขุนและอาหารสุกรขุนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทคู่สัญญา 

2)  ประเภทโครงการประกันราคา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคล้ายกับ
ประเภทของโครงการจ้างเลี้ยง ในการอนุมัติให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาเข้าท้าสัญญาการผลิตสุกรขุนที่มีความ
พร้อมในโรงเรือนส้าหรับการผลิต โดยที่บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและส่งมอบลูกสุกรขุน พร้อมปัจจัย
การผลิตที่ส้าคัญให้กับฟาร์มฯ เหมือนกับประเภทโครงการจ้างเลี้ยงกล่าวคือในโครงการประกันราคา
นั้น ทางบริษัทจะขายปัจจัยการผลิตให้ฟาร์มฯ ในราคาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยไปรับซื้อสุกรขุนในระยะส่ง
ตลาดและมีการท้าสัญญาการผลิตกันเป็นรายปี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับฟาร์มฯ 
ว่ามีตลาดมารองรับในราคาที่มีความคงที่และแน่นอนตลอดทั้งปี แม้ว่าจะมีเหตุปัจจัยอ่ืนที่มีความผัน
ผวนก็ตามเนื่องจากการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญาได้มุ่งเน้นถึงการผลิตเป็นอุตสาหกรรมในเชิง
พาณิชย์ ที่ให้ความส้าคัญในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันในระดับของเกณฑ์มาตรฐานที่
ก้าหนดไว้ค่อนข้างสูง รวมทั้งได้ส่งผลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ฟาร์มฯ ถูกเอาเปรียบ รวมทั้งมี
ฐานะยากจนท้าให้ขาดโอกาสประกอบกับได้รับสวัสดิการที่ไม่เหมาะสมตามสิทธิที่ควรจะได้รับจาก
บริษัทภาคเอกชน และมีความจ้าเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยา ดังนั้นจึงต้องศึกษาสภาพการ
โดยทั่วไปของเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย ซึ่งไปเกี่ยวโยงโดยมีจุดเกาะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของฟาร์ม
ฯ ที่เป็นรูปธรรมในสภาพความเป็นอยู่โดยแท้จริง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดแจ้งในมิติต่าง ๆ 
ของสังคม เช่น บริบทของความสัมพันธ์ของฟาร์มฯ กับชุมชนนั้น ๆ ในมิติที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 
มิติทางการเมือง เช่น การมีอ้านาจการต่อรองมากขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถ
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พ่ึงพาตนเองทั้งในด้านการเงิน การตลาดและการจัดหาปัจจัยการผลิตโดยการรวมกลุ่มกันเพ่ือก่อตั้ง
เป็นรูปสหกรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีมิติด้านเศรษฐกิจ เช่น มีการจ้างแรงงานมากขึ้น และเพ่ิม
รายไดซ้ึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ในด้านฐานะทางเศรษฐกิจของฟาร์มฯ ให้มีความม่ังคั่งยิ่งขึ้น 
 

4.1.3  สภาพปัญหาของการคุ้มครองสิทธิให้กับเกษตรกรฟาร์มผลิตสุกรขุน 
เนื่องจากการที่ฟาร์มฯ คู่สัญญาถูกเอาเปรียบจากบริษัทคู่สัญญาซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่

ฟาร์มฯ ได้รับความไม่เสมอภาคในอ้านาจการต่อรอง และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าบริษัท
คู่สัญญา จึงเป็นที่มาของการคุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากของประเด็นปัญหา
ความไม่เท่าเทียมในสิทธิตามสัญญาการผลิตสุกรขุน โดยมีฝ่ายบริษัทเป็นผู้ก้าหนดเนื้อหาของสัญญา 
ราคาและคุณภาพมาตรฐานของสุกรขุนที่ผลิตได้เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง นอกจากนี้การที่ฟาร์ม
ฯ เป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนแต่เพียงฝ่ายเดียวท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรม และในกรณีที่มีข้อ
พิพาทให้การตีความของศาลขึ้นกับดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละนาย เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการ
บังคับใช้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และปัญหาด้านศักยภาพของฟาร์มฯ ทีข่าดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของสัญญาการผลิตสุกรขุน ดังนั้นตามสภาพของข้อเท็จจริงฟาร์มฯ ซ่ึงมีอ้านาจทางเศรษฐกิจที่
ด้อยกว่าในการต่อรองกับบริษัท และอยู่ภายใต้การครอบง้าของกระแสทุนนิยมโลก ท้าให้ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมเท่าที่ควร เพราะระบบการเกษตรพันธสัญญาได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากซึ่งท้าให้
ฟาร์มฯ ไม่มีสิทธิในอ้านาจการต่อรองใด ๆ ทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในราคาของปัจจัยการผลิต 
เช่น ค่าสายพันธุ์ อาหาร ยารักษาโรคของสุกรขุน เป็นต้น เนื่องจากปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้นฟาร์มฯ จะได้รับเฉพาะรายได้ที่มาจากการผลิตสุกรขุนตามเกณฑ์ที่บริษัทนายทุนภาคเอกชน
เป็นผู้ก้าหนดไว้เท่านั้น ในขณะเดียวกันฟาร์มฯ ยังต้องรับภาระทั้งหมดที่เกิดขึ้นในผลกระทบจากการ
ผลิตโดยที่บริษัทนายทุนดังกล่าวได้ปฏิเสธความรับผิดชอบในปัญหาต่างๆ เช่น การที่เกษตรกรมี
สุขภาพทีท่รุดโทรมลง อีกทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม ประกอบกับการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคจากสุกรขุนทีต่ิดต่อมาสู่คน เช่น โรคไข้หวัดสุกร เป็นต้น 

อนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างฟาร์มฯ กับบริษัทเข้าหลักเกณฑ์ของหลักผลประโยชน์ต่างตอบ
แทน และมีการเปลี่ยนแปลงด้านแนวความคิดจากการผลิตทางการเกษตรที่ใช้บริโภคในครัวเรือนมา
เป็นการผลิตเพ่ือการค้า อย่างไรก็ตาม วิถีการเกษตรพันธสัญญาดังกล่าวท้าให้ฟาร์มฯ ต้องไปกู้เงินมา
ลงทุนในการผลิตสุกรขุน หากประสบกับภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยแทรกซ้อนที่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น โรคระบาด เป็นต้น ก็จะเป็นการก่อหนี้ที่ไม่เกิดรายได้และในกรณีที่ขาดทุน 2-3 ปีก็จะ



102 
 

กลายเป็นหนี้ซ้้าซาก14 หากพอมีก้าไรก็จะอยู่ในสภาวะเท่าทุนจากการน้าไปปรับดุลการขาดทุนในอดีต 
ถ้าไม่สามารถช้าระหนี้ดังกล่าวได้ก็จะเกิดความไม่แน่นอนในเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเงิน
ในครอบครัวของฟาร์มฯ รายนั้น ๆ ต่อไปในอนาคต ดังนั้นผลจากสภาพการโดยทั่วไปในเกษตรพันธ
สัญญาของไทยดังกล่าว ได้ท้าให้เกิดช่องว่างด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่นับวันจะมี
มากขึ้น ส่งผลให้ไม่มีการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่บีบคั้น รวมทั้งความ
เข้มงวดในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตที่บริษัทเป็นผู้ก้าหนดไว้ ประกอบกับความฝืดเคืองทางการเงินที่
เกิดจากการลงทุนสูงในเกษตรพันธสัญญาดังกล่าว อีกทั้งไม่มีแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนเพ่ือรักษาโลกและ
สิ่งแวดล้อม ย่อมเกิดผลกระทบในปัญหาของสุขภาพของฟาร์มอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี ด้านคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ย่อมแปรผันไปตามคุณภาพของอาหารซึ่งมาจากภาคการเกษตร ในปัจจุบันนี้อาหาร
ของมนุษย์ล้วนแต่มาจากการผลิตที่มีขนาดใหญ่ในปริมาณมากและเป็นเชิงพาณิชย์ โดยต้องอาศัยภาค
ธุรกิจของเอกชนทีม่ีการผลิตในจ้านวนมาก ท้าให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) 
ซึ่งเป็นผู้วางแผนควบคุมการผลิตของฟาร์มฯ โดยใช้ระบบเกษตรพันธสัญญา15 และมีวิธีการผูกขาด
ชีวิตจ้านวน 5 แนวทาง16 ได้แก่ 

1)  การถือครองในปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ที่ดิน ลูกสุกรขุน รวมทั้ง
อาหารสุกรขุน 

2)  สิทธิในสาธารณทรัพยากรซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
อากาศ แหล่งน้้า และท่ีดิน เป็นต้น 

3)  การแบกรับภาระความเสี่ยงของฟาร์มฯ ในกระบวนการผลิตอันน้าไปสู่การ
ผูกขาดปัจจัยการผลิตในการด้ารงชีวิตโดยตรง เช่น การที่บริษัทนายทุนได้ขูดรีดไถจากฟาร์มฯ อย่าง
ไม่เป็นธรรม17 และโดยทางอ้อม เช่น มาตรการแทรกแซงจากภาครัฐ ในการประกันราคาสินค้าที่
ก้าหนดปริมาณการผลิตสุกรขุนไว้ล่วงหน้าซึ่งล้วนแต่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ
การเกษตรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อันท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ฟาร์มฯ เป็นต้น 

                                                           
14 ธีรดา นามให, สภาพการท้าเกษตรแบบมีสัญญาของเกษตรกรรายย่อย ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติดงลาน รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2546), หน้า 36. 

15 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, บ่วงบาศพิฆาตเกษตรกร: สภาพปัญหาและการคุ้มครองสิทธิ
เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดภาพพิมพ์, 2556), หน้า 
11. 

16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
17 เรื่องเดียวกัน, หน้า 14. 
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4)  ด้านข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการปิดบังของบริษัท ย่อมส่งผลให้ฟาร์มฯ ขาด
ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งต้องใช้ในการตัดสินใจว่าจะเข้าท้าสัญญาการผลิตทางการเกษตรนั้น ๆ หรือไม่ เป็น
ต้น 

5)  ด้านวัฒนธรรมของชุมชนที่ขาดความต่อเนื่องและภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งของชุมชน 
โดยมีเกษตรกรรมไร้ญาติ18 หรือเกษตรพันธสัญญาเข้ามาแทนที่ เนื่องจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ใหม่และเป็นญาติกับระบบบริษัทนายทุน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับฟาร์ม
ฯ จึงจ้าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยา ในทางปฏิบัติประเด็นปัญหา
ในทางกฎหมายเกษตรพันธสัญญาของไทยจึงอยู่ภายใต้บังคับของพ.ร.บ. (ปี 2540) 

อนึ่ง การที่กฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ เพ่ือมิให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทมากระท้าการเอาเปรียบต่อฟาร์มฯ ที่เกินสมควร โดยอาศัยบทมาตราที่
ส้าคัญของพ.ร.บ. (ปี 2540) โดยเฉพาะการตีความของศาลที่ต้องอาศัยลักษณะอัตวิสัยของผู้พิพากษา
แต่ละนาย ในการใช้ดุลพินิจส้าหรับในการตัดสินคดีข้อพิพาทให้กับคู่สัญญา เพ่ือให้ได้รับความเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ ซึ่งเป็นฝ่ายที่ไม่มีอ้านาจในการเจรจาการ
ต่อรองกับบริษัท ประกอบกับระดับการศึกษาของฟาร์มฯ โดยเฉลี่ยแล้วมักจะไม่สูงมากนัก และการ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการว่าจ้างทนายความในการต่อสู้คดี เนื่องจากมีฐานะในทางด้านเศรษฐกิจด้อย
กว่าบริษัท อย่างไรก็ตามในการตีความตามสัญญาดังกล่าวนั้น หากเป็นกรณีที่สัญญานั้นมีเนื้อหา
สาระส้าคัญซึ่งให้ความหมายที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะของข้อสงสัย ประกอบกับเป็นกรณีที่ข้อสัญญา
ดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมอย่างมากจนกระทั่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม อันเป็น
เหตุผลที่ศาลจะต้องใช้หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนมาใช้บังคับ แต่ศาลจะไม่บังคับให้กับคดี
พิพาทดังกล่าวตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น19 อย่างไรก็ดี ศาลไดใ้ช้หลักสุจริตมาประกอบการพิจารณา
ในประเด็นที่ว่า ศาลจะใช้กฎหมายเพื่อน้ามาใช้บังคับกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นหรือไม่ เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับฟาร์มฯ เนื่องจากฝ่ายบริษัทได้มีการร่างสัญญานั้นไว้ล่วงหน้า ประกอบกับบริษัท
เป็นผู้ก้าหนดรายละเอียดในเนื้อหาสาระส้าคัญตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการของสัญญาดังกล่าว
แต่เพียงฝ่ายเดียว ถึงกระนั้นก็ตาม จากการขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมให้ตรงประเด็น โดยการตีความตามตัวบทกฎหมาย ประกอบกับตัวบทกฎหมายดังกล่าวได้มี
ข้อจ้ากัดบางประการ เช่น ถ้าเป็นกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้มีการลงลายมือชื่อที่มีความชัดแจ้ง ศาล

                                                           
18 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
19 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรมตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต         
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 243. 
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จะต้องบังคับให้ตามสัญญานั้น ๆ ถึงแม้ว่ามีเนื้อหาสาระส้าคัญเข้าลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ก็ตาม เพราะเป็นเงื่อนไขที่ศาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงตามหลักเสรีภาพในการเข้าท้าสัญญาของ
คู่สัญญาดังกล่าวเนื่องจากเป็นความยินยอมและสมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้นจึงไม่สามารถน้า
หลักความล้มเหลวของการต่างตอบแทน20 มาใช้บังคับได้ เนื่องจากหลักความล้มเหลวของการต่าง
ตอบแทน (Failure of Consideration)21 เป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้ค้ามั่นว่าจะปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหลังได้ให้ค้ามั่นว่าจะปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพ่ือตอบแทนแก่คู่สัญญาฝ่ายแรก แต่ปรากฎว่าคู่สัญญาฝ่ายหลังละเลยและไม่ปฏิบัติก าร
ตอบแทนซึ่งเรียกว่าเป็นความล้มเหลวของการต่างตอบแทน อย่างไรก็ดี ความล้มเหลวของการต่าง
ตอบแทนมักจะใช้เป็นข้อแก้ตัวที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยกขึ้นเป็นข้อปฏิเสธในการปฏิบัติตามค้ามั่น
ของตนเองและเป็นเหตุผลส้าหรับการบังคับให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ปฏิบัติตาม
ค้ามั่นนั้นไปแล้ว แต่ในทางปฏิบัติศาลจะใช้หลักความล้มเหลวของการต่างตอบแทนกับกรณีพิพาทใน
สัญญาส้าเร็จรูปที่มีเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาสาระส้าคัญที่มี
ความชัดแจ้งและปราศจากความสงสัยใด ๆ ท้าให้ศาลไม่ต้องตีความในการวินิจฉัยคดีพิพาทดังกล่าว 
ยิ่งไปกว่านั้นจากสภาพปัญหาของเกษตรพันธสัญญา โดยสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็น 2 ด้าน22 
คือ 

1)  ด้านสิทธิของฟาร์มฯ สามารถน้ามาพิจารณาได้ 4 หลักการ คือ 
1.1)  การถือครองปัจจัยการผลิตอย่างมั่นคงโดยการสร้างหลักประกันที่แน่นอน

ให้กับฟาร์มฯ ในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสุกร ที่ดิน ลูกสุกรขุน รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ที่มาสนับสนุนประสิทธิผลในการผลิตสุกรขุน เช่น มีการปฏิรูปจัดสรรที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการท้ากิน
อย่างเป็นรูปธรรมโดยแท้ และปราศจากการถือครองที่ดินเพ่ือการเก็งก้าไร รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่าง 
ๆ ในข้างต้นต้องไม่มีการผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งมีผลกระทบท้าให้กลไกการตลาดมีการ
บิดเบือนและราคาของปัจจัยการผลิตดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับท้าให้ผลประกอบการของฟาร์มฯ 
มีก้าไรลดลงในภาพรวมทีท่้าให้ราคาอาหารสุกรขุนมีราคาแพงขึ้น ดังนั้นการปฏิรูปการถือครองสิทธิใน
ปัจจัยการผลิตจึงเป็นเครื่องมือที่จ้าเป็นในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของฟาร์มฯ โดยแท ้

1.2)  ด้านการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ฟาร์มฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 243. 
21 วิชัย จิตปาลกุล, เรื่องเดิม, หน้า 112. 
22 ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์เนื่องจากทรัพยากรสาธารณะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการพัฒนาดังกล่าว 
เพราะฟาร์มฯเหล่านั้นขาดอ้านาจทางเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 

1.3)  การรับประกันความมั่นคงของชีวิตในผลตอบแทนที่ฟาร์มฯ ควรจะได้รับ 
และสามารถจ้าแนกปัจจัยการด้ารงชีพได้ 2 ประการ คือ 

1.3.1)  ทางตรง เป็นการมิให้มีการผูกขาดที่ไม่เป็นธรรมโดยกลุ่มนายทุน
อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจ และการก่อหนี้เพื่อน้ามาซื้อปัจจัยการผลิตข้างต้น 

1.3.2)  ทางอ้อม ได้แก่ การที่รัฐเข้ามาแทรกแซงเพ่ือประกันรายได้จาก
การซื้อขายสุกรขุน เช่น นโยบายรักษาความมั่นคงของรายได้ในรูปของการให้ประกันราคาสินค้า การ
ก้าหนดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในจ้านวนการผลิตของสุกรขุน การตั้งราคาที่เหมาะสมในการรับซื้อ
สุกรขุน หากเป็นเหตุฉุกเฉินจากภัยพิบัติธรรมชาติ จึงท้าให้ภาครัฐก็จะเข้ามาบทบาทในการยกเว้น
ดอกเบี้ยกู้ยืมและเพ่ิมการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปช่วยเหลือฟาร์มฯ ที่เดือดร้อนในรูปแบบของสถาบัน
การเงินภาคประชาชน หรือสหกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.4)  การเปิดโอกาสให้ฟาร์มฯ ได้เข้าถึงแหล่งของข้อมูลข่าวสารเนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวมีความจ้าเป็นต่อการตัดสินใจของฟาร์มฯ ว่าเขาควรจะเข้าเซ็นชื่อในสัญญาการผลิตนั้น
หรือไม่ และข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้แก่ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ความเสี่ยง ต้นทุนการ
ผลิต เงื่อนไข ปัจจัยที่ต้องค้านึงก่อนท้าการผลิต 

ดังนั้น จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคได้ทราบ 
อันน้ามาซึ่งการเรียกร้องให้หน่วยงานจากภาครัฐได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้ระบบเกษตรพันธ
สัญญาเกิดความเป็นธรรมอันเป็นการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ อย่างไรก็ตาม ไดม้ีข้อมูลจากการวิจัย
ที่สะท้อนให้เห็นว่า23 เกษตรพันธสัญญาของไทยในยุคปัจจุบันนี้ได้ถูกผูกขาดโดยบริษัทกลุ่มนายทุน
จากภาคเอกชน โดยมีบริษัทเป็นผู้ก้าหนดและวางแผนการผลิตทั้งหมดอันเป็นการผูกขาดชีวิตของ
ฟาร์มฯ ที่อยู่ในชนบทและผู้บริโภคส่วนใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีก้าลังการผลิตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
โดยรับซื้อผลผลิตสุกรขุนจากฟาร์มฯ แล้วเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมีการแปรรูปจากเนื้อ
สุกรขุนส้าหรับการบริโภคในล้าดับต่อไป 

2)  ด้านวงจรของเกษตรพันธสัญญาตามแนวคิดเรื่อง “บ่วงบาศพิฆาตเกษตรกร24” 
จากความสัมพันธ์ของสี่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทภาคเอกชน ฟาร์มฯ และ
ผู้บริโภคกล่าวคือการที่บริษัทมีระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นเครื่องมือที่ท้าการผูกมัดให้ฟาร์มฯ ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทเป็นผู้ก้าหนดขึ้นมาเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ฟาร์มฯ หามีอ้านาจใน

                                                           
23 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
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การต่อรองไม่นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผูกขาดด้านความมั่นคงทางด้านอาหารในคุณภาพและราคา25 
ส้าหรับวงจรดังกล่าวมีจ้านวน 3 ประการ กล่าวคือ 

2.1)  มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ฟาร์มฯ ต้องการให้หลุดพ้นจากความยากจนจึง
ได้ตัดสินใจเลือกลงทุนในกิจการที่ให้ผลตอบแทนสูง ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม ส่วนภาครัฐก็มี
เป้าหมายในการเก็บภาษีจากผลประกอบการของบริษัท และต้องการให้ปริมาณผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ (GDP) มีค่ามากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างผลงานทางด้านความสามารถในการท้างานของ
ผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวของนักการเมืองและข้าราชการประจ้า โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา
เกี่ยวข้อง ส่วนผู้บริโภคย่อมต้องการสินค้าการเกษตรดังกล่าวที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาถูก อย่างไรก็ตาม 
การผลิตสุกรขุนของฟาร์มฯ ที่มีการก่อสร้างโรงเรือนเป็นระบบปิดซึ่งเป็นการป้องกันโรคและแมลงต่าง 
ๆ มิให้เข้ามารบกวนเพ่ือให้การผลิตเป็นไปตามหลักสุขภาพสัตว์ตามนโยบายของบริษัท ส่งผลท้าให้
ฟาร์มฯ ต้องรับภาระหนี้มากขึ้นท้าให้ต้องใช้เวลามากกว่าสิบปีก็ยังช้าระหนี้ไม่หมด26 อย่างไรก็ดี การ
ไม่เปิดเผยให้ฟาร์มฯ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั้งในด้านความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของการ
ผลิต แต่บริษัทจะท้าการโฆษณาชวนเชื่อในผลตอบแทนที่ฟาร์มฯ จะได้รับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะการที่ฟาร์มฯ มีมุมมองเฉพาะในมิติเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นภาพรวมของการได้รับผลก้าไรที่
คุ้มค่าในการเลือกลงทุนเพ่ือการผลิตสุกรขุน ในทางกลับกันยังมีมิติของสาเหตุที่จะน้าไปสู่การขาดทุน
และก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เข้ามาผูกพันโดยที่ฟาร์มฯ ไม่ไดว้างแผนและหาทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ภายหลังจากฟาร์มฯ เข้าท้าสัญญาการผลิต
นั้น ๆ แล้วและในที่สุด ก็จะท้าให้ฟาร์มฯ หลงลืมตัวโดยตัดสินใจเข้าไปเซ็นสัญญา27 ดังกล่าว ด้วย
ความสมัครใจ 

2.2)  ต้นทุน รวมทั้งเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ อันเป็นการผูกขาดโดย
บริษัทเอกชน เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ้ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้น้าเข้าเมล็ดพันธุ์มากที่สุด 

                                                           
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 89. 
26 โครงการเครือข่ายวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา, สรุป. 

เกษตรพันธสัญญา: ใครอ่ิมใครอด. ใน รายงานการสัมมนาวิชาการประจ้าปี 2555 วันที่ 26-27 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-ร้าไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 5-6 อา้งถึงใน ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 90. 

27 โครงการเครือข่ายวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของเกษตรกรในระบบพันธสัญญา, ถอดเทป.  
รายงานการเสวนาเกษตรกรรมครบวงจร เกษตรกรครบวงจน งานวิถีวิจัยครั งที่ 7 วิชาการรับใช้
สังคม วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลาไท หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 14-15 
อ้างถึงใน ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
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และมีอิทธิพลต่อราคาในตลาดเมล็ดพันธุ์ของไทยอย่างมาก28 นอกจากนั้น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหารจ้ากัด (มหาชน) ได้เริ่มท้าธุรกิจเกษตรพันธสัญญามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ในการส่งเสริมการ
ผลิตไก่เนื้อ ซึ่งมีการร่วมมือระหว่างบริษัทที่ให้การสนับสนุนในปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์  อาหารและ
ยารักษาโรคของไก่เนื้อ กับเกษตรกรที่มีข้อผูกพันให้ต้องท้าการผลิตตามที่บริษัทได้ให้ค้าแนะน้าไว้ 

2.3)  การสร้างภาพลักษณ์ในกระบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นการผูกขาดในระบบ
ท้าให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาขาดเสรีภาพในทางความคิดและการต่อรอง อันเป็นวงจรที่เกิดข้ึนจากจุดแรกไป
ยังจุดสุดท้าย หมุนวนเวียนต่อไปโดยไม่รูจ้ักจบสิ้น 

นอกจากนี ้ยังมีปัญหาความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาของสัญญาการผลิตสุกรขุนประเภทประกัน
ราคาจากข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยบริษัทได้มีการก้าหนดเนื้อหาของสัญญาส่วนใหญ่ที่เอ้ือประโยชน์
อย่างมากให้แก่ฝ่ายตน และเป็นการเอาเปรียบรวมทั้งผลักภาระที่เกินสมควรให้แก่ฟาร์มฯ หรือเป็นข้อ
สัญญาที่มีการยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดอย่างไม่เป็นธรรม29 อันประกอบด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 

(1)  ด้านปัจจัยการผลิตที่บริษัทเป็นผู้ผูกขาดในการจ้าหน่ายให้กับฟาร์มฯ โดย
ปราศจากการตรวจสอบของหน่วยงานจากภาครัฐ 

(2)  ด้านเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีผลต่อราคาสุกรขุนที่บริษัท
รับซื้อจากฟาร์มฯ 

(3)  ด้านเวลาในการส่งมอบสุกรขุนของฟาร์มฯ เพ่ือส่งเข้าโรงงานของบริษัท รวมทั้ง
การรับมอบลูกสุกรเพ่ือน้ามาผลิตเป็นสุกรขุนตามข้อก้าหนดของบริษัท 

(4)  ด้านการเลิกสัญญาที่บริษัทก้าหนดให้ฟาร์มฯ ต้องแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ล่วงหน้าให้กับบริษัท ในขณะที่บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาต่อฟาร์มฯ ได้ทันท ีซึ่งสะท้อนถึง
ความไม่เป็นธรรมและเป็นการเอาเปรียบแก่ฟาร์มฯ ในระดับที่เกินสมควร 

(5)  ด้านการวางเงินประกันค่าเสียหายของฟาร์มฯ ให้กับบริษัท นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมในมิติอ่ืน ๆ เช่น การที่บริษัทไม่เปิดเผยสูตรการค้านวณค่าตอบแทนจากการ
ผลิตให้กับฟาร์มฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาการผลิตดังกล่าว หรือการที่ฟาร์มฯ ต้องแบก

                                                           
28 ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ และคณะวิจัยไทบ้าน, งานวิจัยไทบ้านเกษตรพันธสัญญาฉบับ

สมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: โครงการเครือข่ายวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของเกษตรกรในระบบพันธ
สัญญา, 2555), อ้างถึงใน ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 95. 

29 Sinai Deutch, Unfair Contracts: The Doctrine of Unconscionability 
(Massachusetts: D.C.Health and Company, 1977), อ้างถึงใน ศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์, 
เรื่องเดิม, หน้า 117. 
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รับภาระฝ่ายเดียวในกรณีท่ีมีการก่อสร้างโรงเรือนการผลิตประเภทระบบปิด ในบางโรงเรือนซึ่งมีราคา
ต้นทุนที่สูงต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่้ากว่า 1,000,000 บาท30 เนื่องจากประเด็นของปัญหาความไม่เป็น
ธรรมในเกษตรพันธสัญญา อย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้ให้ความเห็นผ่านการ
น้าเสนอเรื่อง “ความเป็นธรรมและกลไกของกฎหมายที่คุ้มครองเกษตรพันธสัญญา” กล่าวคือในการ
ท้าสัญญาใด ๆ ก็ตามต้องกระท้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ กฎหมายจึงจะคุ้มครองบังคับให้ และให้
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเก็บเอกสารสัญญานั้นไว้กับตนเอง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส้าหรับการต่อสู้คดีในชั้น
ศาลเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นมา 
 

4.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
 

เนื่องจากพ.ร.บ. (ปี 2540) เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในทางกฎหมาย
ของเกษตรพันธสัญญา และสามารถจ้าแนกได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

4.2.1  ด้านเนื อหาสาระส้าคัญ เนื่องจากตามคุณลักษณะและขอบเขตการบังคับใช้ของ
พ.ร.บ. (ปี 2540) ที่ถูกตราขึ้นมาโดยกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในระหว่างปี 2533 โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย31 ท้าให้เกิดสัญญาใหม่ ๆ ขึ้น
มากมายที่มีผลกระทบต่อความไม่เสมอภาคในอ้านาจเจรจาการต่อรองโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 
นอกจากนี ้คู่กรณีฝ่ายที่มีความแข็งแรงมากกว่าในทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับได้อาศัยช่องทางของ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งทักษะความช้านาญของวิชาชีพและช่องว่างของกฎหมาย 
เช่น หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพในการท้าสัญญาโดยมีการสร้างเงื่อนไข
ของสัญญาที่เป็นการเอาเปรียบต่อคู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าในด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น  จากปัจจัยที่ได้
ศึกษามาแล้วในข้างต้นท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรมของสัญญาขึ้นมา ประกอบกับตามเจตนารมณ์ของ
การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือเป็นการเยียวยาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพ.ร.บ. (ปี 2540) ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 และประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2540 ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยได้
ก้าหนดเกี่ยวกับเวลาที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก้าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

                                                           
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 129. 
31 ศนันท์กรณ์ (จ้าปี) โสตถิพันธุ์, ค้าอธิบายนิติกรรม–สัญญา พร้อมค้าอธิบายในส่วนของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง,            
พิมพ์ครั้งที ่16 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 483. 
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ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ด ีพ.ร.บ. (ปี 2540) ยังมีประเด็นที่ส้าคัญซ่ึงสามารถจ้าแนกได ้จ้านวน 6 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

4.2.1.1  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก้าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้อง
รับภาระเพ่ิมข้ึนมากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท้าสัญญา 

4.2.1.2  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากได้ก้าหนดราคาสินไถ่ไว้สูงกว่าราคา
ขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

4.2.1.3  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก้าหนดราคาค่าเช่าซื้อหรือก้าหนดให้ผู้เช่าซื้อ
ต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 

4.2.1.4  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก้าหนดให้ผู้บริโภคต้องช้าระดอกเบี้ย เบี้ย
ปรับค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควร ในกรณีที่ผิดนัดหรือมีเหตุเกี่ยวเนื่องกับการผิดนัด
ช้าระหนี้ 

4.2.1.5  ข้อตกลงที่ก้าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นท้าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกิน
กว่าที่ควร 

4.2.1.6  การน้าหลักการตามมาตรา 10 มาพิจารณา เนื่องจากในข้อตกลงที่กล่าวว่า
จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ตามมาตรา 4 วรรคสี่ ซึ่งบัญญัติว่า “ในการพิจารณาข้อตกลงที่
ท้าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้น้ามาตรา 
10 มาใช้โดยอนุโลม” 
 

4.2.2  ด้านผลของการบังคับใช้ในทางกฎหมาย เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติ
กฎหมายฉบับนี้เพื่อใช้บังคับกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอันประกอบด้วยคู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันเอง 
รวมทั้งสัญญาระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะบางประการ
ตามบทบัญญัติของมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 เท่านั้น32 โดยสามารถจ้าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

4.2.2.1  ด้านคู่สัญญา เนื่องจากในมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า “พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่
ใช้บังคับแก่สัญญาที่ท้าระหว่างกระทรวง ทบวง กรมด้วยกันเอง หรือระหว่างกระทรวง ทบวง กรม
โดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมายทีม่ีความมุ่งหมายจะคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ 

 

                                                           
32 เรื่องเดียวกัน, หน้า 485. 
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สาธารณะ33” อย่างไรก็ตาม เมื่อตราเป็นพระราชบัญญัติกลับไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวปรากฎอยู่จึงมี
ประเด็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ในการตัดประเด็นของความมุ่งหมายที่จะไม่ใช้บังคับกับคู่สัญญาที่
เป็นหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมีการศึกษาว่าตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มีนิติกรรมสัญญาจ้านวน 8 
ชนิดที่อยู่ในขอบเขตของการตรวจสอบของศาลทีเ่กี่ยวกับความเป็นธรรม ซึ่งได้รวมถึงนิติกรรมสัญญา
ระหว่างเอกชนด้วยกันเองและนิติกรรมสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนด้วย34 

4.2.2.2  ด้านลักษณะของสัญญา เนื่องด้วยลักษณะของสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขต
การบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งสามารถจ้าแนกได้ 8 ประเภท ดังนี้ 

1)  ความตกลง หรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิดตามมาตรา 9 
2)  ข้อตกลง ประกาศหรือค้าแจ้งความที่ได้ท้าไว้ล่วงหน้าซึ่งยกเว้นหรือ

จ้ากัดความรับผิด เพ่ือละเมดิหรือผิดสัญญาตามมาตรา 8 
3)  ข้อสัญญาที่ให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ้าตามมาตรา 7 
4)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ

วิชาชีพในความช้ารุดบกพร่อง หรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาที่
ท้าขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 6 

5)  ข้อตกลงจ้ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน และข้อตกลงจ้ากัด
เสรีภาพในการท้านิติกรรมที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพตามมาตรา 5 

6)  สัญญาขายฝากตามมาตรา 4 
7)  สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพตาม

มาตรา 4 
8)  สัญญาส้าเร็จรูปตามมาตรา 4 

นอกจากนี้ ด้านผลของการบังคับใช้ในทางกฎหมาย เนื่องจากมีข้อห้ามในการตกลง
ข้อยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดนั้นเป็นข้อตกลงเฉพาะในคู่สัญญาระหว่างผู้ประกอบการที่มีความ
ช้านาญในอาชีพของตน อันน้ามาซึ่งการสร้างความได้เปรียบจากทักษะและประสบการณ์ที่สะสมมา

                                                           
33 “เป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งเป็นการท้าสัญญาของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายรัฐและเอกชนที่มี

ลักษณะไม่เท่าเทียมกัน ที่อยู่ภายใต้การบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และควรอยู่
ภายใต้การบังคับใช้โดยตรงในขอบเขตของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540” อ้างถึงใน วิชัย จิตตปาลกุล, เรื่องเดิม, หน้า 112. 

34 จรญั ภักดีธนากุล, “สรุปสาระส้าคัญพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540,” ดุลพาห 45, 1 (มกราคม–มิถุนายน 2541): 83 อ้างถึงใน วิชัย จิตตปาลกุล, เรื่องเดียวกัน, 
หน้า 112. 
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ยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้นผลของการบังคับใช้ในทางกฎหมายที่ “สามารถใช้บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณี” ตามท่ีปรากฎอยู่ในมาตราต่าง ๆ ของพ.ร.บ. (ปี 2540) เช่น ถ้าคู่สัญญาที่เป็น
ผู้บริโภคได้รู้ถึงความช้ารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิมาตั้งแต่เวลาที่ท้าสัญญา ข้อตกลงยกเว้นหรือ
จ้ากัดความรับผิดความรับผิดของผู้ประกอบการดังกล่าว สามารถใช้บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี ตามมาตรา 6 นอกจากนี้ ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
การค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส้าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือ
วิชาชีพหรือผู้ก้าหนดสัญญาส้าเร็จรูปหรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นตามมาตรา 
4 รวมทั้งข้อตกลงจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท้านิติกรรมที่เก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ท้าให้ผู้ถูกจ้ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้นตามมาตรา 5 วรรคแรก อีกท้ังข้อตกลง ประกาศ หรือค้าแจ้งความที่ได้ท้าไว้
ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดในกรณีอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้มี
ผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นตามมาตรา 8 วรรคสอง และในการ
วินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใด จึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีให้พิเคราะห์ถึง
พฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง 

(1)  ความสุจริต อ้านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ 
ความสันทัดชัดเจนความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่าง
ของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริง 

(2)  ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
(3)  เวลาและสถานที่ในการท้าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
(4)  การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามมาตรา 10 ล้วนแต่เป็นผลของการบังคับใช้ในทางกฎหมายที่ต้องอาศัยการ
ตีความทั้งสิ้น 

ถึงกระนั้นก็ตาม เนื้อหาของพ.ร.บ. (ปี 2540) ของประเทศไทยซึ่งมีประเด็นทาง
กฎหมายที่ต้องพิจารณาดังนี้ เนื่องจากตามบทบัญญัติมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 10 ที่
มีความไม่ชัดแจ้งในถ้อยค้าที่ว่า “ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” 
อันเป็นการตีความที่ไม่สามารถก้าหนดขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 
ย่อมเป็นการสะท้อนถึงการแทรกแซงของอ้านาจรัฐที่เกินขอบเขตตามหลักความเหมาะสมของ
เสรีภาพในการท้าสัญญาของคู่สัญญาในขั้นตอนภายหลังจากที่สัญญาได้เกิดขึ้น โดยผ่านองค์กรศาลที่
ใช้อ้านาจดุลพินิจซึ่งมีลักษณะอัตวิสัย (Subjectives) เข้ามาเกี่ยวข้องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนั้น



112 
 

การใช้ดุลพินิจของศาลดังกล่าวแทนที่เป็นการคุ้มครอง และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นก็กลับเป็น
การซ้้าเติมคู่สัญญาที่อ่อนแอกว่าในทางด้านอ้านาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่าการแทรกแซงของอ้านาจรัฐดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะต้องมีความพอดีตามหลักแห่ง
ความเหมาะสมจึงจะเป็นการให้การคุ้มครองสิทธิและอ้านวยความเป็นธรรมให้แก่ฟาร์มฯ โดยแท้จริง  
ถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้ได้มีข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยจากการศึกษาในมิติเชิงลบ ดังที่วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 
5 รวมทั้งมีนักกฎหมายบางท่านทีไ่ด้มีความเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขใหม่ก็ตาม 

ถึงกระนั้นก็ดี ตามพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้ให้อ้านาจแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจเพ่ือปรับ
ลดข้อสัญญาที่มีการเอาเปรียบจากผู้บริโภคโดยฝ่ายผู้ประกอบการธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ในกรณีที่
ผู้บริโภคขาดความรู้อีกทั้งไม่มีประสบการณ์และไม่สามารถคาดเห็นเหตุการณ์ได้ล่วงหน้า ดังนั้น 
“ความเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี” จะทราบเมื่อมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลโดยที่ศาลจะใช้แนว
ปฏิบัติตามมาตรา 4 วรรคสามในการพิพากษาคดีดังกล่าว อนึ่งความหมายของผู้ประกอบธุรกิจการค้า
หรือวิชาชีพตามมาตรา 3 วรรคสามซึ่งบัญญัติว่า “ผู้เข้าท้าสัญญาในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ 
ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าท้าสัญญาอ่ืนใด เพ่ือจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ทั้งนี้ในการเข้าท้าสัญญานั้น ต้องเป็นไปเพ่ือการค้าทรัพย์สินบริการหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นซึ่งเป็นทาง
ค้าปกติของตน” ส่วนความหมายของผู้บริโภคตามมาตรา 3 วรรคสองซึ่งบัญญัติว่า “ผู้เข้าท้าสัญญา
ในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เข้าท้าสัญญาอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าทดแทน ทั้งนี้การเข้าท้าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพ่ือการค้า
ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าท้าสัญญาในฐานะผู้ค้้า
ประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระท้าเพ่ือการค้าด้วย” ในกรอบของสัญญาส้าเร็จรูปตามมาตรา 4 
วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่า “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ
หรือในสัญญาส้าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท้าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพหรือผู้ก้าหนด
สัญญาส้าเร็จรูปหรือผู้ซื้อฝาก มีความได้เปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรอันเป็นข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น” ส่วนในกรณีของ
สัญญาส้าเร็จรูป35 ตามค้าพิพากษาฎีกาที่ 2298/2553 ตอนที่ 4 หน้า 662 มีใจความว่าการที่สัญญา
เช่ามีแบบฟอร์มเป็นแบบพิมพ์ ซ่ึงผู้ให้เช่าได้มีการก้าหนดเนื้อหาของสัญญาไว้ล่วงหน้าและน้ามาใช้กับ
ผู้เช่าทุกคน ถือเป็นสัญญาส้าเร็จรูปตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา
ข้อก้าหนดในสัญญาเช่าข้อ 8 ว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่ ต้องพิเคราะห์ว่าผู้ให้เช่ามีความ
ได้เปรียบจากผู้เช่าในระดับเกินสมควรหรือไม่ อย่างไรก็ดี ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่าที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาข้อ 8 ซึ่งต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 

                                                           
35 ศนันท์กรณ์ (จ้าปี) โสตถิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 487. 
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วันซ่ึงยังไม่เป็นสัญญาที่เอาเปรียบเกินสมควรต่อผู้เช่า ดังนั้นในกรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมตามพ.ร.บ. (ปี 2540) จากลักษณะของสัญญาส้าเร็จรูปโดยมีคู่สัญญาฝ่ายของผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าหรือวิชาชีพ โดยต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ประกอบการที่มีอ้านาจทางด้านเศรษฐกิจอันเหนือกว่า
ผู้บริโภคซ่ึงเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อีกท้ังผู้ประกอบการดังกล่าวได้ร่างสัญญาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและ
ได้ก้าหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวในเนื้อหาสาระส้าคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสัญญานั้น โดยมี
เป้าหมายให้คู่สัญญาที่แสดงเจตนาท้าสัญญานั้นสามารถเข้าท้าสัญญาดังกล่าวได้ทันที ท้าให้มีการ
ประหยัดเวลาที่ปราศจากการต่อรอง และมีความเหมาะสมกับภาวะในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว 
คล่องตัว และใช้ได้กับคู่สัญญาที่มีปริมาณค่อนข้างมากในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สัญญาแบบมีเงื่อนไขของ
การท้าบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมให้กับ
คู่สัญญาทุกคน อย่างไรก็ดี ได้มีการใช้สัญญาส้าเร็จรูปดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
ได้เปรียบจากทีไ่ดก้ล่าวมาแล้วในข้างต้น 

ดังนั้น ทางเลือกของคู่สัญญาที่ไม่มีอ้านาจการต่อรองหรืออ่อนแอกว่า ก็จะมีเพียง
การตกลงยอมท้าสัญญาหรือการปฏิเสธ ถ้าหากตกลงท้าสัญญาก็จะเป็นสัญญาจ้ายอม โดยมีผลท้าให้
คู่สัญญาดังกล่าวต้องสูญเสียเสรีภาพทันทีภายในกรอบของสัญญาขายฝากตามมาตรา 4 วรรคหนึ่งซ่ึง
วางหลักว่าข้อตกลงของสัญญาขายฝากระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยที่ผู้ประกอบการหรือผู้
ซื้อฝากมีความได้เปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินสมควรเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยให้มีผล
บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในสัญญา 3 ประเภท ได้แก่ 
สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ สัญญาส้าเร็จรูป สัญญาขายฝาก 
นอกจากนี้ตามมาตรา 4 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ยังได้ก้าหนดกรอบในลักษณะของข้อตกลง
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องปฏิบัติตาม และเป็นการสร้างภาระเกินสมควรที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้
ตามปกติซึ่งเป็นข้อตกลงที่สร้างความได้เปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยสามารถจ้าแนกได้จ้านวน 
9 กรณีได้ ดังนี้ 

1)  ข้อตกลงยกเว้น หรือจ้ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิด หรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก้าหนด 
3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิก

สัญญาได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส้าคัญ 
4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตาม

สัญญาในระยะเวลาที่ล่าช้าได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง หรือก้าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ต้องรับภาระเพ่ิมข้ึนมากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท้าสัญญา 
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6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากซ่ึงผู้ซื้อฝากก้าหนดราคาสินไถ่ไว้สูงกว่าราคา
ขายบวกอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก้าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก้าหนดให้ผู้เช่า
ซื้อต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 

8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก้าหนดให้ผู้บริโภคต้องช้าระดอกเบี้ย 
เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายหรือประโยชน์อื่นใดสูงกว่าที่ควร ในกรณีที่ผิดนัดหรือท่ีเกี่ยวกับผิดนัดช้าระหนี้ 

9)  ข้อตกลงที่ก้าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งท้าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระ
สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น 

อย่างไรก็ดี ในกรอบของข้อตกลงจ้ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน และ
เสรีภาพในการท้านิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. 
(ปี 2540) ซึ่งบัญญัติว่า “ข้อตกลงจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท้า
นิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ท้าให้ผู้ถูก
จ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกตินั้น ให้มีผลบังคับได้เพียง
เท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ท้าให้ผู้ถูกจ้ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพ้ืนที่
และระยะเวลาของการจ้ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพ
การงาน หรือการท้านิติกรรมในรูปแบบอ่ืนหรือกับบุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ้ากัดเสรีภาพ ประกอบกับทาง
ได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย” เนื่องจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนได้ศึกษา
กฎหมายต่างประเทศในข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเปรียบเทียบกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งได้ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งมี
ปัจจัยที่ส้าคัญ ได้แก่ ประเทศอังกฤษซึ่งมีปัจจัยในกลไกของตลาดที่มีการแข่งขันแบบสมบูรณ์36 และ
ประชากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในขั้นสูง ท้าให้เขาสามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหา
ของสัญญาได้เป็นอย่างดี ท้าให้มีการตัดสินใจว่าจะเข้าท้าสัญญาการผลิตดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้
จากการศึกษาข้อมูลในปี พ.ศ. 2554 ผู้เขียนพบว่า37 ปริมาณการผลิตสุกรในอาเซียนมีจ้านวน 88,118 
ล้านตัว โดยเป็นแหล่งผลิตที่ส้าคัญจัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกและคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ของปริมาณ
การผลิตสุกรทั้งหมดในโลกซ่ึงรองจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ร้อยละ 50.20) กลุ่มอียู (ร้อย
ละ 21.91) และประเทศสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 9.80) เมื่อศึกษาในระดับเชิงลึกของเฉพาะกลุ่ม

                                                           
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 487. 
37 ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย , “การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรใน AEC,” SME 

Analysis (มิถุนายน 2555): 2. 
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อาเซียนได้ทราบว่าประเทศผู้ผลิตสุกรที่ส้าคัญ ได้แก่ ประเทศไทย (คิดเป็นร้อยละ 13.50 ของปริมาณ
การผลิตสุกรทั้งหมดในอาเซียน) เป็นอันดับที่ 4 รองจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ร้อย
ละ 30.70) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ร้อยละ 21.80) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 
17.60) ดังนั้น จึงเป็นที่มาและเกิดแรงจูงใจให้แก่ผู้เขียนในการศึกษากฎหมายเกษตรพันธสัญญาโดย
การเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีปริมาณการผลิตสุกรเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รวมทั้ง
ประเทศแคนาดา และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการจัดท้ากฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพ ซึ่งมี
จุดเด่นในด้านเกษตรพันธสัญญาการผลิตสุกรขุน เพ่ือน้าจุดแข็งและการบังคับใช้ของกฎหมายเกษตร
พันธสัญญาทีใ่ห้คุณประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ ไดต้ามสมควรและเหมาะสม โดยน้ามา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมวิทยากฎหมาย ประกอบกับการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม
ของประเทศไทยเป็นระยะยาวและในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

 

4.3  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
พ.ศ38... 
 

เนื่องจากเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม39 พ.ศ. ... ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป โดยสามารถจ้าแนกได้เป็น 2 ด้าน คือ 
 

4.3.1  ด้านเนื อหาสาระส้าคัญ สามารถจ้าแนกได้เป็น 9 ประการ คือ 
4.3.1.1  ก้าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายให้ใช้เฉพาะการท้าสัญญาในระบบ

เกษตรพันธสัญญาโดยก้าหนดบทนิยามค้าว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” ให้หมายถึงเฉพาะระบบการ
ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรที่เกิดขึ้นจากสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับ
บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับองค์กรทางการเกษตรที่มี
กฎหมายรองรับ โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตด้วยเท่านั้น 

                                                           
38 ส้านักข่าวอิศรา, ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น

ธรรม พ.ศ. ..., หน้า 1, ค้นวนัที่ 17 ตุลาคม 2559 จาก https://www.isranews.org/thaireform 
/thaireform-data/item/50360.html 

39 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... ซ่ึง
ต่อไปนี้ จะเรียกว่า ร่างฯ 
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4.3.1.2  ก้าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาขึ้น 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีอ้านาจหน้าที่ในการเสนอแผนการ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อคณะรัฐมนตรี ก้าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการให้
เป็นไปตามแผนก้าหนดรูปแบบของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา และออกประกาศเพ่ือก้าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

4.3.1.3  ก้าหนดให้ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่ท้าหน้าที่ส้านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และให้มีอ้านาจหน้าที่ในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสภาพปัญหาเกี่ยวกับการท้าเกษตรกรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

4.3.1.4  ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาหรือเลิกการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องจดแจ้งในการ
ประกอบธุรกิจหรือการเลิกประกอบธุรกิจต่อส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้
ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดท้าทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร และ
เปิดเผยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดแจ้ง 

4.3.1.5  ก้าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องท้าเอกสารส้าหรับการชี้ชวน
ให้เกษตรกรทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนท้าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา และต้องส่งให้ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บไว้เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ โดยเอกสารส้าหรับการชี้
ชวนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและจะต้องมีข้อมูลตามที่ก้าหนด 

4.3.1.6  ก้าหนดให้อ้านาจคณะกรรมการในการประกาศก้าหนดแบบของสัญญาใน
กรณีที่การท้าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใดอาจมีผลกระทบอย่างส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่การท้าสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก้าหนด ให้ถือว่า
สัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใช้บังคับและให้น้าความตามแนบมาใช้แทน 

4.3.1.7  ก้าหนดให้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามที่ก้าหนด ไม่มีผลใช้บังคับ 

4.3.1.8  ก้าหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนจึงจะมีสิทธิน้าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการหรือน้าคดีไปสู่ศาล ในกรณีที่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

4.3.1.9  ก้าหนดมาตรการคุ้มครองระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
ห้ามมิให้คู่สัญญาชะลอ ระงับ หรือยุติการปฏิบัติตามสัญญาจนเป็นเหตุให้ อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ
เสียหายโดยกระท้าการใด ๆ ที่ท้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงแล้ว หรือท้าข้อตกลงเพ่ิมเติมหรือแก้ไขสัญญาเพ่ือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับความ
เสี่ยงภัย รับภาระหรือมีหน้าที่เพ่ิมเติมโดยไม่มีค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

นอกจากนี้ ร่างฯ ฉบับนี้ได้แก้ไขปัญหาในหลักความสมเหตุสมผล และหลักยกเว้นหรือจ้ากัด
ความรับผิดในระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งผู้เขียนสามารถจ้าแนกได้ ดังนี้ 

1)  หลักความสมเหตุสมผล เนื่องจากร่างฯ ได้มีเจตนารมณ์ในการลดความเหลื่อมล้้า
ในฐานะทางด้านเศรษฐกิจของคู่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา สามารถกล่าวได้ว่าร่างฯ ได้มีการ
ก้าหนดเนื้อหาในประเด็นคุณสมบัติของคู่สัญญารวมทั้งหลักการทดสอบความสมเหตุสมผลไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ได้มีการก้าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
โดยการให้มีการจดแจ้งคุณสมบัติของบริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรตามมาตรา 16 แห่งร่าง
ฯ ฉบับนี้ซึ่งวางหลักว่า ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1)  มีความประสงค์จะด้าเนินการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(2)  สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(3)  ข้อมูลของเกษตรกรซึ่งเป็นคู่สัญญา 
ทั้ งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิ ธีการ และเงื่ อนไขการจดแจ้ ง ให้ เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก้าหนด เมื่อรับจดแจ้งแล้วให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ด้าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์กับสาธารณะตามมาตรา 9(5) ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้สาธารณชนทราบเป็นการ
ทั่วไป สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ได้รับการจดแจ้งและเป็นไปตามพระราชบัญัตินี้  โดยที่ผู้
ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถระบุบนสัญญาดังกล่าวได้ว่ าผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแล้ว ทั้งนี้เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือข้อความที่ระบุบนสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก้าหนด นอกจากนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการไม่เป็นเหตุที่บุคคลใดจะอ้างเพ่ือ
ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญา ซึ่งหมายความว่าแม้สัญญาการผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญานั้น จะ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ผูกพันและน้าไปใช้บังคับต่อคู่สัญญา ก็มิอาจท้าให้บริษัท
ยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดได้ 

2)  หลักยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิด เนื่องจากในการพิจารณาของคณะกรรมการ
นั้น ไม่เป็นเหตุให้บุคคลใดจะอ้างเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตามสัญญา ซึ่งหมายความว่าแม้สัญญาการ
ผลิตในระบบเกษตรพันธสัญญานั้น จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ผูกพันและน้าไปใช้
บังคับต่อคู่สัญญา ก็มิอาจท้าให้บริษัทยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดได้  ตามมาตรา 16 วรรคสี่  
นอกจากนี้การที่บริษัทมีการจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ตามมาตรา 16 ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้อมูลของฟาร์มฯ คู่สัญญาและวัตถุประสงค์ของการด้าเนินธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ต่อมา
เลขานุการคณะกรรมการ มีอ้านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
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ประชาชน ย่อมสะท้อนถึงความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาที่มีความอ่อนแอกว่าในอ้านาจการต่อรอง 
ประกอบกับเป็นความโปร่งใสในหลักยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดของบริษัทซึ่งเป็นฝ่ายที่ก้าหนด
เนื้อหาของสัญญาการผลิต เพราะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

 
4.3.2  ด้านผลของการบังคับใช้ในทางกฎหมาย โดยสามารถจ้าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

4.3.2.1  การฝ่าฝืนค้าสั่งหรือหนังสือเรียก ตามมาตรา 20 ซึ่งวางหลักว่าหากผู้ใดฝ่า
ฝืนค้าสั่งหรือหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีก
วันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

4.3.2.2  การรับรองการจดแจ้ง ตามมาตรา 21 ซึ่งวางหลักว่าหากผู้ใดใช้
เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือข้อความใดที่ตีความได้ว่าได้รับการรับรองการจดแจ้งตามมาตรา 16 โดยมิ
ชอบ มีโทษจ้าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

4.3.2.3  การกระท้าความผิดของนิติบุคคล ตามมาตรา 22 ซึ่งวางหลักว่าในกรณีที่
ผู้กระท้าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท้าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการ
กระท้าของบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้นด้วย 

4.3.2.4  อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 23 ซึ่งวางหลักว่าบรรดา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจเปรียบเทียบได้ในการใช้อ้านาจดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท้า
การแทนได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

อนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นจากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมให้กับฟาร์มฯ ซึ่งถูกบริษัทคู่สัญญาเอาเปรียบใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาเพราะกฎหมายดังกล่าวขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาว่าข้อตกลง
ยกเว้นหรือจ้ากัดความรับผิดในสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยนั้นมีความ
เป็นธรรมหรือไม่ดังนั้นเพ่ือด้ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ ที่มีความอ่อนแอ
กว่าบริษัท ในด้านอ้านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ จึงมีความจ้าเป็นต้องอาศัยร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... มาบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งผู้เขียนได้มี
การวิเคราะห์อย่างละเอียดไว้ในบทที่ 5 



 
 

     

บทท่ี 5 
 

การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาในเกษตรพันธสัญญาของไทย 
 

เนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2558 ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 โดยได้สรุปประเด็นที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาเกษตรพันธสัญญาให้แก่
เกษตรกรไทยในเกษตรพันธสัญญา1 ได้แก่ การเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ... ประกอบกับการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรพันธสัญญาซ่ึงมีแบบของสัญญาที่เป็นธรรมส าหรับใช้เป็นต้นแบบ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก ซ 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้มีความเห็นว่ายังมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิให้กับ
ฟาร์มฯ ในเกษตรพันธสัญญาของประเทศไทย โดยท าการศึกษาและมีแนวคิดวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

 

5.1  การวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญจากร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 

 
เนื่องจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยเป็นสัญญาส าเร็จรูปที่มี

การก าหนดเนื้อหาของสัญญาที่ท าให้บริษัทมีความได้เปรียบจากฟาร์มฯ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไป
เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.  2540 ดังนั้น ผู้เขียนจึงท าการ
วิเคราะห์ตาม 2 หลักการ ดังนี้ 

 
 

                                                           
1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, ประชุมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของเกษตรกรไทย, ค้น

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 จาก https://www.rlpd.go.th 
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5.1.1  ตามหลักความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากร่างฯ ฉบับนี้ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคู่สัญญา กล่าวคือ มีการจดแจ้ง     

ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรซึ่งหมายถึงบริษัทคู่สัญญา โดยจะต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
คุณสมบัติตามที่มาตรา 16 แห่งร่างฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญญาที่เป็นธรรม ได้แก่ ข้อมูลด้านคุณสมบัติในรายละเอียด
ทั้งหมดของเกษตรกรคู่สัญญา รายละเอียดของสัญญาการผลิตสุกรขุน รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินธุรกิจด้านเกษตรพันธสัญญา เนื่องจากในเวลาต่อมาหลังที่บริษัทได้กระท าการจดแจ้งแล้ว ทาง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก็จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่เป็นสาธารณประโยชน์ ผ่านระบบสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือ
คุ้มครองคู่สัญญาทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และให้คณะกรรมการจัดท า
และเปิดเผยบัญชีรายชื่อของผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนข้อต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการ หรือไม่ปฏิบัติตามร่างฯ นี้ ตามมาตรา 17 นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ตามหลักการ
ทดสอบความสมเหตุสมผล ร่างฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดให้คู่สัญญาได้รับรู้ถึงการมีอยู่และภาระผูกพันตาม
ข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนกล่าวคือ ตามมาตรา 17 ในข้างต้น ท าให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาได้ทราบข้อมูล
ความเคลื่อนไหวในการกระท าและพฤติกรรมของบริษัทคู่สัญญาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ยังมีการชี้ชวนโดยคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
การผลิต ปัญหาของการผลิต ภาระความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันตามสัญญาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร อันเป็นการน าเสนอทางเลือกให้แก่ฟาร์มฯ ได้ทราบเพ่ือหลีกเลี่ยงกับความ
เสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการขาดทุนในการตกลงเข้าท าสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าว โดยน ามา
พิจารณาก่อนการตัดสินใจ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าร่างฯ ฉบับนี้ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิ
ให้แก่ฟาร์มฯ ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมีเนื้อหาที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหลักความ
สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง 

 
5.1.2  ตามหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
เนื่องจากเจตนารมณ์ของร่างฯ ฉบับนี้ได้มีการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจให้กับ

ประชาชนทุกคนของประเทศไทย กล่าวคือ เป็นร่างกฎหมายที่ต้องการบังคับใช้เพ่ือให้ความเสมอภาค
ในด้านฐานะของรายได้ ความมั่นคงทางด้านอาชีพซึ่งสามารถวัดได้จากปริมาณของเม็ดเงินที่เกิดขึ้น 
โดยลดช่องว่างระหว่างคนรวยและยากจนที่เกิดมาจากความไม่เป็นธรรม โดยอาศัยสัญญาการผลิต
สุกรขุนในการก าหนดเนื้อหาที่ให้บริษัทคู่สัญญาได้เปรียบจากฟาร์มฯ อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ยัง
มุ่งเน้นให้ระบบเกษตรพันธสัญญาการผลิตสุกรขุนของไทยเป็นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพของ
ฟาร์มฯ รายย่อย โดยการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันภายใต้กระบวนการผลิตที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านพันธุ์ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การป้องกันโรคระบาด การ
แปรรูปและการจ าหน่าย 

ยิ่งไปกว่านั้น ร่างฯ ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นถึงการให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและให้
ประโยชน์ต่อประเทศไทย ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าร่างฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่มีความชัดแจ้งในการ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ คู่สัญญาที่มีความอ่อนแอกว่าในอ านาจการ
ต่อรองทางด้านเศรษฐกิจกล่าวคือ ความเป็นธรรมเพราะมีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของหลักการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นสัดส่วนของความทุ่มเทในปัจจัยการผลิตโดยเพ่ิม
มุ่งม่ันให้งานการผลิตสุกรขุนนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย กับผลประโยชน์ที่บุคคลนั้นจะได้รับ ประกอบกับ
มีการเปรียบเทียบกันถึงระดับฐานะความม่ันคงทางรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของตนเองในอดีตกับปัจจุบัน หรือ
มีการเปรียบเทียบสัดส่วนดังกล่าวของตนเองกับผู้อ่ืนในสังคมธุรกิจการผลิตสุกรขุนในเวลาเดียวกัน 
รวมทั้งสัดส่วนดังกล่าวมีค่าเพ่ิมขึ้น เพราะร่างฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
กันทางการผลิตสุกรขุนภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญา ประกอบกับเป็นการยกระดับฐานะและความ
มั่นคงทางด้านรายได้ให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ร่างฯ ฉบับนี้ท าให้สัญญาการผลิต
สุกรขุนมีความเป็นธรรมและฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่ได้ถูกบริษัทคู่สัญญากระท าการเอาเปรียบ 

สรุป ผู้เขียนมีความเห็นว่าร่างฯ ฉบับนี้มีความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ 
คู่สัญญาได้อย่างแท้จริง เพราะมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผลซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการน ามาพิจารณา และหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนตามเหตุผลของการวิเคราะห์ในข้างต้น 

 

5.2  การวิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญจากพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. 2540 ตามหลักข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด 

 
5.2.1  ตามมาตรา 8 วรรคแรก  
เนื่องจากมาตรา 8 วรรคแรกซึ่งวางหลักว่าข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้

ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย 
หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้
แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลง ผู้ประกาศหรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย จะน ามาอ้างเป็น
ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ กล่าวคือบริษัทคู่สัญญาจะยกข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดในสัญยากหารผลิตสุกรขุน มาอ้างไม่ได้ในการต่อสู้คดีพิพาท หากเป็นการกระท าของตนเองที่มีการ
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จงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ท าให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาได้รับความเสียหายในชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย 
หรือสามารถกล่าวได้ว่าเป็นข้ออ้างที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด 

 
5.2.2  ตามมาตรา 8 วรรคสอง 
เนื่องจากมาตรา 8 วรรคแรกซึ่งวางหลักว่าข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้

ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในกรณีอ่ืนนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้มี
ผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น หมายถึงหากไม่เป็นการกระท าของ
บริษัทคู่สัญญาที่มีการจงใจหรือประมาทเลินเล่อที่ท าให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาได้รับความเสียหายในชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย หรือสามารถกล่าวได้ว่าจะยกเป็นข้ออ้างได้ หรือเป็นข้ออ้างที่ไม่เด็ดขาด เพราะมี
ผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

 

5.3  การวินิจฉัยความเป็นธรรมจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทย และสัญญา 
ซื้อ-ขายสุกรแบบมีเงื่อนไข 

 
เนื่องจากค าถามของการวิจัยมีประเด็นว่าข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนตามระบบเกษตรพันธ

สัญญาของไทยเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรมหรือไม่ จากกรณีที่บริษัทคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ร่างเนื้อหาของ
สัญญาการผลิตสุกรขุนได้อ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ดังนั้นผู้เขียนจึงท าการวินิจฉัยตามหลัก
กฎหมายสามารถจ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 

 
5.3.1  ตามหลักความสมเหตุสมผล (Reasonableness) 
จากการที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาที่ส าคัญของหลักความสมเหตุสมผล 

สามารถจ าแนกได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
5.3.1.1  คุณสมบัติของคู่สัญญา กล่าวคือเป็นทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ความ

ช านาญในวิชาชีพ ล้วนแต่เป็นเหตุท าให้เกิดผลของความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเนื้อหาของสัญญา เพ่ือ
น ามาพิจารณาก่อนการตัดสินใจเข้าเซ็นสัญญาการผลิตสุกรขุน เพ่ือมิให้คู่สัญญาฝ่ายใดถูกเอาเปรียบ
จากอีกฝ่ายหนึ่ง 

5.3.1.2  แนวทางการทดสอบความสมเหตุสมผล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
สัญญาที่  ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1977 (U.C.T.A. 1977) แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1)  ข้อสัญญายกเว้นความรับผิด ซึ่งปรากฎตามตารางที่ 2 แห่ง U.C.T.A. 
1977 อันประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาคในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญาทุกฝ่าย 
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ประกอบกับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้มีการชักชวนอีกฝ่ายหนึ่งให้มายอมรับเงื่อนไข และเข้าท าสัญญาการ
ผลิตสุกรขุน โดยการยอมรับเงื่อนไขนั้นไม่ตัดโอกาสของคู่สัญญาในการท าสัญญานี้กับบุคคลภายนอก 
อีกทั้งคู่สัญญาได้รู้ถึงภาระผูกพันและขอบเขตของสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อคู่สัญญาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขบางประการของข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด แต่มีเหตุผลในขณะท า
สัญญาที่คาดหวังว่าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นได้ และมีค าสั่ งพิเศษจากคู่สัญญาในการผลิต 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ล้วนแต่สะท้อนว่าความสมเหตุสมผลดังกล่าว ท าให้คู่สัญญาที่มีอ านาจในการ
ต่อรองที่เหนือกว่ามิได้เป็นการเอาเปรียบต่อคู่สัญญาที่มีความอ่อนแอกว่า สัญญาดังกล่าวจึงมีความ
เป็นธรรม 

2)  ข้อสัญญาจ ากัดความรับผิด จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1)  การมีทรัพย์สินในจ านวนที่เพียงพอ ในการช าระหนี้เมื่อเกิดความ

รับผิดตามข้อ 11(4)(a) แห่ง U.C.T.A. 1977 
2.2)  การท าประกันภัย ในการชดใช้ค่าเสียหาย ตามข้อ 11(4)(b) แห่ง 

U.C.T.A. 1977 
5.3.1.3  แนววินิจฉัยของค าพิพากษาในคดีก่อน ๆ ซึ่งน าข้อเท็จจริงมาเทียบเคียงกับ

คดีหลัง เพ่ือใช้ในการตัดสินคดี ตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษ ที่ประกอบด้วย
ลักษณะที่ส าคัญซึ่งสามารถจ าแนกได้ 11 ประเภท ได้แก่ 

1)  การปฏิบัติตามภาระผูกพันของข้อสัญญาตามตาราง 2(b) แห่ง U.C.T.A. 
1977 กล่าวคือหากเข้าลักษณะใดในจ านวน 5 ลักษณะต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่มีความ
สมเหตุสมผล ท าให้คู่สัญญาไม่มีสิทธิอ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ ได้แก่ 

1.1)  ความไม่เสมอภาคในอ านาจต่อรองของคู่สัญญา 
1.2)  การไม่น าเสนอทางเลือกอ่ืน ๆ เพื่อให้คู่สัญญาได้เลี่ยงความเสี่ยง 
1.3)  ความยุ่งยากและซับซ้อนของข้อสัญญาที่มีการยกเว้นความรับผิด 
1.4)  คู่สัญญามีค าสั่งพิเศษให้มีการผลิต ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

สินค้านั้น 
1.5)  คู่สัญญาไม่ทราบถึงขอบเขตภาระผูกพันของข้อสัญญา 

2)  ระดับของการรับรู้ตามตาราง 2(c) แห่ง U.C.T.A. 1977 รวมทั้งความ
ยินยอมของคู่สัญญาในเนื้อหาและขอบเขตของข้อสัญญาหรือค าประกาศในการน าไปปฏิบัติ กล่าวคือ
หากคู่สัญญาให้การยอมรับเนื้อหาของข้อสัญญานั้นในระดับสูง โดยไปสัมพันธ์ถึงเป้าหมายในการเข้า
ท าสัญญานั้นโดยสะท้อนว่าคู่สัญญาได้เข้าใจในเนื้อหา และมีความพึงพอใจจากการเข้าท าสัญญานี้ ก็
จะท าให้ข้อสัญญานั้นได้รับการพิจาณาว่าผ่านความสมเหตุสมผลส่วนการรับรู้ของคู่สัญญานั้น 
หมายถึงการรับรู้ที่มีความชัดเจน ต้องมาจากการแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขและรายละเอียดของข้อ
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สัญญาดังกล่าวจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จึงจะท าให้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล ส่วนในด้าน
เนื้อหาของข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ซึ่งแปรผันตามภาระการพิสูจน์ 

3)  การประเมินความส าคัญของข้อสัญญาหรือค าประกาศ หมายถึง
คู่สัญญาต้องให้ความส าคัญของการน าเสนอถึงผลในทางกฎหมาย และตอบค าถามให้คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งได้รับทราบรวมทั้งเข้าใจในข้อดีข้อด้อย เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการตกลงเซ็น
สัญญานั้น 

4)  วิธีการป้องกันในความเสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงสูงก็
จะชดเชยเอาจากการก าหนดเนื้อหาที่มีการเอาเปรียบจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ผ่านทางข้อสัญญา
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามตารางที่ 2(a) และ (b) แห่ง U.C.T.A. 1977 อนึ่ง
ในการป้องกันความเสี่ยง สามารถแก้ไขได้ด้วยการท าประกันภัย 

5)  การประกันภัย ตามข้อ 11(4)(b) แห่ง U.C.T.A. 1977 เป็นการจัดการ
กับความรับผิดที่มีประสิทธิภาพสูง และดีกว่าการโอนภาระความเสี่ยงไปให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ดังนั้นในการจัดหาให้มีการท าประกันภัยจึงน ามาพิจารณาให้ข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดใช้
บังคับได้ เพราะข้อสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล นั่นเอง 

6)  การควบคุมและความเข้าใจในความเสี่ยง เป็นการพิจารณาร่วมกันใน
ข้อเท็จจริงที่มาจากบุคคลและการก าหนดคุณลักษณะซึ่งมิใช่การออกแบบเครื่องจักรตามตารางที่ 
2(e) แห่ง U.C.T.A. 1977 จึงท าให้ข้อยกเว้นความรับผิดในสัญญาผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล 

7)  คุณสมบัติของคู่สัญญาที่มีทักษะการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธ
สัญญา 

8)  การเปรียบเทียบความไม่เสมอภาคของอ านาจการต่อรองของคู่สัญญา
ทุกฝ่าย ตามตารางที่ 2(a) แห่ง U.C.T.A. 1977 เนื่องจากมีแนวความคิดของความไม่เป็นธรรมที่มีการ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท2 ได้แก่ ความไม่เป็นธรรมในเนื้อหาและกระบวนการท าสัญญา เนื่องจากมี
การใช้อ านาจการต่อรองที่ไม่เสมอภาคกัน คู่สัญญาฝ่ายที่มีอ านาจในการต่อรองที่แข็งแรงกว่าและใช้
ไปในทางที่มิชอบ ย่อมท าให้ฝ่ายที่อ่อนแอกว่าต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นโดยปริยาย เพราะขาดความ
ช านาญในสัญญานั้นหรือเป็นตลาดผูกขาดในสินค้าดังกล่าว และกระท าการเอาเปรียบเนื่องจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าไม่มีทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่าหรือเกิดจากความไม่รู้ว่าสัญญานี้เอาเปรียบต่อ
ตนเอง ท าให้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ 

9)  สภาพข้อเท็จจริงในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่  

                                                           
2 วัฒนา เทพวุฒิสถาพร, เรื่องเดิม, หน้า 95. 
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9.1)  ปัญหาในการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งรวมบางส่วนและทั้งหมดซึ่ง

ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยเสมอ ถ้าเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนและไม่ท าให้คู่สัญญา
ฝ่ายที่ร่างสัญญานั้นมีความเสี่ยงจากความผิดพลาด ท าให้ข้อยกเว้นความรับผิดนั้นไม่มีความ
สมเหตุสมผล 

9.2)  การอ้างสัญญายกเว้นความรับผิด ตามข้อ 2(d) แห่ง U.C.T.A. 
1977 ซึ่งมีการพิจารณาถึงเวลาที่มีการท าสัญญานั้น โดยมีเหตุผลตามสมควรที่คาดหมายได้ว่าสามารถ
ปฏิบัติได้ในการโต้แย้งหรือปฏิเสธได้ทันเวลาที่เหมาะสม จึงท าให้สามารถอ้างสัญญาที่มีการจ ากัดเวลา
ในการโต้แย้งได้ 

10)  ผลของค าพิพากษาซึ่งศาลต้องน ามาพิจารณาทุกครั้งในการทดสอบ
ความสมเหตุสมผล 

11)  การปฏิบัติที่ผิดสัญญาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งศาลจะไม่น ามา
พิจารณาในการทดสอบความสมเหตุสมผล 

 
5.3.2  ตามหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Distributive Justice) 
เนื่องจากหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซ่ึงมีองค์ประกอบจ านวน 3 ประการที่

ส าคัญ ได้แก่ 1  ต้องเป็นสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้าที่บุคคลได้ทุ่มเทความมุ่งมั่นกับผลประโยชน์ที่ตน
ได้รับจากงานนั้น ๆ 2  ต้องมีการเปรียบเทียบกันระหว่างสัดส่วนดังกล่าว ณ เวลาปัจจุบันกับในอดีต
ของตนเอง หรือสัดส่วนดังกล่าวของตนเองกับผู้อ่ืนในสังคมหรือองค์การหรือธุรกิจเดียวกันในเวลา
ปัจจุบัน 3  การแปรผลค่าสัดส่วนของปัจจัยน าเข้าต่อผลประโยชน์ที่ได้รับดังกล่าวของตนเองใน
ปัจจุบันซึ่งมีค่าน้อยกว่าของตนเองในอดีตหรือของผู้อ่ืนในปัจจุบัน ให้ถือว่าไม่มีความเป็นธรรม โดย
น ามาวิเคราะห์ตามเนื้อหาของหลักเกณฑ์การกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากมีประเด็น
การวินิจฉัยว่าข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยเป็นสัญญาที่เป็นธรรม
หรือไม่ โดยพิจารณาว่าข้อสัญญานั้นมีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ โดยผู้ขาย
หมายถึงบริษัทและผู้ซื้อหมายถึงฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุน อนึ่ง ในการผลิตสุกรขุนนั้นได้มีการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยมีตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการเจริญเติบโตและแปรผันตรงตาม
สถานะทางเศรษฐกิจซ่ึงจ าแนกได้ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

5.3.2.1  การประเมินอัตราการเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (ADG) ค่า ADG ย่อมาจาก 
Average Daily Gain โดยมีสูตรค านวณ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1)  อัตราการเจริญเติบโตด้านการผลิต (Physical ADG) ซึ่งค านวณจาก
สุกรทุกตัวทั้งท่ีมีชีวิตและตายในระหว่างการผลิตตามสูตร ดังนี้ 
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ADG = (น้ าหนักสุกรทั้งหมดซึ่งชั่งครั้งสุดท้ายและรวมสุกรที่ตายด้วย – 

น้ าหนักสุกรที่ชั่งครั้งแรก)/จ านวนวันระหว่างการชั่งสองครั้ง หน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม 
ตัวอย่าง เช่น ในวันที่ 1 มกราคม 2559 มีการชั่งน้ าหนักของสุกรจ านวน 

10 ตัว เป็นครั้งแรกและมีน้ าหนักรวมทั้งหมดจ านวน 100 กิโลกรัม3 เฉลี่ยแล้วสุกร 1 ตัวมีน้ าหนัก4 
10 กิโลกรัม ต่อมามีการชั่งน้ าหนักสุกรเป็นครั้งที่สองในวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งมีสุกรมีชีวิต
จ านวน 8 ตัวมีน้ าหนักรวม 160 กิโลกรัม และมีสุกรตายจ านวน 2 ตัวโดยชั่งน้ าหนักได้ 30 กิโลกรัม 
รวมน้ าหนักสุกรทั้ งสิ้ น  190 กิ โลกรัม เฉลี่ ยสุกร 1 ตัว  มีน้ าหนัก 19 กิ โลกรัม จึ งมี ค่ า 
ADG=(19+10)/30=0.3 กิโลกรัมหรือ 300 กรัม/ตัว/วัน กล่าวคืออัตราการเจริญเติบโตด้านการผลิตมี
ค่า 300 กรัม/ตัว/วัน 

2)  อัตราการเจริญเติบโตด้านการเงิน (Financial ADG) โดยค านวณ
เฉพาะสุกรที่สามารถจ าหน่ายได้เป็นเงินมาเท่านั้นซึ่งรวมทั้งสุกรที่มีชีวิตและตาย แต่ไม่รวมสุกรที่ตาย
แล้วท าลายทิ้งหรือฝังกลบซึ่งไม่ได้เงิน โดยมีสูตรค านวณได้ ดังนี้ 

Financial ADG=(น้ าหนักสุกรทั้งหมดซึ่งชั่งครั้งสุดท้ายเฉพาะที่มีชีวิต -
น้ าหนักสุกรทั้งหมดที่ชั่งครั้งแรก)/จ านวนวันระหว่างการชั่ง 2 ครั้ง 

จากตัวอย่างข้างต้น Financial ADG=(20-10)/30=0.333 กิโลกรัมหรือ 
333 กรัม/ตัว/วัน 

5.3.2.2  การประเมินอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) ค่า FCR ย่อมาจาก 
Feed Conversion Rate โดยมีสูตรค านวณจ าแนกได้จ านวน 2 สูตร ดังนี้ 

1)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ-การผลิต (Physical FCR)=น้ าหนัก
อาหารที่กิน/น้ าหนักสุกรที่เพ่ิมขึ้น(รวมทั้งสุกรมีชีวิตและตาย) เช่น ระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2559 
ได้ใช้อาหารสุกรในการผลิตทั้งหมดจ านวน 200 กิโลกรัมโดยมีจ านวนสุกรเริ่มต้นที่ 10 ตัวและมี
น้ าหนักทั้งหมด 100 กิโลกรัมเฉลี่ยตัวละ 10 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการผลิตเหลือสุกรจ านวน 8 ตัวและมี
น้ าหนัก 160 กิโลกรัม เฉลี่ย 20 กิโลกรัม/ตัว ดังนั้นน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมด 160-100=60 กิโลกรัม 
เฉลี่ยต่อตัวมีน้ าหนักเพ่ิม 20-10=10 กิโลกรัมในกรณีของสุกรมีชีวิต 

ส่วนกรณีของสุกรที่ตายจ านวน 2 ตัว ซึ่งมีน้ าหนักรวม 30 กิโลกรัม โดย
เฉลี่ยตัวละ 15 กิโลกรัม โดยมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อตัว 15-10=5 กิโลกรัม กล่าวคือทั้งสุกรที่มีชีวิต
และตายมีน้ าหนักเพ่ิมขึ้น 60+10=70 กิโลกรัม ดังนั้น Physical FCR มีค่า 200/70=2.86 ซึ่งอธิบาย
ได้ว่าในการผลิตสุกรต้องใช้อาหารสุกรขุนจ านวน 2.86 กิโลกรัมเพ่ือเพ่ิมน้ าหนักตัวจ านวน 1 กิโลกรัม 

                                                           
3 กิโลกรัม ซึ่งต่อไปนี้จะเขียนย่อว่า ก.ก. 
4 น้ าหนัก ซึ่งต่อไปนี้จะเขียนย่อว่า น.น. 
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2)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ-การเงิน (Financial FCR) เป็นน้ าหนัก

อาหารที่ใช้ในการผลิตสุกร/น้ าหนักสุกรมีชีวิตที่เพ่ิมขึ้น จะได้ Financial FCR เป็น 200/60=3.33 นั่น
คือ มีความแตกต่างกันระหว่างการผลิต 1 เดือนจากการเปรียบเทียบกันโดยการค านวณ 2 วิธีใน
ข้างต้น=2.33-2.86=0.47 สามารถอธิบายได้ว่า ต้นทุนของการสร้างเนื้อของสุกรจ านวน 1 กิโลกรัม 
ต้องใช้อาหารต่างกัน 470 กรัม 

5.3.2.3  การประเมินต้นทุนการผลิตเนื้อ 1 กิโลกรัม (FCG) ค่า FCG ย่อมาจาก 
Feed Conversion per Gain ซึ่งเป็นค่าต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตเนื้อ 1 กิโลกรัม กล่าวคือในการ
สร้างเนื้อจ านวน 1 กิโลกรัมนั้น คิดเป็นต้นทุนประมาณ 60-70 % ของต้นทุนทั้งหมด และค่า FCG 
แปรผันตามราคาอาหารของสุกรขุนที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นหากราคาอาหารสุกรดังกล่าวมีราคาสูงและ
อัตราแลกเนื้อมีค่าต่ า กล่าวคือต้องใช้ปริมาณอาหารมากในการผลิตเนื้อสุกรขุนจ านวน 1 กิโลกรัม 
ย่อมท าให้ค่า FCG มีค่ามาก 

5.3.2.4  การประเมินเชิงรูปแบบการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Comparison with 
Target) มีการตั้งเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเป็นตัวเลข โดยมีการน าตัวเลขจากรายงานการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
มาเปรียบเทียบว่าสูงหรือต่ ากว่าตัวเลขเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ หากเกษตรกรผู้ผลิตสุกรขุนสามารถท า
ได้เกินเป้าหมายย่อมได้รับเงินจูงใจ (Incentive) อย่างไรก็ตามตัวเลขเป้าหมายย่อมมีการแปรผันไป
ตามระบบโรงเรือนที่เป็นระบบปิดและเปิด โรคระบาด ฤดูกาล ดังนั้นจึงต้องมีการปรับตัวเลขของ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ผลิตสุกร
ขุน 
 

5.3.3  ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
เนื่องจากมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) มีความเก่ียวข้องโดยตรงในการวินิจฉัยถึงความเป็น

ธรรมจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย ซ่ึงจ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
5.3.3.1  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือ

อนามัยของผู้อ่ืนซึ่งไม่สามารถน ามาใช้อ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ โดยสามารถจ าแนก
ได้ 5 กรณีคือ 

1)  ประเภทของความผิดซึ่งเกิดจากการกระท าที่ประมาทเลินเล่อและจง
ใจ สามารถจ าแนกได้ 2 กรณี ได้แก่ 

1.1)  เกิดจากสัญญา 
1.2)  เกิดจากการกระท าละเมิด 

2)  ลักษณะของผู้กระท า อันเป็นการกระท าที่ประมาทเลินเล่อและจงใจ 
โดยเกิดจากผู้ประกาศ ผู้ตกลง ผู้แจ้งความ หรือบุคคลอื่นที่ต้องรับผิดร่วม 



128 

 
3)  ลักษณะของความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อื่น 
4)  มีข้อตกลง ประกาศหรือค าแจ้งความไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัด

ความรับผิด 
5)  มีผลท าให้ผู้ตกลง ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความจะน าข้อตกลง ประกาศ 

หรือค าแจ้งความที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า จะน ามายกขึ้นอ้างเพ่ือเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนั้น 
ไม่ได ้

5.3.3.2  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียงหรือ
สิทธิอ่ืน ๆ ผู้ตกลง ผู้ประกาศหรือผู้แจ้งความที่ได้ท าข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด โดยสามารถน าข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความดังกล่าวนั้นมาใช้
อ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดได้ โดยที่ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการปรับหรือลดข้อยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดนั้นให้มีผลเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้มาขยายความในมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. 
ซึ่งวางหลักว่าความตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าอันเป็นข้อความยกเว้นให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิด เพ่ือกลฉ้อฉล
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของลูกหนี้ รวมทั้งการตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของลูกหนี้
ไว้ล่วงหน้า ที่เกิดจากลูกหนี้ได้กระท าการนั้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อให้ตกเป็นโมฆะ นอกจากนี้
ยังมีการยืดหยุ่นการบังคับใช้ของมาตรา 373 โดยให้มีข้อยกเว้นว่าในความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
เสรีภาพ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่สามารถบังคับใช้ได้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ยิ่งไปกว่านั้น
ในเรื่องความตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าดังกล่าว ต้องพิจารณาร่วมกับมาตรา 373 ซึ่งมี ข้อพิจารณาว่า
ความตกลงอันท าไว้ล่วงหน้าที่ตกเป็นโมฆะดังกล่าวนั้น ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องน ามาพิจารณาตาม
มาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) โดยให้พิจารณาเฉพาะคดีที่ไม่ตกเป็นโมฆะเท่านั้นตามมาตรา 8 วรรค
สอง นอกจากนั้นตามมาตรา 3 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้มีการวางหลักให้ ข้อตกลง ประกาศ ค าแจ้ง
ความ เป็นข้อสัญญาเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้คู่สัญญาฝ่ายที่อ่อนแอกว่าในทางด้านเศรษฐกิจตามกรณีของ
มาตรา 8 วรรคสองซึ่งได้วางหลักว่า ประกาศ ค าแจ้งความ สามารถบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี และหากไม่ก าหนดให้ประกาศ ค าแจ้งความให้เป็นข้อสัญญา ย่อมส่งผลให้ไม่ผูกพัน
คู่สัญญา เนื่องจากเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว อย่างไรก็ดีบทบัญญัติของมาตรา 8 สามารถจ าแนก
การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่งห้ามอ้าง
เป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด และไม่ห้ามอ้างแต่ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี อย่างไรก็ดีตามมาตรา 8 วรรคแรกซึ่งเป็นกรณีของการยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดที่ห้ามอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด โดยสามารถสรุปได้จ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

1)  ด้านการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ได้ท าเป็นข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้ง
ความอย่างใดอย่างหนึ่งตามค านิยามของมาตรา 3 ข้อตกลง ประกาศและค าแจ้งความซึ่งล้วนแต่เป็น
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ข้อสัญญาถึงแม้ว่าประกาศและค าแจ้งความเป็นเพียงนิติกรรมฝ่ายเดียว แต่ข้อตกลงซึ่งมีความหมาย
เช่นเดียวกับความตกลงตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ซึ่งหมายถึงสัญญาหรือนิติกรรมหลายฝ่าย 

2)  ด้านเนื้อหาของพ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งมีความครอบคลุมมากกว่ามาตรา 373 แห่ง
ป.พ.พ. โดยสามารถสรุปได้ว่า มาตรา 373 ได้วางหลักไว้เฉพาะข้อตกลงยกเว้นความรับผิด แต่พ.ร.บ.     
(ปี 2540) ได้วางหลักรวมทั้งข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่งมีความหมายกว้างกว่า 

3)  ด้านมูลหนี้ ตามมาตรา 373 ได้วางหลักว่าความรับผิดที่เกิดจากสัญญาเท่านั้น 
แต่ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้วางหลักท่ีเกี่ยวกับการยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิดเพ่ือละเมิดในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้อ่ืน ซึ่งไม่รวมถึงความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือทางท ามาหาได้ทางเจริญ เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ ของผู้อื่น แต่ไม่ห้าม
ถึงความรับผิดตามนิติเหตุอ่ืน เช่น การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ หรือตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย 

4)  ด้านการประมาทเลินเล่อ ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ได้วางหลักเฉพาะการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นซึ่งหมายถึงการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ดังนั้นการ    
ไม่ช าระหนี้ดังกล่าวจึงเป็นความผิดอย่างหนักและปกติความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เทียบเคียง
ได้กับเป็นการแกล้งกัน แต่ตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้วางหลักถึงการประมาทเลินเล่อ
ธรรมดาซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับการกระท าโดยประมาทในทางอาญาที่ได้มีการยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิด 

5)  ด้านบุคคลที่ต้องรับผิด ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ซึ่งวางหลักการตกลงยกเว้น
ความรับผิดเฉพาะของลูกหนี้เท่านั้น แต่มาตรา 8 วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้วางหลักเกี่ยวกับ
การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดทั้งในความผิดของลูกหนี้และบุคคลอ่ืนที่ลูกหนี้ใช้ในการช าระหนี้ โดย
ต้องรับผิดร่วมด้วยซึ่งเป็นความรับผิดตามมาตรา 220 แห่งป.พ.พ. หรือความรับผิดเพ่ือละเมิดที่เกิด
จากการกระท าของบุคคลอื่น 

6)  ด้านความเป็นโมฆะ ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ได้วางหลักในผลที่เป็นโมฆะ
เท่านั้น แต่มาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ได้วางหลักของผลจากข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไว้
ทั้งท่ีตกเป็นโมฆะตามมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) และปรับใช้ได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง 

7)  ด้านขั้นตอนของกระบวนการข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด หากมีการท าไว้
ล่วงหน้าก่อนความเสียหายเกิดและต่อมาได้เกิดความเสียหายที่ต้องมีความรับผิด ท าให้ผู้เสียหายเกิด
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายนั้นหรือไม่ก็ได้ โดยการเจตนาขอปลดหนี้ให้ และท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความเพ่ือให้หนี้นั้นระงับไปบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคแรก 
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8)  ด้านการกระท าโดยจงใจ ซึ่งเป็นการกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น

จากการกระท าของตนตามมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) และในมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ใช้ถ้อยค า
ว่ากลฉ้อฉล(Fraud) ซึ่งเป็นการหลอกลวงให้เกิดการส าคัญผิด ดังนั้นการไม่ช าระหนี้ด้วยกลฉ้อฉลจึง
หมายถึงการกระท าที่ได้มีเจตนาทุจริตไม่ช าระหนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นในการท าสัญญา เพราะมีการหลอก
ให้คู่สัญญาส าคัญผิดว่าตนเองจะช าระหนี้ และเพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายดังกล่าว 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ที่มีการวางหลักว่าจะน ามาอ้างเป็น
ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ หมายถึงเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นข้อสัญญาที่กระท าการโดยฝ่าฝืนหรือแตกต่างดังกล่าว 
ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 แห่งป.พ.พ. และมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งเป็นโมฆะ
เฉพาะข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด เนื่องจากมีความแตกต่างกันระหว่างการยกเว้นความรับผิด
ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ.กับการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดตามมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. 
(ปี 2540) ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น อย่างไรก็ดี  ในบางกรณีอาจห้ามอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิด แต่ไม่ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. เพราะไม่เป็นข้อตกลง ในท านองกลับกัน
คือข้อตกลงจ ากัดความรับผิดของลูกหนี้ในการที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งไม่ต้องห้ามตามมาตรา 
8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) แต่ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ดังนั้นหากตกเป็น
โมฆะตามมาตรา 373 แล้ว ก็ไม่จ าต้องน ามาพิจารณาถึงสัญญาไม่เป็นธรรมตามมาตรา 8 วรรคแรก
แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) อีก ในทางกลับกันถ้าข้อสัญญาไม่ตกเป็นโมฆะ จึงจะน ามาพิจารณาดังที่กล่าว
มาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นมาตรา 8 วรรคสองแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งไม่ห้ามอ้าง และสามารถสรุปได้ 
จ านวน 3 ประการ ดังนี้ 

1)  เป็นการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ต้องน ามาพิจารณาในขั้นแรกว่า เป็นโมฆะ
ตามมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. หรือไม่ หากตกเป็นโมฆะก็ไม่ต้องตรวจสอบในความเป็นธรรมของสัญญา 
แต่หากสามารถใช้บังคับได้จึงต้องพิจารณาว่าห้ามอ้างเป็นข้อจ ากัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดหรือไม่ 
เนื่องจากในบางกรณีที่มีการห้ามอ้างตามมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ถึงแม้ว่าจะไม่ตก
เป็นโมฆะและเข้าลักษณะของมาตรา 373 แห่งป.พ.พ. ก็ตาม ได้แก่ การที่ตัวแทนท าความตกลง
ยกเว้นความรับผิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งไม่ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 373 
ประกอบมาตรา 220 แห่งป.พ.พ. ซึ่งวางหลักว่าลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนของตน
กับท้ังของบุคคลที่ตนใช้ในการช าระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเอง แต่บทบัญญัติ
แห่งมาตรา 373 หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไม่ เพียงแต่ห้ามอ้างเป็นข้อจ ากัดหรือยกเว้นความรับ
ผิดตามมาตรา 8 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ดังนั้นในการน ามาพิจารณาตรวจสอบความไม่เป็น
ธรรมตามมาตรา 8 วรรคสอง สัญญาดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้ได้เพราะไม่ตกเป็นโมฆะ และไม่ห้าม
อ้างเป็นข้อจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิด 
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2)  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่มีการท าเป็นข้อตกลง ประกาศหรือค าแจ้ง

ความไว้ล่วงหน้าตามมาตรา 8 วรรคแรก โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรกเป็นการ
ละเมิดหรือผิดสัญญาแต่ไม่ใช่ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของผู้อ่ืน และกรณีหลังเป็นการ
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือนิติเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่มูลสัญญาหรือละเมิด ซึ่งล้วนแต่เป็นการยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดที่ไม่ห้ามอ้าง แต่มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี โดย
อาศัยการบังคับจากมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) 

3)  การยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่ไม่ห้ามอ้างและมีผลบังคับใช้ได้ตามมาตรา 8 
วรรคสองตอนท้ายแห่งพ.ร.บ. (ปี 2540) ซึ่งวางหลักว่าให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่ เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณี แต่ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของการได้เปรียบต่อกัน อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการ
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมได้ จึงต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนที่ได้
ศึกษามาแล้วเพ่ือให้สัญญามีความเป็นธรรม 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัญญาส าเร็จรูป (Adhesion Contract) ซึ่งมาจากแนวความคิดของนัก
กฎหมายแพ่งชาวฝรั่งเศสชื่อ Raymond Saleilles ในปี ค.ศ. 1901 ว่าประกอบด้วยข้อก าหนดใน
เนื้อหาที่วางไว้ล่วงหน้าตามเจตนาของผู้ร่างสัญญาที่มีอ านาจในทางด้านเศรษฐกิจเหนือกว่าเจตนาของ
อีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาท าสัญญาด้วย และน าเงื่อนไขต่าง ๆ มาใช้แก่ผู้เข้าท าสัญญาที่ไม่จ ากัดจ านวน 
นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสจ านวนสองคนคือ Planiol และ Ripert ซึ่งได้อธิบาย
องค์ประกอบเพ่ิมเติมของสัญญาส าเร็จรูปดังกล่าวว่า เป็นค าเสนอตลอดเวลาที่ท าแก่บุคคลทั่วไป และ
ผู้ร่างสัญญาอยู่ในฐานะผูกขาดหรืออย่างน้อยก็มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่
เข้าท าสัญญาด้วย ประกอบกับสินค้าหรือบริการนั้นเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป และเป็นหน้าที่ของ
คู่สัญญาที่เข้ามาท าสัญญาต้องพยายามท าความเข้าใจในเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวนั้นด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ Lenhoff ซึ่งเป็นนักกฎหมายชาวอเมริกันได้กล่าวว่า Adhesion Contract ประกอบด้วย 
5 ลักษณะ ได้แก่ 1)  เป็นสัญญาที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกัน 2)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการ
สินค้าและบริการที่มีจ านวนมาก 3)  เป็นสัญญาที่ร่างไว้ให้กับบุคคลคู่สัญญาโดยไม่จ ากัดจ านวน 4)  
สัญญาดังกล่าวถูกท าให้ซับซ้อนด้วยอ านาจการต่อรองที่มีความเหนือกว่าคู่สัญญาฝ่ายที่เข้ามาท า
สัญญาตามเจตนาของผู้ร่างสัญญาที่เป็นองค์กรผูกขาด 5)  คู่สัญญาแต่ละรายไม่มีอ านาจในการต่อรอง 
โดยมีเพียงสองทางเลือกคือจะเข้าท าสัญญาดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้  ตามเนื้อหาที่ไม่เป็นธรรมใน
สัญญาส าเร็จรูปได้ถูกก าหนดออกมาเป็นลักษณะของข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด ตาม
แนวความคิดของ Burgess ในการก าหนดสิทธิตามสัญญาซึ่งแบ่งออกได้ 2 ส่วน ได้แก่ สิทธิตามเนื้อหา
และสิทธิที่จะด าเนินการให้ได้รับผลในสิทธิตามเนื้อหา 

อนึ่ง ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่สามารถใช้บังคับและชอบด้วยกฎหมายนั้น มีจ านวน           
2 ประเภท คือ 1)  กฎหมายทั่วไป ตามป.พ.พ. 2)  กฎหมายพิเศษ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อ
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สัญญาที่ ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เพ่ือไม่ให้ผู้ขนส่งเอาเปรียบต่อผู้ส่งของ และแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญา
มีเจตนาที่แท้จริงในการตกลงกันเช่นนั้น โดยให้คู่สัญญาท าเป็นหนังสือสัญญาอีกฉบับหนึ่งต่างหากให้
ชัดแจ้งแสดงถึงข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดลงชื่อผู้ส่งและผู้ขนส่ง โดยศาลจะบังคับให้ตาม
ข้อตกลงนั้น อย่างไรก็ดีบริษัทคู่สัญญาได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายเดียว ในขณะที่ฟาร์มมิได้
กระท าความผิดในเนื้อหาสาระส าคัญและเงื่อนไขของสัญญา รวมทั้งได้ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญและ
เงื่อนไขของสัญญาการผลิตสุกรขุนโดยเพียงฝ่ายเดียวในขณะที่ฟาร์ม ไม่มีอ านาจการต่อรองใด ๆ และ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการก าหนดข้อตกลงหรือจ ากัดความรับผิดไว้
ล่วงหน้าและถือโอกาสกระท าการเอาเปรียบต่อฟาร์มซึ่งมีอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
ซึ่งสะท้อนว่าเป็นลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งสิ้น เพราะเข้าหลักเกณฑ์ของแนวทางส าหรับการ
ทดสอบความสมเหตุสมผล 

นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ท าการวินิจฉัยตัวอย่างที่ 1 ของสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตร
พันธสัญญาตามหลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผล รวมทั้งหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมและตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  ซึ่งได้เลือก
เฉพาะข้อสัญญาที่มีความชัดแจ้งว่ามีความไม่เป็นธรรม ดังนี้ 

ข้อ 1  ผู้ขายไดต้กลงว่าจ้างผู้ซ้ือและผู้ซ้ือยังตกลงรับจ้างผลิตลูกสุกรจ านวน.......ตัวต่อชุด โดย
ที่ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาลูกสุกร อาหารสุกร ยาและการฉีดวัคซีน วัสดุที่จ าเป็นส าหรับการ
เลี้ยงสุกรไปยังผู้ซื้อ ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเล้าโรงเรือนสุกร โดยที่ผู้ขายมีหน้าที่จัดหาลูก
สุกรที่มีน้ าหนักตัว 15-20 กิโลกรัมเพ่ือเตรียมลงขุน โดยอาจเตรียมให้ร้อยละ 10 บวกหรือลบจาก
จ านวนลูกสุกรที่ตกลงไว้ “แต่จะไมผ่ิดสัญญาหากจ านวนลูกสุกรซ่ึงแตกต่างกันไม่เกินจ านวน.......ตัว” 

อนึ่ง การวินิจฉัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผล สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
คุณสมบัติของบริษัทคู่สัญญาที่มีประสบการณ์ในเชิงพาณิชย์และมีหน้าที่จัดหาลูกสุกร อาหารสุกร ยา
และการฉีดวัคซีน รวมทั้งวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการเลี้ยงสุกรไปยังฟาร์มฯ ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ๆ ก็มีความ
ช านาญในการผลิตสุกรขุน ท าให้บริษัทไม่มีสิทธิอ้างข้อตกลงยกเว้นความรับผิดว่า “บริษัทจะไม่ผิด
สัญญาหากจ านวนลูกสุกรซึ่งแตกต่างกันไม่เกินจ านวน.......ตัว” เพราะข้อตกลงดังกล่าวขาดความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเกิดความไม่เสมอภาคในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญา และตามหลักการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการที่บริษัทผู้ขายมีหน้าที่จัดหาลูกสุกรที่มี
น้ าหนักตัว 15-20 กิโลกรัม เพ่ือเตรียมลงขุน โดยอาจเตรียมให้ร้อยละ 10 บวกหรือลบจากจ านวนลูก
สุกรที่ตกลงไว้ “แต่จะไม่ผิดสัญญาหากจ านวนลูกสุกรซึ่งแตกต่างกันไม่เกินจ านวน.......ตัว” ซึ่งไม่ระบุ
ให้ชัดแจ้งในสัญญาดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมแก่ฟาร์มฯ เพราะในเนื้อหาของสัญญาไม่ได้
ก าหนดเนื้อหาของสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลประโยชน์ในค่าตอบแทนที่ฟาร์มฯ จะได้รับแต่
อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนถึงหลักการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด กล่าวคือเป็นการระบุ
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จ านวนลูกสุกรที่มีความแตกต่างกันกับข้อตกลงของสัญญา โดยบริษัทสามารถก าหนดได้ตามอ าเภอใจ 
เพ่ือยกเว้นความรับผิดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งจากการก าหนดในเนื้อหาของสัญญาดังกล่าวที่ให้ถือว่า
บริษัทไม่เป็นผู้กระท าการที่ผิดสัญญา นอกจากนี้การวิเคราะห์ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่ง        
พ.ร.บ. (ปี 2540) เป็นกรณีที่บริษัทคู่สัญญาได้จัดหาลูกสุกรขุนให้ร้อยละ 10 บวกหรือลบจากจ านวน
ลูกสุกรที่ตกลงไว้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดหรือผิดสัญญา แต่ไม่ใช่ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
ของผู้อ่ืน ท าให้บริษัทมีสิทธิอ้างข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าว โดยมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ดังนั้นสัญญาการผลิตสุกรขุนตามข้อ 1 จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม เพราะบริษัทไมม่ีความรับผิดต่อฟาร์มฯ 

ข้อ 2  โรงเรือนจะถูกสร้างขึ้น “ตามข้อก าหนด” และจะต้องมีปริมาณของน้ าที่เพียงพอ 
รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสุกรขุน 

เนื่องจากการวินิจฉัยตาม “ข้อก าหนด” ซึ่งมีความหมายที่คลุมเครือและไม่ชัดแจ้ง เมื่อ
วิเคราะห์ตามหลักความสมเหตุสมผล จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นระดับของคู่สัญญาในการรับรู้และ
ความยินยอมถึงข้อสัญญาตามตารางที่ 2(c) แห่ง U.C.T.A. โดยเป็นแนวค าพิพากษาที่เกี่ยวกับการ
ทดสอบความสมเหตุสมผลอันเป็นข้อพิจารณาของหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการทดสอบความสมเหตุสมผล 
หมายความว่าตามเนื้อหาของข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนมีระดับของการยกเว้นและจ ากัดความรับผิด
มาก ท าให้คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้ร่างสัญญามีหน้าที่ต้องอธิบายค าว่า “ตามข้อก าหนด” ให้คู่สัญญาที่เข้า
มาท าสัญญาด้วยนั้น มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งตามเงื่อนไขของข้อสัญญาในกรณีดังกล่าวถือได้ว่าไม่มี
ความชัดแจ้ง จึงไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล ดังนั้นข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวจึงไม่มี
ความเป็นธรรม เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการทดสอบความสมเหตุสมผล ประกอบกับเป็นความ
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทุนของฟาร์มฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวซึ่งบริษัทไม่ได้ร่วมลงทุนในการ
สร้างโรงเรือนการผลิตสุกรขุน แตแ่บบแปลนของโรงเรือนต้องเป็นไปตามคุณลักษณะที่บริษัทต้องการ 
และไม่มีการรับประกันในการต่ออายุของสัญญาการผลิตสุกรขุนในรุ่นต่อไปให้แก่ฟาร์มฯ ซึ่งบริษัท
อาจจะเลิกสัญญาตามอ าเภอใจก็ได้โดยที่ฟาร์มฯ ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม 
ฟาร์มฯ จะต้องรับภาระในเงินกู้ยืมที่น ามาลงทุนในโรงเรือนนี้ตามล าพัง ดังนั้นจึงเกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ฟาร์มฯ เพราะความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้าดังกล่าวกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะ
ได้รับในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองในเวลาปัจจุบันตามหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม 

ข้อ 3  ผู้ขายต้องจัดหาลูกสุกรดังกล่าว รวมทั้งอาหารสุกร ยารักษาโรค วัคซีนและวัสดุที่
จ าเป็นไปยังผู้ซื้อ โดยที่ผู้ขายจะต้องชั่งน้ าหนักลูกสุกรทุกตัว ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ ๆ จะต้อง
ตรวจสอบอย่างรอบคอบในรายการทั้งหมดและเซ็นชื่อรับทราบ รวมทั้งจะต้องจดบันทึกจ านวนสุกรที่
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ผลิตเช่นเดียวกับสินค้าคงคลังของอาหารสุกร ยา วัคซีนและวัสดุอ่ืน ๆ ใน “รูปแบบที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้ขาย” 

จากการวินิจฉัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผล ชึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า 
“รูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ขาย” เป็นถ้อยค าที่ไม่ชัดแจ้งในข้อสัญญานี้ เพราะข้อสัญญาดังกล่าวมี
ระดับของการยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไว้ค่อนข้างสูง เมื่อบริษัทคู่สัญญาฝ่ายร่างสัญญาไม่ได้แจ้ง
ให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาทราบ จึงท าให้ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของสัญญาการผลิตสุกรขุนมีความ
ไม่เป็นธรรม เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผล และสนับสนุนเหตุผลนี้โดยใช้
หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมจึงวิเคราะห์ได้ว่า “รูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ขาย” เป็น
ถ้อยค าที่ไม่ชัดแจ้งในสัญญาส าเร็จรูป รวมทั้งเป็นการสะท้อนถึงบริษัทผู้ขายได้อาศัยถ้อยค าดังกล่าว
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองตามอ าเภอใจซึ่งมีเจตนาในการเอาเปรียบต่อฟาร์มฯ 
เนื่องจากความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้าดังกล่าวกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับใน
อนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองในเวลาปัจจุบัน ดังนั้นข้อ 3 ในสัญญานี้จึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 5  “ผู้ซื้อตกลงที่จะอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบการผลิตสุกรขุน การปฏิบัติ
ภารกิจที่จะด าเนินการตลอดเวลา” รวมทั้งจะต้องจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการผลิตสุกรขุน 
รวมถึงสินค้าคงคลังด้านอาหารสุกรขุน ยาและวัคซีนในสถานที่ซึ่งพร้อมส าหรับการตรวจสอบ ผู้ซื้อ
จะต้องส่งมอบกระสอบอาหารสุกรขุนที่ใช้ในการผลิตแล้ว ให้แก่ผู้ขายหรือผู้แทนในเวลาที่ก าหนด 

อนึ่ง การวินิจฉัยความเป็นธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ของหลักความสมเหตุสมผล สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่ได้รับค าแนะน าจากบริษัทคู่สัญญาในกรณีของทางเลือกอ่ืนที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากข้อสัญญาที่ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดตามเนื้อหาที่ก าหนดว่า “ผู้ซ้ือตกลงที่
จะอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบการผลิตสุกรขุน การปฏิบัติภารกิจที่จะด าเนินการ
ตลอดเวลา” ดังนั้นข้อสัญญาดังกล่าวจึงไม่มีความเป็นธรรม เพราะขัดต่อหลักเกณฑ์ของหลักความ
สมเหตุสมผลตามตารางที่ 2(b) แห่ง U.C.T.A. ประกอบกับหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม ที่น ามาสนับสนุนโดยอธิบายได้ว่าเป็นความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้าที่ฟาร์มฯ ต้อง
ทุ่มเทให้กับงานตลอดเวลาในการอ านวยความสะดวกและการตรวจสอบการผลิตสุกรขุนโดยบริษัท
ดังกล่าว กับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองในเวลาปัจจุบัน ดังนั้น
ข้อ 5 ในสัญญานี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 7  ถ้าลูกสุกรมีอาการป่วย ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบและถ้าลูกสุกรตาย ผู้ซื้อจะต้อง
แจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังสุกรตาย โดยที่ผู้ซื้อต้องเก็บรักษาซากสุกรให้ผู้ขายหรือ
ตัวแทนในการด าเนินการตรวจซากและรับรองสาเหตุของการตาย ถ้าผู้ซื้อไมแ่จ้งให้ผู้ขายทราบภายใน
เวลาที่ก าหนดหรือถ้าไม่ได้เก็บไว้เพ่ือตรวจสอบซาก ให้ผู้ขายสันนิษฐานว่าสุกรได้สูญหายไป ในกรณี
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เช่นนี้ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบโดยไม่อาจจะคัดค้านการถูกปรับ และมีภาระผูกพันตามรายการที่ไม่มีในข้อ 
10 ภายใต้สัญญานี้ 

นอกจากนี้ ข้อตกลงที่เป็นการสร้างภาระมากขึ้นให้แก่ฟาร์มฯ ที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสุกรตาย รวมทั้งต้องเก็บรักษาซากให้ผู้ขายหรือตัวแทนในการด าเนินการ
ตรวจซากและรับรองสาเหตุของการตาย โดยเฉพาะหากเป็นสุกรขุนที่ตายในระยะใกล้จะส่งตลาด 
ย่อมสร้างภาระให้ฟาร์มฯ เป็นอย่างมากในเรื่องพ้ืนที่ของตู้แช่เพ่ือจัดเก็บซากตามมาตรา 4 วรรคสาม 
(2) ที่วางหลักว่าเป็นข้อตกลงใหฟ้าร์มฯ ต้องมีความรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

อย่างไรก็ดี ในการวินิจฉัยโดยใช้หลักเกณฑ์ตามหลักความสมเหตุสมผล ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่า
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการสร้างภาระมากขึ้นให้แก่ฟาร์มฯ คู่สัญญาที่ไม่มีอ านาจการต่อรองกับบริษัท
คู่สัญญา ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคในอ านาจการต่อรองดังกล่าว มีผลให้ข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดในสัญญาการผลิตสุกรขุน เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะขัดต่อหลักความสมเหตุสมผล
ตามมาตรา 11(2) และตารางที่ 2 แห่ง U.C.T.A.C และหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
มาอธิบายได้ว่าเป็นความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้าที่ฟาร์มฯ ต้องรับผิดและรับภาระ
มากกว่าที่กฎหมายก าหนดดังกล่าวกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนเองในเวลาปัจจุบัน ดังนั้นข้อ 7 แห่งสัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทยดังกล่าว จึงเป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 8  เมื่อสุกรมีน้ าหนักระหว่าง 90 และ 100 กิโลกรัม “ให้ผู้ขายแก้ไขวันที่ส าหรับการส่ง
มอบ” ผู้ซื้อจะต้องอ านวยความสะดวกในการขนส่ง จนกว่าสุกรจะถูกส่งไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ความประสงค์ของผู้ขาย ซึ่งผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่าสัญญาการผลิตสุกรขุนฉบับนี้เป็นสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรมตามหลักความสมเหตุสมผล เพราะการที่ให้บริษัทผู้ขายแก้ไขวันที่ส าหรับการส่งมอบตาม
อ าเภอใจนั้น ท าให้ฟาร์มคู่สัญญาขาดทุนอย่างแน่นอน เนื่องจากหากสกุรขุนที่มีน้ าหนักมีชีวิตเกิน 110 
กิโลกรัมก็จะมีการสร้างไขมันมากกว่าการสร้างเนื้อแดง5 โดยการผลิตสุกรขุนดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก
ค าสั่งพิเศษของฟาร์มฯ แต่อย่างใด ซึ่งสะท้อนว่าข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของบริษัทไม่มี
ความสมเหตุสมผลจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของฟาร์มฯ ลดลงและ
ไม่เป็นสัดส่วนกันกับความมุ่งมั่น การทุ่มเท การเอาใจใส่ในการผลิตสุกรขุนของฟาร์มฯ เมื่อมีการ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนดังกล่าวของฟาร์มฯ ระหว่างในปัจจุบันกับอดีต ตามหลักการกระจาย

                                                           
5 จุฑารัตน์ เศรษฐกุล, การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเนื้อสุกร: เทคโนโลยีการตัดแต่ง

Productivity & Quality of Pork: Cutting Technology, หน้า 46, ค้นวันที่ 4 กันยายน 2559 
จาก https://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTQwNDc5 
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ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม โดยมีความสอดคล้องตามเหตุผลของข้อมูลมาสนับสนุน เนื่องจากมี
การศึกษาของวิวัฒน์ ชวนะนิกุล6 ซ่ึงท าการเปรียบเทียบผลก าไรที่ฟาร์มฯ ได้รับเป็นรายปีในก าลังการ
ผลิตสุกรขุนจ านวน 10,000 ตัว ราคาตลาดกิโลกรัมละ 65 บาท บนฐานข้อมูลสายพันธุ์สุกรขุนที่มีค่า
อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 800 หน่วยเป็นกรัม/ตัว/วัน หากขายที่สุกรมีน้ าหนักตัว 90 และ100 
ก.ก.จะได้ก าไรจ านวน 28.6 และ 26.4 ล้านบาท/ปี ตามล าดับซึ่งมีผลต่างจ านวน 2.2 ล้านบาท/ปี  
นับว่าเป็นผลประโยชน์ที่มีนัยส าคัญในการพิจารณา 

ข้อ 9  ผู้ขายตกลงจะให้คา่ตอบแทนต่อไปนี้แก่ผู้ซื้อ 
ข้อ 9.1  ฟาร์มผู้ซื้อจะได้รับเงิน 1.5 บาทต่อกิโลกรัมของน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นจาก

น้ าหนักเดิมของลูกสุกร ส่วนน้ าหนักสุดท้ายของสุกรขุนที่จะน ามาค านวณขึ้นอยู่กับน้ าหนักที่แท้จริง
ของสุกรขุนพร้อมส าหรับการจัดส่งโดยหักออกจากน้ าหนักของสุกรขุนคัดทิ้งและน้ าหนักเดิมของลูก
สุกร สามารถวิเคราะห์ตามหลักความสมเหตุสมผลได้ว่า การที่บริษัทผู้ขายได้ก าหนดให้ค่าตอบแทน
แก่ฟาร์มฯ ผู้ซื้อตามอัตราดังกล่าว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการไม่เสมอภาคในอ านาจการต่อรองของ
คู่สัญญา เพราะเป็นการก าหนดข้อตกลงที่มาจากบริษัทคู่สัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยฟาร์มฯ 
คู่สัญญาหามอี านาจในการขอเจรจาและต่อรองไม่ จึงท าให้ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของสัญญา
การผลิตสุกรขุนไม่เป็นธรรม และเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ในด้านรายได้จากน้ าหนักส่วนเพ่ิมที่ลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบจากค่ามาตรฐานที่มีค่า 2 บาทต่อกิโลกรัมของน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว 7 ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบกันระหว่างสัดส่วนในปัจจัยน าเข้ากับรายได้ที่ฟาร์มฯ ได้รับโดยการเปรียบเทียบกับฟาร์ม
อ่ืน ๆ ในสังคมธุรกิจเดียวกัน ท าให้สัญญาการผลิตสุกรขุนฉบับนี้เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อฟาร์มฯ 
ตามหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพราะเข้าหลักเกณฑ์ที่ฟาร์มฯ มีผลประโยชน์ลดลง
ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการทุ่มเทแรงงานในงานการผลิตสุกร นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทได้
ก าหนดว่า “โดยน้ าหนักสุดท้ายของสุกรขุนที่จะน ามาค านวณขึ้นอยู่กับน้ าหนักที่แท้จริงของสุกรขุน
พร้อมส าหรับการจัดส่ง โดยหักออกจากน้ าหนักของสุกรขุนคัดทิ้งและน้ าหนักเดิมของลูกสุกร” 
กล่าวคือเป็นการหักออกจากน้ าหนักของสุกรขุนคัดทิ้งและน้ าหนักเดิมของลูกสุกร ย่อมถือได้ว่าเป็น

                                                           
6 วิวัฒน์ ชวนะนิกุล, Analysis of Market Weight of Fattening Pig from 90 kgs to 

120 kgs Performing Different Growth Rate, หน้า 1-14, ค้นวันที่ 4 กันยายน 2559 จาก 
https://www.vincithai.com/upload/images/document/news knowledge/market wt-
2555.pdf 

7 ปิติพีร์ รวมเมฆ, “รูปแบบและปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Contract Farming ในประเทศ
ไทย: กรณีศึกษา Contract Farming สุกร,” วารสารบริหารธุรกิจ 37, 141 (มกราคม-มีนาคม 
2557), หน้า 59. 
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การเอาเปรียบต่อฟาร์มฯ แล้ว เพราะแม้ว่าจะเป็นสุกรขุนที่มีน้ าหนักตัวมีชีวิตน้อยกว่า 70 กิโลกรัม  
ตามข้อ 9.5 ซึ่งเป็นสุกรคัดทิ้ง โดยไม่มีข้อยกเว้นในสัญญาซึ่งอาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่ได้เกิดจาก
การกระท าของฟาร์มฯ เช่น สุกรที่รอดชีวิตจากโรคระบาดดังกล่าวแต่เกิดจากความทุ่มเทในการ
ท างานของฟาร์มฯ อย่างเต็มที่ในการผลิตแล้ว ดังนั้นฟาร์มฯ จึงควรจะได้รับประโยชน์บ้างตามสัดส่วน
ของการท างาน เนื่องจากบริษัทยังมีรายได้จากสุกรขุนตัวดังกล่าว ดังนั้นจึงถือได้ว่าบริษัทได้เอาเปรียบ
ต่อฟาร์มฯ และเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะเข้าหลักเกณฑ์ของหลักการกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม 

ข้อ 9.2  ผู้ซื้อจะได้รับเงินจูงใจตามอาหารสุกรขุน อัตราส่วนการแปลง (FCR) 
น้ าหนักรวมของอาหารสุกรขุนที่ได้รับ–ส่วนกลับของน้ าหนักรวมของสุกรขุนที่ส่งมอบ ในกรณีดังกล่าว
ผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่าเนื้อหาของสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวนี้ขาดความชัดแจ้งเพราะในทางปฏิบัติ
นั้น บริษัทคู่สัญญาไม่มีการแจ้งเงื่อนไขให้ฟาร์มฯ ได้ทราบเป็นพิเศษในระดับของการรับรู้ถึงความ
สมเหตุสมผลของการมีอยู่และขอบเขตของข้อสัญญานี้ ดังนั้นจึงท าให้ข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิดของสัญญาการผลิตสุกรขุนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามตารางที่ 2(c) แห่ง U.C.T.A. ประกอบ
กับไม่มีการก าหนดว่าฟาร์มฯ จะได้รับเงินจูงใจเท่าใดให้เป็นรูปธรรม จึงไม่เป็นสัดส่วนกันระหว่างการ
ทุ่มเทปัจจัยน าเข้ากับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับ ดังนั้นจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามหลักการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

ข้อ 9.5  ถ้าสุกรขุนป่วยหรือไม่แข็งแรงหรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 70 กิโลกรัม ผู้ขาย
จะท าการคัดทิ้งสุกรขุนตัวดังกล่าว 

เนื่องจากในการวินิจฉัยว่ากรณีที่สุกรมีสุขภาพปกติ ไม่ป่วยและแข็งแรงแต่มีน้ าหนัก
ตัวต่ ากว่า 70 กิโลกรัม ตามข้อตกลงในสัญญานี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิดในกรณีนี้ถูกก าหนดขึ้นโดยบริษัทคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียว แต่ฟาร์มฯ หาได้ให้ความยินยอมโดย
แท้จริงไม่ เพราะเป็นต้นทุนที่ฟาร์มฯ ได้ลงทุนไปแล้ว หากบริษัทผู้ขายคัดทิ้งสุกรขุนป่วยหรือไม่
แข็งแรงหรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 70 กิโลกรัม ท าให้ฟาร์มฯ ต้องขาดทุนอย่างแน่นอน อนึ่ง ความ
ยินยอมของคู่สัญญาทุกฝ่ายจึงสะท้อนถึงความพึงพอใจของคู่สัญญาในการท าสัญญานั้น ดังนั้นสัญญา
การผลิตสุกรขุนจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะขัดกับหลักความสมเหตุสมผล นอกจากนี้การ
กระท าการคัดทิ้งสุกรขุนดังกล่าวโดยบริษัท ย่อมถือได้ว่าบริษัทได้ไปละเมิดสิทธิในรายได้ของฟาร์มฯ 
ซึ่งมีต้นทุนการผลิตในสุกรตัวดังกล่าว และการคัดทิ้งย่อมท าให้ฟาร์มฯ ขาดทุนและได้รับความเสียหาย 
ท าให้ไม่เป็นสัดส่วนกันระหว่างการทุ่มเทในงานการผลิตสุกรขุนกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มได้รับ  ดังนั้น
ข้อ 9.5 แห่งสัญญานี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะไปขัดต่อหลักการกระจายผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม กล่าวคือไม่เป็นสัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้าและผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับ 

ข้อ 10  ในระหว่างการผลิต “ผู้ซื้อตกลงว่าให้ผู้ขายอาจยึดสุกรขุนได”้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 10.3  ถ้าเอกสารการบันทึกจากกินอาหารของสุกรมีการสูญหายไป ถูกปรับเป็น

เงิน 500 บาทต่อจ านวนเอกสารที่สูญหาย 
อนึ่ง ผู้เขียนวินิจฉัยว่าในข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดดังกล่าวในสัญญาการ

ผลิตสุกรขุน เนื่องจากฟาร์มฯ คู่สัญญามิได้ให้ความยินยอมที่แท้จริงในการยึดสุกรขุนของบริษัทผู้ขาย 
ท าให้ข้อสัญญานี้ไม่ผ่านการทดสอบความสมเหตุสมผล ดังนั้นจึงท าให้สัญญาการผลิตสุกรขุนเป็น
สัญญาที่ไม่เป็นธรรมประกอบกับเป็นกรณีที่บริษัทคู่สัญญาได้ก าหนดตามมาตรา 4 วรรคสาม (2) ซึ่ง
วางหลักว่าเป็นข้อตกลงให้ฟาร์มฯ ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด อันเป็นข้อตกลง
ที่มีลักษณะหรือมีผลให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาต้องปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้
ตามปกติ และเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้บริษัทได้เปรียบจากฟาร์มฯ รวมทั้งขัดต่อหลักการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพราะไม่เป็นสัดส่วนในระหว่างการทุ่มเทปัจจัยน าเข้ากับ
ผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นข้อ 10.3 นี้จึงเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 10.5  ถ้าอาหารสุกรขุนที่เหลือ ได้มีเชื้อรา เม็ดอาหารเปียกชื้น ถุงฉีกขาด ฯลฯ 
ให้  ผู้ซื้อตกลงเสียค่าปรับตามราคาแลกเปลี่ยนของอาหารสุกรขุน ค่าปรับดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นและ “ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะด าเนินคดีกับผู้ซื้อ” ซึ่งผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ได้
ว่า “ผู้ซื้อตกลงว่าให้ผู้ขายอาจยึดสุกรขุนได้” เป็นกรณีที่ฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่มีทางเลือกอ่ืนที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกยึดสุกรขุน ดังนั้นข้อสัญญานี้จึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดต่อหลัก
ความสมเหตุสมผลประกอบกับเป็นการก าหนดเนื้อหาโดยบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวและฟาร์มฯ ไม่มี
ทางเลือกอ่ืนจึงต้องจ ายอมตามเนื้อหาของหลักเกณฑ์ในสัญญาที่บริษัทเป็นผู้ก าหนดให้จึงถือว่าเป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นข้อตกลงที่ท าให้ฟาร์มฯ ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพมีผลท าให้ต้อง
รับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติ ซึ่งตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.  ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ได้วางหลักให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 
ประกอบกับสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลประโยชน์ที่ฟาร์มได้รับมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
รายได้ของตนเองในอดีตเพราะไม่ต้องถูกเสียค่าปรับและไม่ถูกด าเนินคดี หลักการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จึงถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 13  ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนปัจจัยการผลิตต่อไปนี้ให้ผู้ขาย ได้แก่ อาหารสุกรที่ไม่ได้ใช้ ยาและ
วัคซีน วัสดุที่ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต รวมทั้งกระสอบอาหารสุกรขุนให้ผู้ขายหลังจากที่การผลิตสุกรขุนเสร็จ
สิ้นในแต่ละชุดของการผลิต (Lot) “หากผู้ซ้ือไม่สามารถที่จะส่งคืนกลับมาหรือส่งคืนกลับมาเพียงส่วน
หนึ่ง ผู้ซื้อต้องรับผิดต่อการปรับให้สอดคล้องกับการประกาศของผู้ขายในขณะนั้น ถ้ากระสอบของ
อาหารสุกรขุนได้สูญเสียไปอันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ภายใต้รายการข้อ 10.2 ยกเว้นในกรณีที่ตัวแทนของผู้ขายได้ให้เหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร” 
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อนึ่ง ในการวินิจฉัยซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าข้อความยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่กล่าวว่า 

“ถ้ากระสอบของอาหารสุกรขุนได้สูญเสียไปอัน เนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ภายใต้รายการข้อ 10.2 ยกเว้นในกรณีที่ตัวแทนของผู้ขายได้ให้เหตุผลไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร” ถือเป็นความไม่เสมอภาคในอ านาจการต่อรอง เพราะฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่สามารถ
ต่อรองไม่ว่ามีการสูญเสียกระสอบอาหารสุกรด้วยสาเหตุใด ๆ ได้ทัง้สิ้น ดังนั้นข้อสัญญาดังกล่าวจึงเป็น
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดต่อหลักความสมเหตุสมผล รวมทั้ง เป็นข้อตกลงที่ท าให้ฟาร์มฯ ถูก
จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5 ซึ่งมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็น
ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น และมีการต้องเสียค่าปรับซึ่งเป็นความรับผิดของฟาร์มฯ ที่ไม่เป็น
สัดส่วนกันระหว่างการทุ่มเทการท างานกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับในการผลิตสุกรขุนนั้น และ
มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของตนเองในอดีตเพราะสัญญาการผลิตเดิมไม่มีเงื่อนไขนี้ จึง
สอดคล้องกับหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้นสัญญาการผลิตสุกรขุนจึงเป็นข้อ
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 14  สัญญานี้มีผลบังคับใช้ (วันที่) ...... จนกว่าจะถึงเวลาของสัญญานี้ถูกยกเลิก อย่างไรก็
ตาม “ผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา” ในกรณีของการเลิกจ้างการผลิตสุกรขุน ผู้ขาย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน หลังจากท่ีการผลิตสุกรขุนในแต่ละชุดเสร็จสิ้น 

อนึ่ง ผู้เขียนได้วินิจฉัยว่าเป็นกรณีของความไม่เสมอภาคในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญา 
เพราะบริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการบอกเลิกสัญญาการผลิตสุกรขุน ในขณะที่ฟาร์มฯ 
ต้องยอมรับเงื่อนไขนี้รวมทั้งไม่มีทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงในภาระช าระหนี้ที่เกิดจา
การกู้ยืมเงินมาลงทุนเพ่ือผลิตสุกรขุนในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาคืนทุน แต่กลับถูกบริษัทมายกเลิกสัญญา
เสียก่อน ดังนั้นข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในสัญญาการผลิตสุกรขุนจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม เพราะขัดกับหลักความสมเหตุสมผล ประกอบกับข้อสัญญานี้ได้ขัดกับหลักการกระจาย
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากเกิดความไม่เป็นสัดส่วนกันในระหว่างที่ฟาร์มฯ ไดใ้ช้ความมุ่งม่ัน
ในการผลิตสุกรขุนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายกับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ ได้รับ เพราะหากมีการเลิกสัญญา
โดยบริษัทที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของฟาร์มฯ ย่อมท าให้ฟาร์มฯ ได้รับความเสียหาย เพราะต้องขาด
รายได้จากการจ้างงานเมื่อเปรียบเทียบกับตนเองในอดีตซึ่งไม่มีเงื่อนไขนี้ ดังนั้นข้อสัญญานี้จึงเป็น
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 15  ในกรณีที่ผู้ซื้อได้กระท าละเมิดข้อก าหนดของสัญญาการผลิตสุกรขุน ให้ “ผู้ขายมี
สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า” ผู้ขายอาจจะขอให้ผู้ซื้อจ่ายค่าปรับ สัญญา
นี้ท าคู่กันกับส าเนาเก็บไว้โดยฝ่ายละชุดทั้งสองฝ่าย 



140 

 
เนื่องจากผู้เขียนได้วินิจฉัยโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลมาอธิบายได้ว่า เป็นกรณีที่เนื้อหา

ของสัญญาไม่มีความชัดเจนว่าละเมิดอย่างไร ท าให้ฟาร์มฯ คู่สัญญาไม่เข้าใจในเนื้อหา ดังนั้นข้อ
สัญญาที่ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนี้ จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดกับหลักความ
สมเหตุสมผลในแนวค าพิพากษาในคดีก่อนตามลักษณะของเนื้อหาของสัญญาที่ไม่ชัดแจ้ง ประกอบกับ
ใช้หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สามารถอธิบายได้ว่ามีความไม่เป็นสัดส่วนกันใน
ระหว่างที่ฟาร์มฯ ได้มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในงานการผลิตสุกรขุนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทก าหนด
ไว้ กับผลประโยชน์ในกรณีของเงินรายได้ที่ฟาร์มฯ จะได้รับในอนาคต เพราะหากมีการเลิกสัญญาโดย
บริษัท ในขณะที่การกระท าละเมิดดังกล่าวตามที่สัญญาการผลิตก าหนดไว้ซึ่ง ไม่ได้เกิดจากความผิด
ของฟาร์มฯ ย่อมท าให้ฟาร์มฯ ได้รับความเสียหายเพราะต้องขาดรายได้จากการจ้างงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนเองในอดีตที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ ดังนั้นข้อสัญญาการผลิตสุกรขุนนี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่
เป็นธรรม 

 
5.3.4  สัญญาซื้อ-ขายสุกรแบบมีเงื่อนไข 

                                                            เลขที่สัญญา...... ท าท่ี...........................................  
                                        วันที่...........................................  

สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้นระหว่าง...............ส านักงานตั้งอยู่ที่............................ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญา
จะเรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ..........บัตรประชาชนเลขที่.......... อยู่บ้านเลขที่.............ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญาเรียกว่า “ผู้ซื้อ”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญา มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  “ผู้ซื้อ” ตกลงซื้อและ “ผู้ขาย” ตกลงขายลูกสุกรที่มีน้ าหนักตัว........กิโลกรัม จ านวน
.........ตัว ราคาตัวละ.......บาท เป็นเงิน....................บาท  

ข้อ 2  “ผู้ซื้อ” ตกลงว่าจะซื้อ อาหารสุกรขุนจาก “ผู้ขาย” เพ่ือใช้เลี้ยงลูกสุกรขุนดังกล่าว 
โดยสั่งซื้อโดยตรงจาก “ผู้ขาย” ในเงื่อนไขประกันราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1  อัตราส่วนชนิดของอาหาร (ถุงละ 30 กิโลกรัม) ของสุกรขุน (จ านวน 100 ตัว) 
เป็นดังนี้ 

อาหารสุกรเล็กจ านวน............ถุง (ราคาถุงละ......................บาท) 
อาหารสุกรรุ่นจ านวน.............ถุง (ราคาถุงละ.......................บาท) 
อาหารสุกรขุนจ านวน............ถุง (ราคาถุงละ........................บาท) 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอาหารสุกรขุนทั้งหมด “ผู้ขาย” เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้นเว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 3  “ผู้ซื้อ” ยินยอมให้พนักงานหรือตัวแทนของผู้ขาย เข้าไปตรวจสอบการผลิตสุกรขุนใน
ฟาร์มของ “ผู้ซื้อ” ตามสัญญานี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ “ผู้ขาย” ไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ซื้อ” ทราบล่วงหน้า 



141 

 
และ“ผู้ซื้อ” ต้องแจ้งให้ “ผู้ขาย” ทราบทันท ีในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในการผลิตสุกรขุน หรือมีการเกิด
โรคระบาด หรือพบว่ามีอัตราการตายที่มจี านวนมากผิดปกติ 

ข้อ 4  “ผู้ขาย” ตกลงจะซื้อคืนสุกรขุนในสภาพปกติที่มีอายุในการผลิตทั้งหมดในจ านวน
ประมาณ......วัน และมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า.......กิโลกรัม/ตัวจาก “ผู้ซื้อ” ณ ฟาร์มที่ผลิตของ “ผู้ซื้อ” ใน
ราคาประกันที่กิโลกรัมละ...........บาท ในกรณีที่การผลิตสุกรขุนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
“ผู้ขาย” ให้ “ผู้ขาย” ท าการตัดราคาในการรับซื้อตามท่ีระบุไว้ในใบแทรกของสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 5  “ผู้ขาย” จะส่งมอบส่วนเกินของมูลค่าสุกรขุน ลูกสุกรขุน อาหารสุกรขุนแก่ “ผู้ซื้อ” 
ในกรณีที่มีก าไรจากการผลิตภายใน 15 วันหลังจากท่ีมีการจับสุกรขุนหมดเล้า 

ข้อ 6  “ผู้ซื้อ” ยินยอมช าระเงินในส่วนที่ขาดของมูลค่าสุกรขุน ลูกสุกรขุน อาหารสุกรขุน
ให้แก่ “ผู้ขาย” ในกรณีที่ผลประกอบการจากการผลิตมีการขาดทุน ภายใน 15 วันหลังจากจับสุกรขุน
หมดเล้า 

ข้อ 7  ในกรณีที่เกิดโรคระบาด “ผู้ซื้อ” มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ “ผู้ขาย” ในการแจ้งและ
ติดต่อกับภาครัฐในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสุกรขุน และขอรับเงินชดเชยจากภาครัฐ ช าระค่าลูกสุกร
ขุน และอาหารสุกรขุน จนครบถ้วน 

ข้อ 8  เพ่ือเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ “ผู้ซื้อ” ได้วางหลักประกันการช าระหนี้ให้กับ 
“ผู้ขาย” ดังนี้ 

8.1  เงินสด จ านวน...............................บาท (........................................)  
8.2  เช็คเงินสด ธนาคาร.........................สาขา...................เลขที่เช็ค........................ 

เช็คลงวันที่......จ านวนเงิน........บาท (........................................) หลักประกันตามข้อ 8 ในกรณีที่เกิด
ความเสียหายแก่สุกรขุน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ“ผู้ขาย” แล้ว ให้ถือว่า 
“ผู้ซื้อ” ได้ยินยอมให้ “ผู้ขาย” ริบหลักประกัน หรือน ามาหักช าระค่าลูกสุกรขุนรวมทั้งค่าอาหารสุกร
ขุนที่ค้างช าระได้ทันที 

ข้อ 9  สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.........ถึงวันที่...........ในกรณีท่ีสัญญาฉบับนี้สิ้นสุด
ลงก่อนครบอายุการผลิตในรุ่น (Lot) นั้นๆ หรือยังมีสุกรขุนอยู่ในโรงเรือนให้ถือว่าคู่สัญญาได้ตกลง 
และยินยอมให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้จับสุกรขุนออกจากโรงเรือนเสร็จ
เรียบร้อย 

ข้อ 10  ในกรณีที่ “ผู้ซื้อ” เป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมส่งมอบ
สุกรขุนที่ผลิตตามสัญญาในข้อ 4 ให้แก่ “ผู้ขาย” ให้ถือว่า “ผู้ซื้อ” ยินยอมให้ “ผู้ขาย”เข้าไปในฟาร์ม
โรงเรือนผลิตสุกรขุน เพ่ือท าการจับสุกรขุนของ “ผู้ซื้อ” พร้อมทั้งยึดเอาอาหารสุกรขุนของ “ผู้ขาย” 
ได้ทันที หากมีความจ าเป็นต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล  ให้ “ผู้ซื้อ” เป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความอย่างสูงในการด าเนินคดีทั้งสิ้นนั้นด้วย สัญญาฉบับนี้ท า
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ขึ้นเป็นสองฉบับซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความและสาระ
สาคัญในสัญญานี้โดยตลอด รวมทั้งมีความเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
ลงชื่อ.................................................... “ผู้ขาย” ลงชื่อ.............................................. “ผู้ซื้อ” 
       (.....................................................)                  (..............................................)  
ลงชื่อ........................................................พยาน ลงชื่อ......................................................พยาน 
       (.....................................................)                  (................................................) 

อนึ่ง ผู้เขียนได้วินิจฉัยว่าสัญญาซื้อ-ขายที่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ 2 ในการผลิตสุกรขุน
ของไทยในระบบเกษตรพันธสัญญาว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดกับหลักเกณฑ์ของสัญญาที่
เป็นธรรมตามหลักความสมเหตุสมผล และหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมด้วย
เหตุผล ดังนี้ 

ข้อ 3  “ผู้ซื้อ” ยินยอมให้พนักงานหรือตัวแทนของผู้ขาย เข้าไปตรวจสอบการผลิตสุกรขุนใน
ฟาร์มของ “ผู้ซื้อ” ตามสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยที่ “ผู้ขาย” ไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ซื้อ” ทราบล่วงหน้า 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนได้วินิจฉัยว่าการที่บริษัท (ผู้ขาย) ได้ก าหนดถ้อยค าดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
สะท้อนถึงการใช้สิทธิที่เกินสมควรในการเข้าไปตรวจสอบการผลิตสุกรขุนดังกล่าวได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่
ระบุเวลาให้ชัดเจน ท าให้ฟาร์มฯ ต้องท างานดังกล่าวถึง 24 ชั่วโมงซึ่ง เป็นกรณีของความไม่เสมอภาค
ในอ านาจการต่อรองของคู่สัญญาโดยเฉพาะฟาร์มฯ ไม่สามารถต่อรองใด ๆ และต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของข้อสัญญานี้เท่านั้น ประกอบกับไม่มีทางเลือกอ่ืนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ จึงถือได้ว่า
สัญญาการผลิตสุกรขุนเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเกิดความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัย
น าเข้ากับผลประโยชน์ที่ฟาร์มฯ จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกันในเวลาปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้
การเข้าบริษัทส่งพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนเข้าไปตรวจสอบการผลิตสุกรขุนในฟาร์มของ “ผู้ซื้อ” ตาม
สัญญานี้ได้ตลอดเวลานั้น ถือเป็นการต้องห้ามในการยกข้อสัญญายกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดนี้เป็น
ข้ออ้าง เพราะเป็นข้อตกลงที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิด
สัญญาในความเสียหายต่อชีวิตหรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของผู้ตกลง หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลงต้องรับผิดด้วย จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดไม่ได้ ตามมาตรา 8 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 
2540 ดังนั้นข้อ 3 ในสัญญานี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

ข้อ 4  ในกรณีที่การผลิตสุกรขุนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ “ผู้ขาย” ให้ “ผู้ขาย” ท าการ
ตัดราคาในการรับซื้อ 

เนื่องจากผู้เขียนได้วินิจฉัยโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นกรณีที่เนื้อหาของ
สัญญาที่ไม่มีความชัดเจนตรงที่มาตรฐานของบริษัทเป็นอย่างไร ในทางปฏิบัติจะต้องระบุไว้ในข้อ
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สัญญานี้เพื่อให้ฟาร์มฯ ได้มีความเข้าใจ ดังนั้นข้อสัญญานี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดกับ
หลักความสมเหตุสมผล ประกอบกับในกรณีที่สาเหตุของการผลิตสุกรขุนนั้นมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น 
การเกิดโรคระบาดในฟาร์มฯ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ แต่ฟาร์มฯ ต้องเสียรายได้จากการถูกตัดราคาใน
การขายสุกรที่รอดชีวิตจากโรคระบาด ท าให้เกิดความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้ากับรายได้ที่
ลดลงของฟาร์มฯ ดังนั้นข้อสัญญานี้จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เพราะขัดกับหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

ข้อ 9  สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่.........  ถึงวันที่............ ในกรณีที่สัญญาฉบับนี้
สิ้นสุดลงก่อนครบอายุการผลิตในรุ่น (Lot) นั้นๆ หรือยังมีสุกรขุนอยู่ในโรงเรือนให้ถือว่าคู่สัญญาได้ตก
ลง และยินยอมให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้จับสุกรขุนออกจากโรงเรือนเสร็จ
เรียบร้อย 

เนื่องจากเนื้อหาของข้อ 9 ผู้เขียนวินิจฉัยว่าสัญญาขาดความชัดแจ้งในสาเหตุของการสิ้นสุด
ของสัญญาตามหลักการเลิกสัญญาประเภทที่ไม่ระบุเวลาสิ้นสุด ซึ่งมีผลให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สามารถใช้สิทธิเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ท าให้บริษัทมี
ความได้เปรียบต่อฟาร์มฯ ในการใช้สิทธิเลิกสัญญาในเวลาต่อมาได้ ดังนั้นในการวินิจฉัยจากหลักความ
สมเหตุสมผล ถือได้ว่าเป็นกรณีของความไม่ชัดเจนในเนื้อหาของสัญญา และความไม่เสมอภาคใน
อ านาจการต่อรอง เนื่องบริษัทมีสิทธิในการเลิกสัญญาเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นข้อสัญญาการผลิตสุกรขุน
จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะขัดต่อหลักความสมเหตุสมผล ประกอบกับขัดต่อหลักการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เนื่องจากท าให้เกิดความไม่ได้สัดส่วนกันระหว่างปัจจัยน าเข้ากับ
ผลประโยชน์ที่ลดลงของฟาร์มฯ เมื่อเปรียบเทียบกันในระหว่างปัจจุบันกับอนาคต เนื่องจากฟาร์มฯ 
ต้องเสียโอกาสในเวลาของการผลิตสุกรขุนในรอบต่อไปจนกว่าบริษัทจะได้จับสุกรขุนออกจากโรงเรือน
แล้วเสร็จ จึงถือได้ว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

สรุป เนื่องจากข้อตกลงของสัญญาการผลิตสุกรขุนได้ไปขัดกับหลักเกณฑ์เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
ของหลักความสมเหตุสมผลและหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ถือได้ว่าเป็นสัญญาที่  
ไม่เป็นธรรม เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจากเนื้อหาของสัญญาส าเร็จรูป จึงมี
ความจ าเป็นต้องอาศัยร่างฯ ใช้ในการวินิจฉัยว่าสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวมีความเป็นธรรมแก่
คู่สัญญาทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 6 
 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง “หลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด 
กับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย” ดังนั้นจึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าไปสู่ประเด็นข้อสรุปและเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

6.1  สรุป 
 
เนื่องจากข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของบริษัทจากสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบ

เกษตรพันธสัญญาของไทย เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเพราะเข้าหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือ
จ ากัดความรับผิด โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญที่ขัดหรือแย้งต่อหลักในการพิจารณาที่ส าคัญจ านวน 2 
ประการ ดังนี้ 

 
6.1.1  หลักความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นแกนหลักในการพิจารณาที่มี 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ 

ได้แก่ 
6.1.1.1  แนววินิจฉัยของค าพิพากษาในคดีก่อน 
6.1.1.2  การทดสอบความสมเหตุสมผล แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่

เป็นธรรม ค.ศ. 1977 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1)  ข้อสัญญายกเว้นความรับผิด โดยปรากฎตามตารางที่ 2 ในท้ายของ 

U.C.T.A. ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 
1.1)  คู่สัญญามีความเสมอภาคในอ านาจการต่อรองหรือไม่ 
1.2)  คู่สัญญาได้มีค าสั่งพิเศษหรือไม่ในการผลิต ปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงในสินค้านั้น 
1.3)  คู่สัญญาได้รับการเสนอในทางเลือกอ่ืน  ๆ หรือไม่ เพ่ือการ

หลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงต่าง ๆ 
1.4)  มีเหตุผลมาสนับสนุนหรือไม่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดซึ่งคาดหวังว่าสามารถปฏิบัติได้เมื่อเข้าท าสัญญา 
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1.5)  คู่สัญญาได้รู้และเข้าใจในรายละเอียดและการมีอยู่ของสัญญา

อย่างมีความสมเหตุสมผล โดยน าพฤติการณ์แวดล้อมกรณีมาท าการพิจารณา เช่น ธรรมเนียมการ
ปฏิบัติต่อกันในทางการค้าของคู่สัญญา 

2)  ข้อสัญญาจ ากัดความรับผิด ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
2.1)  การมีทรัพย์สินจ านวนเพียงพอในการช าระหนี้นั้น เมื่อเกิดความ

รับผิดขึ้น ตามข้อ 11(4)(a) แห่ง U.C.T.A. 1977 
2.2)  การท าประกันภัย เพ่ือชดใช้ค่าเสียหาย ตามข้อ 11(4)(b) แห่ง 

U.C.T.A. 1977 
6.1.1.3  คุณสมบัติของคู่สัญญา ได้แก่ ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์

ในวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งสามารถเข้าใจในเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาการผลิตสุกรขุน เพ่ือการตัดสินใจใน
การเข้าท าสัญญานั้น อีกทั้งทราบถึงขอบเขตของสัญญาที่สร้างภาระผูกพันให้กับตนเองในสิทธิ หน้าที่
และความรับผิด 

 
6.1.2  หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มาสนับสนุนในการพิจารณาว่า

ข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดในสัญญาการผลิตสุกรขุนดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจาก
หลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมี 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

6.1.2.1  ต้องเป็นสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้าที่บุคคลได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น กับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงานนั้น ๆ 

6.1.2.2  ต้องมีการเปรียบเทียบสัดส่วนนี้ระหว่างในเวลาปัจจุบันกับอดีตของตนเอง 
หรือเปรียบเทียบสัดส่วนนี้ระหว่างของตนเองกับผู้อ่ืนในสังคมหรือองค์การหรือธุรกิจ เดียวกันในเวลา
เดียวกัน 

6.1.2.3  หากสัดส่วนนี้มีค่าน้อยลง ให้ถือว่าตนเองได้ถูกกระท าการเอาเปรียบจาก
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

นอกจากนี้จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยน าจุดแข็งใน
กฎหมายเกษตรพันธสัญญา ได้แก่ The Code of the Virginia 2012 ซึ่งบังคับให้สุกรทุกตัวต้อง
ปลอดจากโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และโรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Pseudorabies), The Kansas 
Statutes 2012 ซึ่งใช้หลักสุจริตและให้บริษัทแม่เป็นผู้รับผิดชอบในค่าเสียหายโดยมีการเรียกเก็บจาก
บริษัทลูกซึ่งให้ช าระเงินทันทีและมีความเป็นธรรม หากมีข้อพิพาทต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและ
อนุญาโตตุลาการ, The Producer Production Act 2000 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความ
คุ้มครองสิทธิแก่เกษตรกร และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการจัดท ากฎหมายเอกชนให้เป็นเอกภาพ 
(The International Institute for the Unification of Private Law) ได้แก่ The Legal Guide on 
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Contract Farming 2010 ซึ่งเป็นคู่มือทางด้านกฎหมายที่เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดให้กับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งเพ่ิมความมั่นคงทางด้านอาหาร 
นอกจากนัน้ยังมีกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในประเทศอังกฤษจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ The 
Unfair Contract Terms Act 1977 , The Fair Trading Act 1973 และ The Unfair Contract 
Terms Act 1997 และประเทศเยอรมนีจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ The Standard Terms Act 1976 
และ The Standard Form Contracts Act 1997 ซึ่งก าหนดแนวทางให้ศาลวินิจฉัยข้อสัญญา แบ่ง
ได้ 2 ชนิด คือ 1)  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมชนิดเด็ดขาด ที่ศาลต้องพิพากษาให้ข้อสัญญานี้ตกเป็น
โมฆะ 2)  เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมชนิดไม่เด็ดขาด ท าให้สัญญามีผลบังคับได้โดยที่ศาลต้องวินิจฉัย
ในเนื้อหาสาระส าคัญของสัญญาเป็นหลัก เพ่ือน ามาแก้ไขหลักเกณฑ์ของข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัด
ความรับผิดกับหลักความสมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย
ได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมวิทยากฎหมาย 
อนึ่งแนวโน้มในอนาคตการเกษตรพันธสัญญาการผลิตสุกรขุนของไทย ได้มีการขยายการผลิตเป็น
จ านวนมากซึ่งเกิดจากปัจจัยจ านวน 2 ประการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  ปัจจัยภายในประเทศ เนื่องจากเนื้อสุกรเป็นแหล่งอาหารที่ตอบสนองความ
ต้องการบริโภคให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการ
เพ่ิมการจ้างงานให้กับฟาร์มฯ ในการผลิตสุกรขุน และเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จึงส่งผลให้ เกิดกระแสเงินสดที่มีการแพร่สะพัด และสร้าง
ความมั่งค่ังในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน 

2)  ปัจจัยภายนอกประเทศ เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสมัยของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community = A.E.C.)8 ซึ่งจะมีการติดต่อซื้อขาย รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนและมีการหลั่งไหลของประชากรที่เป็นแรงงานต่างชาติอีก 9 ประเทศเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยโดยมีการเพ่ิมปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ท าให้มีปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรมีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้นเพ่ือหา
มาตรการในการบังคับใช้ หลักเกณฑ์ของข้อความตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิด กับหลักความ
สมเหตุสมผล: ศึกษากรณีการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยซึ่งผู้เขียนสรุปว่า เนื้อหา
สาระส าคัญในข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของบริษัทคู่สัญญาในสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบ
เกษตรพันธสัญญาของไทยดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรม เพราะขัดต่อหลักความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบความสมเหตุสมผล และหลักการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

                                                           
8 เนติบัณฑิตยสภา, ศูนย์ประชาสัมพันธ์, “เทศกาลปีใหม่ อาเซียน,” ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 

26, 294 (มกราคม 2557): 3-7. 
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เนื่องจากสัดส่วนระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลประโยชน์ที่เกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตสุกรขุนจะได้รับมีค่า
ลดลงจากการเปรียบเทียบกับตนเองในอดีตหรือผู้อ่ืน ตามค่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมการผลิตสุกร
ขุน นอกจากนี้ความไม่เป็นธรรมในเกษตรพันธสัญญาการผลิตสุกรขุนของไทยยังมีสาเหตุมาจาก
โครงสร้างของเกษตรพันธสัญญาที่ขาดความสมดุล9 เนื่องจากภาครัฐขาดการควบคุม ก ากับ รวมทั้ง
ตรวจสอบ และการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่ไม่ต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรขาดความเข้มแข็งใน
การรวมกลุ่มกัน จึงท าให้ขาดอ านาจในการต่อรองด้านเศรษฐกิจกับบริษัท จึงถูกบริษัทกระท าการเอา
เปรียบได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม พ.ศ. 2540 ยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ฟาร์มฯ คู่สัญญาได้ ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมีความประสงค์ให้น าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ... มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อตกลงหรือยกเว้นความรับผิดกับหลักความ
สมเหตุสมผล ท าให้สัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยมีความเป็นธรรมอย่าง
แท้จริง โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
ผู้เขียนมีความเห็นว่าตามสภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้น การที่จะพิจารณาว่าสัญญาการผลิตสุกรขุน

ในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย มีความเป็นธรรมแก่คู่ฟาร์มฯ คู่สัญญาหรือไม่นั้น จ าต้องมีการ
ฟ้องร้องเพ่ือน าคดีพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลเสียก่อน เนื่องจากเป็นกระบวนการตั้งรับ ดังนั้นเพ่ือเป็น
การป้องกันในคดีพิพาทของความไม่เป็นธรรมในอนาคต จึงควรจะน าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... มาผ่านกระบวนการตราเป็นกฎหมายเพ่ือใช้บังคับ
กับสัญญาการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทย เพราะเป็นการให้ความเป็นธรรมและ
คุ้มครองสิทธิให้กับฟาร์มฯ คู่สัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมิให้ถูกบริษัทคู่สัญญาเอาเปรียบไม่ว่า
กรณีใด ๆ จากเนื้อหาของสัญญานั้น ตามรายละเอียดของหมวด 2 ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม มาตรา 14 
ซึ่งวางหลักว่าห้ามมิให้บุคคลใดท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
รวมทั้งมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 

(1)  เลือกปฏิบัติหรือใช้สิทธิตามกฎหมายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม 

                                                           
9 เรียบเรียงจาก ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, วาระปฏิรูปพิเศษ 9: การปฏิรูป

ระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม (กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์, 2558), หน้า 8. 
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(2)  ส่งมอบพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ อาหาร ยา หรือปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่

ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบังคับให้เกษตรกรรับหรือกระท าการใด  ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา 

(3)  แสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงที่ต้องบอก หรือซ่อนเร้นรับข้อมูลที่
จ าเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับข้อสัญญา 

(4)  ส่งมอบสัญญาหลังจากเกษตรกรได้ก่อภาระผูกพันหรือเริ่มลงทุนแล้ว 
(5)  กระท าข้อตกลงหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
ข้อสัญญาหรือพฤติกรรมใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ หรือที่มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

นี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ 
จากการศึกษาภาพรวมของการผลิตสุกรขุนในระบบเกษตรพันธสัญญาของไทยนั้น นับว่าเป็น

ผลดีต่อการลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การจ้างงานที่มีความต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการ
สร้างความมั่นคงทางรายได้ อีกทั้งมีการวิจัยและพัฒนาในการผลิตสุกรขุนให้มีความก้าวหน้าสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้ในตลาดเสรี และเพ่ือท าให้ข้อตกลงหรือยกเว้นความรับผิดของบริษัท
คู่สัญญามีความเป็นธรรมต่อเกษตรกรฟาร์มผู้ผลิตตามหลักความสมเหตุสมผล ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นต้องมีกฎหมาย ตามรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ในภาคผนวก ช เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย โดยมี
ข้อเสนอแนะในการก าหนดเนื้อหาที่ส าคัญเพ่ิมเติม จ านวน 2 ประการ ดังนี้ 

 
6.2.1  ด้านความเสมอภาคในอ านาจการต่อรองทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยการให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ได้มีอ านาจ

และหน้าที่เพ่ิมเติมในการจัดตั้งองค์กรกลางจากภาครัฐเพ่ือควบคุมดูแลและมีมาตรการในการก าหนด
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลผลิตซึ่งเป็นผลประโยชน์จากการผลิตสุกรขุนที่มีความสัมพันธ์กับการ
ก าหนดราคาในการรับซื้ออย่างเป็นธรรม เพ่ือป้องกันการเกิดตลาดผูกขาดจากบริษัทคู่สัญญา และให้
ฟาร์มฯ ได้มีโอกาสชี้แจงถึงเหตุผลของสาเหตุต่าง ๆ จากกรณีที่ตนเองไม่สามารถผลิตสุกรขุนได้ตาม
เป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาการผลิตสุกรขุน รวมทั้งให้องค์กรกลางมีอ านาจในการตรวจสอบการ
ท างานของคู่สัญญาทุกฝ่ายได้อย่างอิสระ และมีความโปร่งใสในการท างานโดยมีการรายงานและ
เปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
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6.2.2  ด้านการประกันความเสี่ยง 
โดยการให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ได้มีอ านาจ

และหน้าที่เพ่ิมเติมในการก าหนดให้บริษัทคู่สัญญาต้องน าหลักทรัพย์เป็นเงินสดมาวางค้ าประกันเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าสามเท่าของปริมาณเงินลงทุนในการผลิตสุกรขุนของแต่ละฟาร์มฯ เพ่ือมิให้เกิดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบกับให้ความเป็นธรรมแก่ฟาร์มฯ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในที่ดินและโรงเรือน 
ฯลฯ และควรจะให้บริษัทน าเสนอแผนฉุกเฉินรองรับในการแก้ไขปัญหาการผลิตสุกรขุน ที่อาจจะมี
ความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ มาให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ได้มีพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนให้ฟาร์มฯ เข้ามาเซ็นสัญญาการผลิตสุกร
ขุนดังกล่าว 
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ยุติธรรม พ.ศ. 2549. 

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ และคณะวิจัยไทบ้าน.  งานวิจัยไทบ้านเกษตรพันธสัญญาฉบับสมบูรณ์.  
กรุงเทพมหานคร: โครงการเครือข่ายวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของเกษตรกรในระบบ
พันธสัญญา, 2555. 

ไชยยศ เหมะรัชตะ.  ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม.  พิมพ์ครั้งที ่8.  กรุงเทพมหานคร: 
นิติธรรม, 2552. 

ดาราพร ถิระวัฒน์.  กฎหมายสัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม.  พิมพ์ครั้งที ่2.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. 

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์.  บ่วงบาศพิฆาตเกษตรกร: สภาพปัญหาและการคุ้มครองสิทธิเกษตรกรใน
ระบบเกษตรพันธสัญญา.  กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, 2556. 

ธีรดา นามให.  สภาพการท้าเกษตรแบบมีสัญญาของเกษตรกรรายย่อย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงลาน: รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2546. 

ธีระพล อรุณะกสิกร, และคณะ.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553. 

นพนันท์ วรรณเทพสกุล.  ความยุติธรรมแนวเสรีนิยม.  ค้นวันที่ 15 กันยายน 2559 จาก 
https://www.social-agenda.org/wp-content/uploads/2013/02/neo-
liberal1.pdf 
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นฤมล สุขสวัสดิ์.  ปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์: ศึกษากรณีสัญญาบัตร
เครดิต.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. 

นวลจันทร์ พารักษา และคณะ.  การศึกษาโครงการระบบตลาดข้อตกลงสินค้าปศุสัตว์ (สุกร) ใน
ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. 

เนติบัณฑิตยสภา, ศูนย์ประชาสัมพันธ์.  เทศกาลปีใหม่ อาเซียน.  ข่าวเนติบัณฑิตยสภา.  26, 294 
(มกราคม 2557): 3-7. 

บุญยัง สรวงท่าไม้.  การศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตสุกรและแนวโน้มความเป็นไปได้ ใน
การพัฒนาโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด ส้าหรับผู้เลี ยงสุกรรายกลางและรายเล็ก.  
กรุงเทพมหานคร: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. 

เบลโล, วอลเดน; คันนิงแฮม, เชียร์ และปอห์, เค็ง สี.  โศกนาฏกรรมสยาม: การพัฒนาและการแตก
สลายของสังคมไทยสมัยใหม่.  แปลโดย สุรนชุ ธงศิลา.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2542. 

ปกป้อง จันวิทย์.  แนวคิดว่าด้วยประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์.  ใน การ
สัมมนาวิชาการเรื่อง แนวคิดประสิทธิภาพและความยุติธรรมในนิติเศรษฐศาสตร์ จัด
โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ปาริชาติ มณีมัย และคณะ.  ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรขุนของฟาร์มขนาดกลางและขนาด
ย่อม กรณีการเลี้ยงสุกรแบบอิสระและแบบจ้างเลี้ยงในจังหวัดพัทลุง.  วารสารการ
จัดการสมัยใหม่.  1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 93. 

ปิติพีร์ รวมเมฆ.  รูปแบบและปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Contract Farming ในประเทศไทย: 
กรณีศึกษา Contract Farming สุกร.  วารสารบริหารธุรกิจ.  37, 141 (มกราคม-
มีนาคม 2557): 59. 

พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พศ. 2540.  
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2542. 

พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ.  เกษตรพันธสัญญา ผลตอบแทน ความเสี่ยงและความเป็นธรรม.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552. 

พอพันธุ์ คิดจิตต์.  แนวความคิดและผลกระทบเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม.  ดุลพาห.  40, 6 
(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536): 40. 

พินัย ณ นคร.  กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม: แนววิเคราะห์ใหม่เชิงเปรียบเทียบ.  วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  30, 4 (ธันวาคม 2543): 546-588. 
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พุทธกาล รัชธร.  โครงสร้างการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก่เนื อในเขตกรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. 

เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และคณะ.  การรวบรวมความรู้และประสบการณ์ ระบบตลาดข้อตกลง 
(Contract Farming) ในประเทศไทย: กรณีสินค้าสัตว์น ้า และกรณีศึกษาปลานิล.  
กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. 

ภูมิ สุอังคะวาทิน.  ผลการบังคับใช้ของข้อสัญญามาตรฐานด้านหลังใบตราส่ง: พิจารณาจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555  อ้างถึงใน ดาราพร ถิระวัฒน์.  กฎหมาย
สัญญา: สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม.  พิมพ์ครั้ง
ที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ส านักคอมพิวเตอร์.  G.D.P.  ค้นวันที่ 3 กันยายน 2559 จาก 
https://www.stou.ac.th/forum/page/answer.aspx? idindex=143175 

ยลลดา ปิ่นเพชร.  มาตรการทางกฎหมายเพื่อน้าเกษตรพันธสัญญามาใช้ส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตรภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555. 

รุ่งณภา สีทะ.  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการส้านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์.  การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

วนิดา วัฒนไพลิน.  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.
2540: ศึกษากรณีปัญหาแนวทางในการวินิจฉัยความเป็นธรรม.  การศึกษาอิสระนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548. 

วรนารี สิงห์โต.  หลักสุจริต.  ม.ป.ท.: ม.ป.พ., ม.ป.ป.  ค้นวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2557 จาก
https://www.stou.ac.th/schools/slw/upload/ex40701-1.pdf 

วรัญญา ไตรโลกา.  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการแข่งขัน
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม.  การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2557. 

วริศรา นวลโคกสูง.  หลักความรับผิดก่อนสัญญาในสัญญาพาณิชย์ระหว่างประเทศ: ศึกษากรณี
การล้มเลิกการเจรจา.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555. 
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วัฒนา เทพวุฒิสถาพร.  แนวความคิดและวิธีการเพื่อการวินิจฉัยความเป็นธรรมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

วิชัย จิตตปาลกุล.  สัญญาส้าเร็จรูป: ศึกษาเปรียบเทียบเพื่อการแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531. 

วิวัฒน์ ชวนะนิกุล.  Analysis of Market Weight of Fattening Pig from 90 kgs to 120 
kgs Performing Different Growth Rate.  ค้นวันที่ 4 กันยายน 2559 จาก 
https://www.vincithai.com/upload/images/document/news 
knowledge/market wt-2555.pdf 

วิษณุ ทินมณี.  ปัญหาทางกฎหมายของธุรกิจเกษตรพันธสัญญา.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. 

วุฒิพงศ์ ธาดาจันทน์.  มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเกษตรกรผู้ท้าเกษตรพันธสัญญา.  
การศึกษาอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555. 

ศนันทก์รณ ์(จ าปี) โสตถิพันธุ์.  ค้าอธิบายนิติกรรม-สัญญา พร้อมค้าอธิบายในส่วนของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่
เกี่ยวข้อง.  พิมพ์ครั้งที ่16.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554. 

ศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์.  สัญญาไม่เป็นธรรมในคอนแทรกซ์ฟาร์มม่ิง: ศึกษากรณีการเลี ยงไก่
เนื อ.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

ศรีราชา เจริญพานิช.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกษตร.  เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526. 

ศักดิ์ สนองชาติ.  ค้าอธิบายโดยย่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมสัญญา.  
พิมพ์ครั้งที ่10.  กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2551. 

ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทย.  การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตสุกรใน AEC.  SME Analysis. 
(มิถุนายน 2555): 2. 

สมภพ มานะรังสรรค์.  ระบบการผลิตแบบมีสัญญาผูกพัน: ทางออกของเกษตรกรไทย?.  
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.  ค้นวันที่ 1 มีนาคม 2558 จาก 
https://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/507.pdf 

ส านักข่าวอิศรา.  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม   
พ.ศ. ... ค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2559 จาก https://www.isranews.org/thaireform 
/thaireform-data/item/50360.html 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  วาระปฏิรูปพิเศษ 9: การปฏิรูประบบเกษตรพันธสัญญาให้
เป็นธรรม.  กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์, 2558. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.  เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2555 และแนวโน้มปี 2556 จัด ณ โรงแรม
รามาการ์เด้น 15 ธันวาคม 2555.  (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่). 

ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์.  ปริมาณมูลค่าเนื อสุกรต้มสุกปี 2555.  ค้น
วันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก https://www.dld.go.th/ict/stat_web2558/yearly51 
/page/imex51-17pdf 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

ต้นทุนการผลิตสุกรขุนของไทย1 เปรียบเทียบระหว่างผลิตลูกสุกรเอง 
และซื้อมาจากภายนอก 

                                                                  
                                                                                                   (หน่วย: บาท/ตัว) 

กรณีทีผ่ลิตลูกสุกรเอง กรณีที่ซ้ือมาจากภายนอก 
ต้นทุนผันแปร  
1  ค่าพันธุ์สุกร (รวม 28.33) 840.00 (ราคาลูกสุกร 1 ตัวส าหรับลงขุน) 
1.1  แม่พันธุ์สุกร 7.50 - 
1.2  พ่อพันธุ์สุกร 20.83 - 
2  ค่าอาหารสุกร (รวม 2,150.56) 1,742.40 
2.1  พ่อพันธุ์สุกร-แม่พันธุ์สุกร 296.56 - 
2.2  ลูกสุกร น.น. 15 ก.ก. 171.00 - 
2.3  ลูกสุกรขุน น.น.15-100 ก.ก. 1,683.00 - 
3  ค่ายาและวัคซีน (รวม 37.54) 32.00 
4  ค่าเงินเดือนและค่าแรงงาน (รวม 56.75) 67.50 
5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวม 10.00) 10.00 
6  ค่าเสียโอกาสของเงินในการลงทุน 
   (รวม 216.90) 

255.70 

ต้นทุนคงท่ี - 
7  ค่าเสื่อมราคาของโรงเรือน (รวม 93.75) 93.75 
รวมต้นทุนการผลิต (บาท /ตัว) 2,593.83 3,041.35 

 
 

                                                           
1 กรมปศุสัตว์, การศึกษาความต้องการเนื้อสุกรช าแหละของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และสิงคโปร์ (กรุงเทพมหานคร: ส านักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 5-4. 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

รายละเอียดของวิธีการค านวณในภาคผนวก ก 
 

กรณทีี่ผลิตลูกสุกรเอง1 
 
ต้นทุนผลิตผันแปร 
1  ค่าพันธุ์สัตว์ 

1.1  แม่พันธุ์สุกร 
1.1.1  อายุการใช้งาน 3 ปี, จ านวนลูกสุกรส่งออก/แม่/ปี= 2*8 = 16 ตัว 
1.1.2  จ านวนลูกสุกรส่งออกตลอดการใช้งาน= 16*3 = 48 ตัว 
1.1.3  มูลค่าแม่พันธุ์สุกร ณ ขณะซื้อน้ าหนักตัว 100 ก.ก. ตัวละ = 5,400 บาท 
1.1.4  มูลค่าซาก น.น. 180 ก.ก. ๆ ละ 28 บาท เป็นเงิน = 5,040 บาท 

รวมค่าแม่พันธุ์ในการผลิตลูกสุกร 1 ตัว = (5,400-5,040)/48 = 7.50 บาท 
1.2  พ่อพันธุ์สุกร 

1.2.1  อัตราส่วนการใช้งาน จ านวนพ่อพันธุ์สุกร: จ านวนแม่พันธุ์สุกร = 1 : 12 
1.2.2  อายุการใช้งาน 2 ปี, จ านวนลูกสุกรส่งออกตลอดการใช้งาน = 12*2*16 = 384 ตัว 
1.2.3  มูลค่าของพ่อพันธุ์ที่สุกรซื้อ ณ ทีมี่ น.น.ตัว 100 ก.ก. ราคาตัวละ = 13,000 ตัว 
1.2.4  มูลค่าซากที ่น.น. 250 ก.ก. ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน = 5,000 บาท 

รวมค่าพ่อพันธุ์ในการผลิตลูกสุกร 1 ตัว = (13,000-5,000)/384 = 20.83 บาท 
รวมค่าพันธุ์สุกรในการผลิตลูกสุกร จ านวน 1 ตัว = 7.50+20.83 = 28.33 บาท 

2  ค่าอาหาร 
2.1  ปริมาณอาหารแม่พันธุ์สุกร/ตัว/วัน= 2 ก.ก. ๆ ละ 6 บาท รวมเงินค่าอาหารแม่พันธุ์สุกร/ป ี= 

4,380 บาท 
2.2  ค่าอาหารแม่พันธุ์สุกรในการผลิตลูกสุกรจ านวน 1 ตัว= (4,380/16) = 273.75 บาท 
2.3  ค่าอาหารพ่อพันธุ์สุกรในการผลิตลูกสุกรจ านวน 1 ตัว (ค านวณจากอัตราส่วนพ่อพันธุ์สุกร : 

แม่พันธุ์สุกร=1 : 1) 

                                                           
1 กรมปศุสัตว์, การศึกษาความต้องการเนื้อสุกรช าแหละของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และสิงคโปร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-7. 
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ดังนั้น = (273.75/12) = 22.81 บาท 
รวมค่าอาหารของพ่อพันธุ์สุกรและแม่พันธุ์สุกร ในการผลิตลูกสุกรจ านวน 1 ตัว = 273.75+22.81 

= 296.56 บาท 
2.4  ค่าอาหารของสุกรขุน 1 ตัว ค านวณมาจาก 

2.4.1  จ านวนลูกสุกรคลอดมีชีวิต = 8.5 ตัว 
2.4.2  จ านวนลูกสุกรส่งออก อายุ 8 สัปดาห์ (น.น. 15 ก.ก.) จ านวนตัว(ลูกสุกร)/แม่สุกร = 

8 ตัว 
2.4.3  ปริมาณอาหารที่ลูกสุกรกิน/ตัว/วัน = 0.35 ก.ก., จ านวนวันที่กินอาหาร = 46 วัน 
2.4.4  ราคาอาหารช่วง น.น. 7-15 ก.ก. ๆ ละ 10 บาท, ช่วง น.น.ตั้งแต่ 15-100 ก.ก. ๆ ละ              

6.60 บาท 
2.4.5  รวมค่าอาหารทั้งหมดของลูกสุกรที่ น.น. 15 ก.ก./ตัว = (46*0.35*10*8.50)/8                

= 170.00 บาท 
2.4.6 อัตราแลกเปลี่ยนอาหารช่วง น.น. 15-100 ก.ก. = 3.00 

รวมค่าอาหารลูกสุกรช่วง น.น. 15-100 ก.ก. = (85*6.6*3) = 1,683 บาท 
รวมค่าอาหารสุกรทั้งสิ้น ในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = 296.56+171+1,683 = 2,150.56 บาท 

3  ค่ายาและวัคซีน 
3.1  พ่อพันธุ์สุกร-แม่พันธุ์สุกร ท าวัคซีนโรคอหิวาต์ปีละ 1 ครั้ง*3บาท = 3 บาท, รวมทั้งโรคปาก

และเท้าเปื่อยปีละ 2 ครั้ง*12บาท = 24 บาท, โรคพิษสุนัขบ้าเทียมปีละ 2 ครั้ง*20 บาท = 40 บาท 
รวมเป็นเงิน 67 บาท 

3.2  ค่าวัคซีนแม่พันธุ์สุกร/ลูกสุกร 1 ตัว = 67/16 = 4.19 บาท 
3.3  ค่าวัคซีนพ่อพันธุ์สุกร/ลูกสุกร 1 ตัว = 4.19/12 = 0.35 บาท 
3.4  ลูกสุกร 

3.4.1  ค่าวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ 1 ครั้ง*3 บาท = 3 บาท, และโรคพิษสุนัขบ้าเทียมจ านวน 
1ครั้ง*20 บาท = 20 บาท 

3.4.2  ค่าธาตุเหล็ก 1 ซี.ซี.*1 บาท = 1 บาท, ค่ายาถ่ายพยาธิ 4 บาท, และค่ายาปฏิชีวนะ
อ่ืน ๆ = 5 บาท 

รวมค่ายาและวัคซีนทั้งสิ้นในการผลิตลูกสุกร 1 ตัว = 4.19+0.35+23.00+4+5+1 = 37.54 
บาท 
4  ค่าเงินเดือนและค่าแรงงาน 

4.1  แม่พันธุ์สุกร 



165 
 

4.1.1  สัตวบาล/เจ้าของฟาร์มสุกร จ านวน 1 คนดูแลจ านวนแม่พันธุ์สุกร 300 แม่ ดังนั้นรวม
เงินเดือน ๆ ละ 5,500 บาท 

รวมเงินเดือนค่าจ้างสัตวบาล/แม่/ปี = (5,500*2)/300 = 220 บาท 
4.1.2  ค่าจ้างคนงาน 1 คน ดูแลจ านวนแม่พันธุ์สุกร 60 ตัว เงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 

รวมเงินเดือนของคนงาน/แม่พันธุ์สุกร/ปี = (2,000*12)/60 = 400 บาท  
รวมค่าจ้างสัตวบาลและคนงานในการผลิตแม่พันธุ์สุกร /ลูกสุกร 1 ตัว = (220+400)/16 = 38.75 

บาท 
ดังนั้นในการผลิตสุกรขุน คนงาน 1 คน ดูแลสุกรขุนจ านวน 500 ตัว เงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 

ใช้เวลาในการผลิต (น.น.ตั้งแต ่12-100 ก.ก.) = 4.5 เดือน, ดังนั้นจ านวนเงินเดือนของคนงาน/สุกรขุน 
1ตัว= [(2,000*4.5)/500 ] = 18 บาท 

รวมเงินเดือนและค่าแรงงานในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = 38.75+18.00 = 56.75 บาท 
5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

รวม (ค่าน้ า-ไฟฟ้า,ค่าซ่อมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ )/ สุกรขุน 1 ตัว = 10 บาท 
6  ค่าเสียโอกาสของเงินในการลงทุน หากเป็นกรณีที่น าเงินไปฝากกับธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยฝาก
ประจ าในอัตรา = 9.50 % รวมค่าเสียโอกาสของเงินในการน าไปลงทุน/การผลิตสุกรขุน 1 ตัว 
= [(28.33+2,150.56+37.54+56.75+10)*9.5 ]/100 = 216.90 บาท 
 
ต้นทุนผลิตคงท่ี 
1  ค่าใช้ที่ดิน ราคาประเมินที่เหมาะสมในการท าฟาร์ม (บาท/ไร่) = 20,000-30,000 
2  ค่าเสื่อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ 

2.1  ฟาร์มแม่พันธุ์สุกร 
2.1.1  เงินทุนในโรงเรือนและค่าอุปกรณ์/ตัว = 10,000 บาท 
2.1.2  มีอายุการใช้งาน 10 ปี, ค่าเสื่อมราคา/ตัว/ปี = 10,000/10 = 1,000 บาท 
2.1.3  ดังนั้นรวมปริมาณเงินค่าเสื่อมของโรงเรือนและค่าอุปกรณ์ในการผลิตลูกสุกร 1 ตัว =          

[1,000/16] = 62.50 บาท 
2.2  ฟาร์มสุกรขุน 

2.2.1  มูลค่าเงินลงทุนในโรงเรือนและอุปกรณ์/ตัว = 2,500 บาท 
2.2.2  อายุการใช้งาน 10 ปี, ค่าเสื่อมราคา/ตัว/ปี = 250 บาท 
2.2.3  เวลาที่ใช้ในการผลิต (น.น. 12-100 ก.ก.) = 4.50 เดือน 
2.2.4  ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์/สุกรขุน 1 ตัว = (250*4.50)/12 = 93.75 บาท 

รวมต้นทุนทั้งส้ินในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว (กรณีการผลิตลูกสุกรเอง) 
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= 28.33+2,150.56+37.54+56.75+10.00+216.90+93.75 = 2,593.83 บาท 
ต้นทุนการผลิตลูกสุกรที่ น.น.15 ก.ก. /ตัว = 28.33+296.56+171.00+4.19+0.35+38.75+10.00+        
ค่าเสียโอกาสของการน าเงินมาลงทุน + 62.50 = 663.85 บาท 
(ค่าเสียโอกาสในการน าเงินมาลงทุน = (549.18*9.5)/100 = 52.17 บาท) 

จากราคาซ้ือลูกสุกรที่ น.น. 12 ก.ก. /ตัว ราคา 840 บาท ดังนั้นจ านวนผลก าไรจากการผลิตลูก
สุกรเอง/ตัว = 840.00-663.85 = 176.15 บาท 
 

กรณีซื้อมาจากภายนอก2 
 
ต้นทุนผลิตผันแปร 
1  ค่าพันธุ์สุกร ราคาลูกสุกร น.น. 12 ก.ก. /ตัว = 840 บาท 
2  ค่าอาหาร 

2.1  อัตราแลกเปลี่ยนอาหาร (ท่ี น.น. 12-100 ก.ก.) = จ านวนอาหารที่กิน 3.00 ก.ก. /น้ าหนักตัว               
ที่เพ่ิมข้ึน 1 ก.ก. = 3.00 

2.2  ราคาอาหารลูกสุกรช่วง 12-100 ก.ก. เฉลี่ยก.ก.ละ 6.60 บาท 
รวมค่าอาหารลูกสุกร (ที่มี น.น .เพิ่มขึ้น = 100-12 = 88 ก.ก.), ( 88.00*6.60*3.00 ) = 
1,742.40 บาท 
3  ค่ายาและค่าวัคซีน 

3.1  ค่าวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร 1 ครั้งและโรคพิษสุนัขบ้าเทียม 1 ครั้งรวมเงิน 23 บาท 
3.2  ค่ายาปฏิชีวนะ = 5 บาท 
3.3  ค่ายาถ่ายพยาธิ = 4 บาท 

รวมค่ายาและวัคซีนในการผลิตลูกสุกร 1 ตัว = 32 บาท 
4  ค่าเงินเดือนและค่าแรงงาน 

4.1  ค่าเงินเดือนจ้างสัตวบาล เดือนละ = 5,500 บาท 
4.2  ค่าจ้างคนงาน 1 คนดูแลจ านวนสุกรขุน 500 ตัว เงินเดือน ๆ ละ 2,000 บาท 
4.3  เวลาที่ใช้ในการผลิตตั้งแต ่น.น. 12-100 ก.ก. = 4.50 เดือน 

รวมเงินเดือนและค่าแรงงานในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = [(5,500+2,000)*4.5 ]/500 = 67.50 
บาท 

                                                           
2 กรมปศุสัตว์, การศึกษาความต้องการเนื้อสุกรช าแหละของประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และสิงคโปร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-13. 
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5  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว (ค่าน้ า-ไฟฟ้า, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ) = 10 บาท 
6  ค่าเสียโอกาสในการน าเงินมาลงทุน =  
[(840.00+1,742.40+32.00+67.50+10.00)*9.50]/100 = 255.70 บาท 
 
ต้นทุนผลิตผันแปร 
1  ค่าพันธุ์สุกร จากราคาลูกสุกรที ่น.น. ตัว 12 ก.ก./ตัว = 840 ตัว 
2  ค่าอาหาร 

2.1  อัตราแลกเปลี่ยนอาหาร (12-100 ก.ก.) = 3.00 ก.ก.อาหาร/น.น. ตัว 1 ก.ก. 
2.2  ราคาอาหารสุกรช่วง 12-100 ก.ก. ราคาเฉลี่ยก.ก. ละ 6.60 บาท, น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น 100-12 

= 88 ก.ก. 
รวมค่าอาหารสุกร/ตัว = 88.00*6.60*3.00 = 1,742.40 บาท 
3  ค่ายาและวัคซีน 

3.1  ค่าวัคซีน (โรคอหิวาต์สุกร 1 ครั้ง* 3 บาท = 3 บาท, โรคพิษสุนัขบ้าเทียม 1 ครั้ง* 20 บาท) 
รวม23 บาท 

3.2  ค่ายาปฏิชีวนะอ่ืน ๆ = 5 บาท 
3.3  ค่ายาถ่ายพยาธิ = 4 บาท 

รวมค่ายาและวัคซีนในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = 32 บาท 
4  ค่าเงินเดือนและค่าแรงงาน 

4.1  เงินเดือนของสัตวบาล = 5,500 บาท 
4.2  ค่าแรงงาน คนงาน 1 คน ดูแลสุกรขุนจ านวน 500 ตัว มีค่าเงินเดือน = 2,000 บาท 
4.3  เวลาในการผลิต = 4.50 เดือน 

รวมเงินเดือนและค่าแรงงานทั้งหมดในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = [(5,500+2,000)*4.5 ]/500                
= 67.50 บาท 
5  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว (ค่าน้ า-ไฟฟ้า,วัสดุอุปกรณ์และค่าซ่อมอ่ืน ๆ ) = 10 บาท 
6  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน ค านวณที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า = 9.50 % รวมค่าเสียโอกาสของ
การน าเงินไปลงทุน = [(840.00+1,742.40+32.00+67.50+10) * 9.50]/100 = 255.70 บาท 
 
ต้นทุนผลิตคงท่ี 
1  ค่าใช้ที่ดิน ราคาที่เหมาะสมในการท าฟาร์ม = 20,000-30,000 บาท/ไร่ 
2  ค่าเสื่อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ 
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2.1  เงินลงทุนในโรงเรือนและอุปกรณ์/สุกรขุน 1 ตัว = 2,500 บาท 
2.2  อายุการใช้งาน 10 ปี, ค่าเสื่อมราคา/ตัว/ปี = 2,500/10 = 250 บาท 
2.3  เวลาที่ใช้ในการผลิต = 4.50 เดือน 

รวมค่าเสื่อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว = (250*405)/12 = 93.75 บาท 
3  ค่าเสียโอกาสในการน าเงินไปลงทุน ค านวณเปรียบเทียบกับการฝากเงินที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า = 9.50 % ดังนั้นต้นทุนรวมในการผลิตสุกรขุน 1 ตัว จากการซื้อลูกสุกรมาขุนต่อ 

= 840.00+1,742.40+32.00+67.50+10.00+255.70+93.75 = 3,041.35 บาท 
สรุป ต้นทุนและส่วนต่างของก าไร ในการเปรียบเทียบกันระหว่างการผลิตลูกสุกรเองและการ

ซื้อลูกสุกรมาขุนต่อ มีดังนี้ 
1  กรณีผลิตลูกสุกรเอง ลูกสุกรที่ม ีน.น. ตัว 15 ก.ก. มีมูลค่า/ตัว = 663.85 บาท 
จ านวนผลก าไร/การผลิตสุกรขุน 1 ตัว = ราคาขาย-ต้นทุน = 3,300.00-2,593.83 = 706.17 บาท 
2  กรณีท่ีซื้อลูกสุกรมาขุน มี น.น./ตัว = 12 ก.ก. มีมูลค่า = 840 บาท 
จ านวนผลก าไร/การผลิตสุกรขุน 1 ตัว = ราคาขาย-ต้นทุน = 3,300.00-3,041.35 = 258.65 บาท 

ดังนั้น ในการผลิตสุกรขุน ถ้าน าลูกสุกรในฟาร์มของตนเองมาขุนจะให้ผลก าไรมากกว่า การ
ซื้อลูกสุกรจากฟาร์มภายนอก เป็นเงิน/ตัว = 706.17-258.65 = 447.52 บาท/การผลิตสุกรขุน 1 
ตัว 



 

ภาคผนวก ค 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 25401 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 
เป็นปีที่ 52 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 
๒๕๔๐” 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอมรวมทั้งประกาศ และค า

แจ้งความ เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดด้วย 
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้  ผู้เอาประกันภัย 

หรือ   ผู้เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน 
ทั้งนี้การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นและ
ให้หมายความรวมถึงผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิได้กระท าเพ่ือการค้า
ด้วย 

“ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ขายผู้ให้เช่า 
ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้  ผู้รับประกันภัย หรือผู้เข้าท าสัญญาอ่ืนใดเพ่ือจัดให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการหรือ

                                                           
1 ศนันทก์รณ ์(จ าปี) โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา พร้อมค าอธิบายในส่วนของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง,           
พิมพ์ครั้งที ่16 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 538-541. 
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ประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปเพ่ือการค้า ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อ่ืน
ใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน 

“สัญญาส าเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการก าหนดข้อ
สัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะท าในรูปแบบใดซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดน ามาใช้ในการ
ประกอบกิจการของตน 

มาตรา 4  ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือใน
สัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพหรือผู้ก าหนด
สัญญาส าเร็จรูปหรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก าหนด
สัญญาส าเร็จรูปนั้น 

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะ
พึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 

(1)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
(2)  ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(3)  ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้  โดย

อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 
(4)  ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5)  ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่ง  ต้องรับภาระ

เพ่ิมข้ึนมากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 
(6)  ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขาย บวกอัตรา

ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี 
(7)  ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูง

เกินกว่าที่ควร 
(8)  ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่าย

หรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดช าระหนี้ 
(9)  ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ

ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้น ามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม 
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มาตรา 5  ข้อตกลงจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท านิติกรรม
ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ท าให้ผู้ถูกจ ากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรม
และพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ท าให้ผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระ
มากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้หรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจ ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพรวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการท านิติกรรมใน
รูปแบบอ่ืนหรือกับบุคคลอ่ืนของผู้ถูกจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบ
ด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย 

มาตรา 6  สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ ที่มีการช าระหนี้
ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้บริโภค จะมีข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพเพ่ือความช ารุดบกพร่องหรือเพ่ือการรอนสิทธิไม่ได้  เว้นแต่ผู้บริโภคได้รู้ถึง
ความช ารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธิอยู่แล้วในขณะท าสัญญา ในกรณีนี้ให้ข้อตกลงยกเว้น
หรือจ ากัดความรับผิดนั้น มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

มาตรา 7  ในสัญญาที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ า หากมีกรณีที่จะต้องริบมัดจ า ถ้ามัดจ านั้นสูง
เกินส่วน ศาลจะลดลงให้ริบได้เพียงเท่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้ 

มาตรา 8  ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้า เพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความ
รับผิดเพ่ือละเมิดหรือผิดสัญญาในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ ผู้แจ้งความ หรือของบุคคลอ่ืนซึ่งผู้ตกลง 
ผู้ประกาศหรือผู้แจ้งความต้องรับผิดด้วย จะน ามาอ้างเป็นข้อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดไม่ได้ 

ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ได้ท าไว้ล่วงหน้าเพ่ือยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดใน
กรณีอ่ืนนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งไม่เป็นโมฆะ ให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและ
พอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

มาตรา 9  ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะน ามาอ้างเป็นเหตุ
ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือละเมิดมิได้ 

มาตรา 10  ในการวินิจฉัยว่าข้อสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใด จึงจะเป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณีให้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ทั้งปวง รวมทั้ง 

(1)  ความสุจริต อ านาจต่อรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ความสันทัดจัดเจน
ความคาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติทางเลือกอย่างอ่ืน และทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตาม
สภาพที่เป็นจริง 
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(2)  ปกตปิระเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
(3)  เวลาและสถานที่ในการท าสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
(4)  การรับภาระที่หนักกว่ามากของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่สัญญาอีกฝ่าย

หนึ่ง 
มาตรา 11 ข้อสัญญาใดที่มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ 
มาตรา 12  พระราชบัญญัตินี้ ไม่ ใช้บังคับแก่นิติกรรมหรือสัญญา  ที่ท าขึ้นก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา 13  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อคู่ความร้องขอ หรือ

ศาลเห็นสมควร ศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา
พิพากษาได ้

มาตรา 14  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นได้รับค่าป่วยการค่า
พาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

มาตรา 15  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
นายกรัฐมนตรี 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ง 
 

สัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทย1 
 

ที่ (ที่อยู่) .................................... 
(วันที่) ........................................ 

สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง (ชื่อ)..........................., อ านาจตัวแทนของบริษัท ............................... 
จ ากัดซึ่งมีส านักงานตั้งอยู่ที่ ............ ที่จะถูกเรียกต่อจากนี้ว่า “ผู้ขาย” และ (ชื่อ) .........................อยู่
บ้านเลขท่ี.........หมู่บ้าน ..................ถนน ...........ต าบล ............ อ าเภอ ..............จังหวัด.........ที่จะถูก
เรียกต่อจากนีว้่า  “ผู้ซ้ือ” ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญานี้ข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้านล่าง 

1  ผู้ขายได้ตกลงว่าจ้างผู้ซื้อและผู้ซื้อยังตกลงรับจ้างผลิตลูกสุกรจ านวน.......ตัวต่อชุด โดยที่
ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาลูกสุกร อาหารสุกร ยาและการฉีดวัคซีน วัสดุที่จ าเป็นส าหรับการ
เลี้ยงสุกรไปยังผู้ซื้อ ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเล้าโรงเรือนสุกร โดยที่ผู้ขายมีหน้าที่จัดหาลูก
สุกรที่มีน้ าหนักตัว 15-20 กิโลกรัมเพ่ือเตรียมลงขุน โดยอาจเตรียมให้ร้อยละ 10 บวกหรือลบจาก
จ านวนลูกสุกรที่ตกลงไว้ แต่จะไมผ่ิดสัญญาหากจ านวนลูกสุกรซ่ึงแตกต่างกันไม่เกินจ านวน.......ตัว 

2  โรงเรือนจะถูกสร้างขึ้นตามข้อก าหนด และจะต้องมีปริมาณของน้ าที่เพียงพอ รวมทั้งมี
สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสุกรขุน 

3  ผู้ขายต้องจัดหาลูกสุกรดังกล่าว รวมทั้งอาหารสุกร ยารักษาโรค วัคซีนและวัสดุที่จ าเป็น
ไปยังผู้ซื้อ โดยที่ผู้ขายจะต้องชั่งน้ าหนักลูกสุกรทุกตัว ก่อนที่จะส่งไปยังผู้ซื้อ ๆ จะต้องตรวจสอบอย่าง
รอบคอบในรายการทั้งหมดและเซ็นชื่อรับทราบ รวมทั้งจะต้องจดบันทึกจ านวนสุกรที่ผลิตเช่นเดียวกับ
สินค้าคงคลังของอาหารสุกร ยา วัคซีนและวัสดุอื่น ๆ ในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ขาย 

4  ผู้ซื้อต้องจัดให้มีคนงานที่มีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตสุกรขุนและท าความสะอาด
โรงเรือนของสุกรขุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขายในการส่งมอบของสุกรขุนในระยะส่งตลาด โดยที่
ผู้ขายหรือผู้แทนจะให้ค าแนะน า วิธีการที่จะยกระดับการผลิตสุกรขุน รวมทั้งการใช้ยา การฉีดวัคซีน
และการออกแบบโรงเรือน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือค าแนะน านี้ 

                                                           
1 Chareles Eaton and Andrew W. Shepherd, สัญญาการผลิตสุกรขุนในประเทศไทย 

(ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2544), หน้า 132-137, ค้นวันที่ 4 มกราคม 2557 จาก https://www.fao.org/ 
docrep/014/y0937e/y0937e00.pdf 
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5  ผู้ซื้อตกลงที่จะอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบการผลิตสุกรขุน การปฏิบัติภารกิจที่
จะด าเนินการตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการผลิตสุกรขุน รวมถึงสินค้า
คงคลังด้านอาหารสุกรขุน ยาและวัคซีนในสถานที่ที่พร้อมส าหรับการตรวจสอบ ผู้ซื้อจะต้องส่งมอบ
กระสอบอาหารสุกรขุนที่ใช้ในการผลิตแล้ว ให้แก่ผู้ขายหรือผู้แทนในเวลาที่ก าหนด 

6  ผู้ซื้อตกลงที่จะไม่ผลิตสัตว์อ่ืน ๆ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ หรือสุกรขุนจากแหล่งอ่ืน 
ๆ ที่อาจท าให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มหรือสถานที่ใด ๆ ในสถานทีใ่กล้เคียงเพ่ือหลีกเลี่ยงการใด ๆ การ
แพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว 

7  ถ้าลูกสุกรมีอาการป่วย ผู้ซ้ือจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบ และถ้าลูกสุกรตาย ผู้ซ้ือจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ขายทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังสุกรตาย โดยที่ผู้ซ้ือต้องเก็บรักษาซากสุกรให้ผู้ขายหรือตัวแทนใน
การด าเนินการตรวจซากและรับรองสาเหตุของการตาย ถ้าผู้ซื้อไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบภายในเวลาที่
ก าหนดหรือถ้าไม่ได้เก็บไว้เพ่ือตรวจสอบซาก ให้ผู้ขายสันนิษฐานว่าสุกรได้สูญหายไป ในกรณีเช่นนี้   
ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบโดยไม่อาจคัดค้านการถูกปรับและมีภาระผูกพันตามรายการที่ไม่มีในข้อ 10 
ภายใต้สัญญานี้ 

8  เมื่อสุกรมีน้ าหนักระหว่าง 90 ถึง 100 กิโลกรัม ให้ผู้ขายแก้ไขวันที่ส าหรับการส่งมอบ     
ผู้ซื้อจะต้องอ านวยความสะดวกในการขนส่ง จนกว่าสุกรจะถูกส่งไปอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
ประสงค์ของผู้ขาย 

9  ผู้ขายตกลงจะให้คา่ตอบแทนต่อไปนี้แก่ผู้ซ้ือ 
9.1  ผู้ซื้อจะได้รับเงิน 1.5 บาทต่อกิโลกรัมของน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นจากน้ าหนักเดิมของลูก

สุกร โดยน้ าหนักสุดท้ายของสุกรขุนที่จะน ามาค านวณขึ้นอยู่กับน้ าหนักที่แท้จริงของสุกรขุนพร้อม
ส าหรับการจัดส่งโดยหักออกจากน้ าหนักของสุกรขุนคัดทิ้งและน้ าหนักเดิมของลูกสุกร 

9.2  ผู้ซื้อจะได้รับเงินจูงใจตามอาหารสุกรขุน อัตราส่วนการแปลง (FCR) น้ าหนักรวม
ของอาหารสุกรขุนที่ได้รับ–ส่วนกลับของน้ าหนักรวมของสุกรขุนที่ส่งมอบ 

9.3  ถ้าการรวมกันของอัตราการตายและอัตราการคัดทิ้งต่ ากว่า 4% ให้ระบุว่าสุกรขุนมี
สุขภาพที่ดี, โครงสร้างของเงินจูงใจต่อไปนี้จะถูกน ามาใช้ ถ้าผลรวมของอัตราการตายและอัตราการ
คัดทิ้งอยู่ระหว่าง 0.00-0.99 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 900 บาท/ตัวของสุกรขุนที่เหลือ ถ้าผลรวมของอัตรา
การตายและอัตราการคัดทิ้งอยู่ระหว่าง 1.00-1.99 เปอร์เซ็นต ์จะได ้700 บาท/ตัวของสุกรขุนที่เหลือ 
ถ้าผลรวมของอัตราการตายและอัตราการคัดทิ้งอยู่ระหว่าง 2.00-2.99 เปอร์เซ็นต์ จะได้ 500 บาท/
ตัวของสุกรขุนที่เหลือ 

9.4  เงื่อนไขตามข้อ 9.3 รายการข้างต้นจะถูกน ามาค านวณในกรณีที่อัตราการตายต่ า
กว่า 4% ถ้าผลรวมของอัตราการตาย=อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการคัดทิ้งสูงกว่า 4% ผู้ซื้อไม่ได้
รับเงินจูงใจ 
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9.5  ถ้าสุกรขุนป่วยหรือไม่แข็งแรงหรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 70 กิโลกรัม ผู้ขายจะท าการ
คัดทิ้งสุกรขุนตัวดังกล่าว 

10  ในระหว่างการผลิต ผู้ซ้ือตกลงว่าให้ผู้ขายอาจยึดสุกรขุนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
10.1  หากมีการสูญเสียในจ านวนของสุกรขุนโดยไม่มีเหตุอันควร การปรับโครงสร้าง

ต่อไปนี้จะถูกน ามาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 วัน หลังจากการเริ่มต้นของโครงการปรับเป็นเงิน 2 บาทต่อ
ตัวสุกรขุน ตั้งแต่วันที่ 31-60 วัน ปรับเป็นเงิน 3 บาทต่อตัว ตั้งแต่ 61-90 วัน ปรับ 4 บาทต่อตัว และ
ตั้งแต่วันที่ 91 ถึงการส่งมอบ ปรับ 5 บาทต่อตัว 

10.2  ถ้าอาหารสุกรขุนได้สูญหายไป จะถูกปรับ 500 บาทต่อกระสอบ 
10.3  ถ้าเอกสารการบันทึกจากกินอาหารของสุกรมีการสูญหายไป จะถูกปรับเป็นเงิน 

500 บาทต่อจ านวนเอกสารที่สูญหาย 
10.4  ถ้าสุกรตายจากการกัดกัน โดยสัตว์อ่ืน ๆ หรือโดยผู้ใดหรือโดยไม่ทราบสาเหตุ 

และผู้ซื้อตกลงที่จะให้ปรับ=น้ าหนักของสุกรขุนที่ตาย x ราคาของสุกรขุนที่ตาย–รายได้จากการขาย
ซาก, ราคาสุกรขุนที่ตายเป็นราคาที่ประกาศในปัจจุบันของผู้ขาย 

10.5  ถ้าอาหารสุกรขุนที่เหลือ ได้มีเชื้อรา เม็ดอาหารเปียกชื้น ถุงฉีกขาด ฯลฯ ให้ผู้ซื้อ
ตกลงเสียค่าปรับตามราคาแลกเปลี่ยนของอาหารสุกรขุน ค่าปรับดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงความ
เสียหายที่เกิดข้ึนและผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะด าเนินคดีกับผู้ซื้อ 

11  ในการผลิตสุกรขุน ผู้ซื้อจะต้องสังเกตว่าอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ไม่ได้สูงกว่าค่า
มาตรฐานที่ปรากฏในเอกสารแนบสัญญานี้ ถ้าอัตราแลกเนื้อสูงกว่า 0.05 จากอัตราแลกเนื้อมาตรฐาน 
โดยอัตราการปรับโครงสร้างต่อไปนี้จะถูกน ามาใช้กล่าวคือ อัตราแลกเนื้อเป็น 0.06 สูงกว่ามาตรฐาน
อัตราแลกเนื้อ จะให้ปรับ 0.03 บาทส าหรับจ านวนกิโลกรัมที่เพ่ิมขึ้น อัตราแลกเนื้อเป็น 0.07 สูงกว่า
มาตรฐานอัตราแลกเนื้อ จะให้ปรับ 0.06 บาท ส าหรับทุกจ านวนกิโลกรัมทีเ่พ่ิมข้ึน 

12  ผู้ขายจะค านวณค่าปรับภายใต้สัญญาการผลิตนี้ในตอนท้ายของวงจรชุดหน่วย ผู้ซื้อจะ
ได้รับค่าจ้างสุดท้าย หลังจากการหักค่าปรับเสร็จสิ้นแล้ว 

13  ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนปัจจัยการผลิตต่อไปนี้ให้ผู้ขาย ได้แก่ อาหารสุกรที่ไม่ได้ใช้ ยาและ
วัคซีน วัสดุที่ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต รวมทั้งกระสอบอาหารสุกรขุนให้ผู้ขายหลังจากที่การผลิตสุกรขุนเสร็จ
สิ้นในแต่ละชุดของการผลิต (Lot) หากผู้ซื้อไม่สามารถที่จะส่งคืนกลับมาหรือส่งคืนกลับมาเพียงส่วน
หนึ่ง ผู้ซื้อต้องรับผิดต่อการปรับ ให้สอดคล้องกับการประกาศของผู้ขายในขณะนั้น ถ้ากระสอบของ
อาหารสุกรขุนได้สูญเสียไปอันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ภายใต้รายการข้อ 10.2 ยกเว้นในกรณีที่ตัวแทนของผู้ขายได้ให้เหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 



176 
 

14  สัญญานี้มีผลบังคับใช้ (วันที่) ..............จนกว่าจะถึงเวลาของสัญญานี้ถูกยกเลิก อย่างไรก็
ตามผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา ในกรณีของการเลิกจ้างการผลิตสุกรขุน ผู้ขาย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน หลังจากท่ีการผลิตสุกรขุนในแต่ละชุดเสร็จสิ้น 

15  ในกรณีที่ผู้ซื้อได้กระท าละเมิดข้อก าหนดของสัญญาการผลิตสุกรขุน ให้ผู้ขายมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ขายอาจจะขอให้ผู้ซื้อจ่ายค่าปรับ สัญญานี้ท าคู่กัน
กับส าเนาเก็บไว้โดยฝ่ายละชุดทั้งสองฝ่าย 

ขอยืนยันว่า คู่สัญญาได้เข้าใจอย่างละเอียดในเงื่อนไขของสัญญานี้ จึงได้ลงชื่อไว้ต่อหน้า
พยาน 

ลงนาม (ผู้ขาย)..................../ลงนาม (ผู้ซื้อ) ......................... 
ลงนาม (พยาน)..................../ลงนาม (พยาน)...............................  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก จ 
 

สัญญาซื้อ-ขายสุกรแบบมีเงื่อนไข 
 

                                                            เลขที่สัญญา...... ท าท่ี...........................................  
                                        วันที่...........................................  

สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้นระหว่าง.....................................ส านักงานตั้งอยู่ที่......... ซึ่งต่อไปนี้ ใน
สัญญาจะเรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ.............................บัตรประชาชนเลขที่................................ 
อยู่บ้านเลขที่.............ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ซื้อ”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญา มี
ข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1  “ผู้ซื้อ” ตกลงซื้อและ “ผู้ขาย” ตกลงขายลูกสุกรที่มีน้ าหนักตัว........กิโลกรัม จ านวน
.........ตัว ราคาตัวละ.......บาท เป็นเงิน..............................บาท  

ข้อ 2  “ผู้ซื้อ” ตกลงว่าจะซื้อ อาหารสุกรขุนจาก “ผู้ขาย” เพ่ือใช้เลี้ยงลูกสุกรขุนดังกล่าว 
โดยสั่งซื้อโดยตรงจาก “ผู้ขาย” ในเงื่อนไขประกันราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1  อัตราส่วนชนิดของอาหาร (ถุงละ 30 กิโลกรัม) ของสุกรขุน (จ านวน 100 ตัว) 
เป็นดังนี้ อาหารสุกรเล็กจ านวน....... ถุง (ราคาถุงละ... บาท) อาหารสุกรรุ่นจ านวน...... ถุง (ราคาถุงละ
... บาท) อาหารสุกรขุนจ านวน.......... ถุง (ราคาถุงละ........... บาท) 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอาหารสุกรขุนทั้งหมด “ผู้ขาย” เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้นเว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 3  “ผู้ซื้อ” ยินยอมให้พนักงานหรือตัวแทนของผู้ขาย เข้าไปตรวจสอบการผลิตสุกรขุนใน
ฟาร์มของ “ผู้ซื้อ” ตามสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยที่ “ผู้ขาย” ไม่ต้องแจ้งให้ “ผู้ซื้อ” ทราบล่วงหน้า 
และ       “ผู้ซื้อ” ต้องแจ้งให้ “ผู้ขาย” ทราบทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในการผลิตสุกรขุน หรือมี
การเกิดโรคระบาด หรือพบว่ามีอัตราการตายที่มีจ านวนมากผิดปกติ 

ข้อ 4  “ผู้ขาย” ตกลงจะซื้อคืนสุกรขุนในสภาพปกติที่มีอายุในการผลิตทั้งหมดในจ านวน
ประมาณ......วัน และมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า............กิโลกรัม/ตัวจาก “ผู้ซื้อ” ณ ฟาร์มที่ผลิตของ “ผู้ซื้อ” 
ในราคาประกันที่กิโลกรัมละ...........บาท ในกรณีที่การผลิตสุกรขุนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ 
“ผู้ขาย” ให้ “ผู้ขาย” ท าการตัดราคาในการรับซื้อตามท่ีระบุไว้ในใบแทรกของสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ 5  “ผู้ขาย” จะส่งมอบส่วนเกินของมูลค่าสุกรขุน ลูกสุกรขุน อาหารสุกรขุนแก่ “ผู้ซื้อ” 
ในกรณีที่มีก าไรจากการผลิต ภายใน 15 วันหลังจากท่ีมีการจับสุกรขุนหมดเล้า 
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ข้อ 6  “ผู้ซื้อ” ยินยอมช าระเงินในส่วนที่ขาดของมูลค่าสุกรขุน ลูกสุกรขุน อาหารสุกรขุน
ให้แก่ “ผู้ขาย” ในกรณีที่ผลประกอบการจากการผลิตมีการขาดทุน ภายใน 15 วันหลังจากจับสุกรขุน
หมดเล้า  

ข้อ 7  ในกรณีที่เกิดโรคระบาด “ผู้ซื้อ” มีหน้าที่เป็นตัวแทนของ “ผู้ขาย” ในการแจ้งและ
ติดต่อ กับภาครัฐ ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายสุกรขุนและขอรับเงินชดเชยจากภาครัฐ ช าระค่าลูกสุกร
ขุน และอาหารสุกรขุน จนครบถ้วน 

ข้อ 8  เพ่ือเป็นหลักประกันตามสัญญานี้ “ผู้ซื้อ” ได้วางหลักประกันการช าระหนี้ให้กับ 
“ผู้ขาย” ดังนี้  

8.1  เงินสด จ านวน...............................บาท (........................................)  
8.2  เช็คเงินสด ธนาคาร.........................สาขา...................เลขที่เช็ค........................ 

เช็คลงวันที่..........................จ านวนเงิน..............................บาท (........................................)  
หลักประกันตามข้อ 8 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่สุกรขุน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ที่ไม่ใช่ความ
รับผิดชอบของ “ผู้ขาย” แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ซื้อ” ได้ยินยอมให้ “ผู้ขาย” ริบหลักประกัน หรือน ามาหัก
ช าระค่าลูกสุกรขุน รวมทั้งค่าอาหารสุกรขุนที่ค้างช าระได้ทันที 

ข้อ 9  สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่..............................ถึงวันที่.............................ใน
กรณีที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงก่อนครบอายุการผลิตในรุ่น (Lot) นั้น ๆ หรือยังมีสุกรขุนอยู่ในโรงเรือน
ให้ถือว่าคู่สัญญาได้ตกลงและยินยอมให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป  จนกว่าจะได้จับสุกรขุนออก
จากโรงเรือนเสร็จเรียบร้อย 

ข้อ 10  ในกรณีที่ “ผู้ซื้อ” เป็นฝ่ายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมส่งมอบ
สุกรขุนที่ผลิตตามสัญญาในข้อ 4 ให้แก่ “ผู้ขาย” ให้ถือว่า “ผู้ซื้อ” ยินยอมให้ “ผู้ขาย”เข้าไปในฟาร์ม
โรงเรือนผลิตสุกรขุน เพ่ือท าการจับสุกรขุนของ “ผู้ซื้อ” พร้อมทั้งยึดเอาอาหารสุกรขุนของ “ผู้ขาย” 
ได้ทันที หากมีความจ าเป็นต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาล  ให้ “ผู้ซื้อ” เป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความอย่างสูงในการด าเนินคดีทั้งสิ้นนั้นด้วย 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้อความและสาระสาคัญในสัญญานี้โดยตลอด  รวมทั้งมีความเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุก
ประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
ลงชื่อ.................................................... “ผู้ขาย” ลงชื่อ.............................................. “ผู้ซื้อ” 
       (.....................................................)                  (..............................................)  
ลงชื่อ.....................................................พยาน ลงชื่อ......................................................พยาน 
       (.....................................................)                  (................................................) 



 

ภาคผนวก ฉ 
 

สถิติการส่งออกสุกรมีชวีิต เนื้อสุกรแช่แข็ง ปรงุสุกและเครื่องในของไทย 
 

ตารางท่ี ฉ.1  สถิติการส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็ง 
 

    ประเทศ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
 ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้าน

บาท 
ตัน ล้าน

บาท 
    ฮ่องกง 5,365.50 518.40 4,481.42 347.52 4,441.00 389.96 5,443.92 513.49 
    กัมพูชา 275.80 19.30 270.40 18.93 261.95 18.33 241.47 21.08 
    ญี่ปุ่น 21.20 2.18 10.46 1.05 0.93 0.09 - - 
    เวียดนาม - - - - 48.00 1.11 62.19 3.76 
    ฮังการี - - - - 416.56 38.93 - - 
    เกาหลีใต้ 14.03 1.30 - - - - - - 
    อังกฤษ 0.02 0.00 - - - - - - 
    ฟินแลนด์ 34.20 2.86 - - - - - - 
    เยอรมนี 0.01 0.00 - - - - - - 
    สิงคโปร์ 0.02 0.00 0.01 0.00 - - 0.02 0.00 
    อื่น ๆ 74.06 11.19 0.01 0.00 3.37 0.34 - - 
    รวม 5,784.84 555.23 4,762.29 367.50 5,172.18 448.76 5,747.60 538.34 

 
 แหล่งที่มา: กรมปศุสัตว์, ศูนย์สารสนเทศ, กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ, สถิติการน าเข้า/ส่งออก

สินค้าปศุสัตว์ในรอบปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจ ากัด, 2552), หน้า 55. 
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ตารางท่ี ฉ.2  การส่งออกเนื้อสุกรปรุงสุก 
 
ประเทศ 
ส่งออก 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท 

ญี่ปุ่น 5,765.69 848.41 7,436.58 1,265.29 6,969.78 1,128.46 7,992.44 1,428.05 

สิงคโปร์ - - 21.42 2.76 - - 92.21 12.69 

เวียดนาม - - - - 2.03 0.30 7.35 1.12 

ฮ่องกง 59.17 10.27 53.02 10.17 89.32 12.78 121.01 11.11 

เลบานอล - - 6.68 1.39 14.56 1.79 - - 

มัลดีฟ - - - - - - 21.68 4.49 

รวม 5,824.86 858.68 7,517.70 1,279.61 7,075.69 1,143.33 8,234.68 1,457.46 

 
แหล่งที่มา: กรมปศุสัตว์, ศูนย์สารสนเทศ, กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ, สถิติการน าเข้า/ส่งออก

สินค้าปศุสัตว์ในรอบปี 2551 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจ ากัด, 2552), หน้า 59. 

 
ตารางท่ี ฉ.3  การส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรและเครื่องใน 
 

ประเภท ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท 

1 สุกรมีชีวิต 289,328.00 1,165.30 1,265,450.00 1,898.30 677,450 2,091.40 
 2 เนื้อสุกร    
  แช่เย็นแช่

แข็ง 
1,499.88 78.00 2,576.69 140.20 2,069.75 130.10 

แช่เกลือ 107.22 11.20 314.99 24.60 1,001.55 83.80 
   แปรรูป 2,116.41 1,808.70 9,080.60 2,125.10 11,320.31 2,502.90 
รวม(ข้อ 2) 9,723.51 1,897.90 11,972.28 2,289.90 14,391.61 2,716.80 
3 เครื่องใน 163.91 13.90 716.31 58.10 608.19 40.30 

 
แหล่งที่มา: กรมศุลกากร, การส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรและเครื่องใน, ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 

2558 จาก https://www.dft.go.th 
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ตารางท่ี ฉ.4  ตลาดส่งออกสุกรมีชีวิต 
 

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
(สุกรมีชีวิต) ตัว % ตัว % ตัว % 
กัมพูชา 185,165 64.00 282,144 64.99 273,227 40.33 
ลาว 100,514 34.74 150,777 11.91 290,853 42.93 
อิสราเอล - - - - 60,436 8.92 

 
แหล่งที่มา: กรมศุลกากร, ตลาดส่งออกสุกรมีชีวิต, ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 จาก 

https://www.dft.go.th 
 
ตารางท่ี ฉ.5  ตลาดส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป 
 

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ตัน % ตัน % ตัน % 

ญี่ปุ่น 7,487.76 92.25 8,083.71 89.02 9,054.35 79.98 
ฮ่องกง 361.78 4.45 367.59 4.05 354.68 3.13 
เมียนม่าร์ 230.03 2.83 329.78 3.63 1,498.65 13.24 

 
แหล่งที่มา: กรมศุลกากร, ตลาดส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป, ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 จาก 

https://www.dft.go.th 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ช 
 

สถิติการน าเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิต และผลิตภัณฑส์ุกรจากต่างประเทศ 
 

ตารางท่ี ช.1  การน าเข้าสุกรพันธุ์ของประเทศไทย 
 

ประเทศที่
น าเข้า 

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
ตัว บาท ตัว บาท ตัว บาท ตัว บาท 

สหรัฐอเมริกา 158 6,965,835 - - - - 108 9,495,624 

เดนมาร์ค 319 16,711,892 226 11,074,670 120 7,027,547 77 5,372,532 

อังกฤษ 140 3,830,178 126 5,848,729 75 4,001,247 - - 

ไอแลนด์ - - 37 2,432,348 - - - - 

นอร์เวย์ 41 1,863,565 - - 39 1,810,911 - - 

สปป.ลาว 43 430,000 - - - - - - 

สาธารณรัฐเชค - - 5 1,542,456 - - - - 

เกาหลีใต้ - - - - - - 72 1,426,537 

รวม 701 29,801,470 394 20,898,203 234 12,839,705 257 16,294,692 

 
แหล่งที่มา: กรมปศุสัตว์, ศูนย์สารสนเทศ, กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ, สถิติการน าเข้า/ส่งออก

สินค้าปศุสัตว์ในรอบปี 2551, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
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ตารางท่ี ช.2  การน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากต่างประเทศ 
 
ประเภท ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท ตัน ล้านบาท 
1 สุกรมีชีวิต 414.00 21.30 804.00 54.60 1,360.00 87.90 
2 เนื้อสุกร    
-แช่เย็นแช่แข็ง 21.35 1.10 258.65 16.60 724.76 38.40 
-แช่เกลือ 827.50 20.50 696.17 26.80 633.24 23.60 
-แปรรูป 112.20 19.00 118.31 24.40 131.60 28.70 
รวม (ข้อ 2) 961.05 40.60 1,073.13 67.80 1,489.60 90.70 
3 เครื่องใน 10,142.48 111.80 21,565.12 290.50 14,139.67 161.80 

 
แหล่งที่มา: กรมศุลกากร, การน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากต่างประเทศ, ค้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 

จาก https://www.dft.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ซ 
 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เปน็ธรรม 
พ.ศ. ... 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 
หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
เหตุผล 

โดยที่มีการน าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมอย่าง
แพร่หลายซึ่งได้ช่วยลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อยเข้า
สู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ สามารถแข่งขันได้ภายใต้
กระบวนการผลิตในยุคใหม่ที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั งในด้านพันธุ์ 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การป้องกันโรค การแปรรูป การจัดจ าหน่าย ซึ่งพัฒนาไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจริยธรรมที่เหมาะสม 
ประกอบกับข้อก าหนดและเงื่อนไขในระบบเกษตรพันธสัญญามีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกร โดยมีข้อพิพาทระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางเกษตรอันเนื่องมาจากความ       
ไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ิมมากขึ นเรื่อย ๆ ดังนั นเพ่ือให้การท าเกษตรกรรมในระบบ
พันธสัญญาเกิดประโยชน์ต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายจึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือ
ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม การจัดท ายุทธศาสตร์
และแผนแม่บท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา การจดแจ้งผู้ประกอบธุรกิจ
การเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา การจดแจ้งสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาโดยก าหนด
ลักษณะของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครอง
คู่สัญญาในระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
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บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 

 
1.  เหตุผลและความจ าเป็น 

โดยที่มีการน าระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมอย่าง
แพร่หลายซึ่งได้ช่วยลดความเหลื่อมล  าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยยกระดับเกษตรกรรายย่อยเข้า
สู่ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ สามารถแข่งขันได้ภายใต้
กระบวนการผลิตในยุคใหม่ที่เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านพันธุ์ 
วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการป้องกันโรค การแปรรูป การจัดจ าหน่าย ซึ่งพัฒนาไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจริยธรรมที่เหมาะสม 
ประกอบกับข้อก าหนดและเงื่อนไขในกระบวนการเกษตรพันธสัญญามีความซับซ้อนและส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกร โดยมีข้อพิพาทระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร อันเนื่องมาจาก
ความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ิมมากขึ นอย่างต่อเนื่อง ดังนั นเพ่ือให้การท า
เกษตรกรรมในระบบพันธสัญญาเกิดประโยชน์ต่อประเทศและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึง
สมควรให้มีกฎหมายเพ่ือก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนแม่บทเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา การจด
แจ้งผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา การจดแจ้งสัญญาในระบบเกษตรพันธ
สัญญา ก าหนดลักษณะและพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูล การ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองคู่สัญญาในระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี  

 
2.  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ เป็นธรรม พ.ศ.  . ..
ประกอบด้วยหมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม หมวด 2 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หมวด 3 การเปิดเผยข้อมูล หมวด 4 การคุ้มครองคู่สัญญาในระหว่างไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท หมวด 5 บทก าหนดโทษและบทเฉพาะกาลรวมทั งสิ น 25 มาตรา โดยมีสาระส าคัญ
และสรุปได้ ดังนี  

 
2.1  บทนิยาม 
ก าหนดขอบเขตนิยามค าว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” ซึ่ งอยู่ภายใต้บั งคับแห่ง

พระราชบัญญัตินี หมายความว่า ระบบการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร ทั งในด้านการปศุสัตว์ 
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ประมง และในการผลิตพืช ผัก ผลไม้ ที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกร 
ทั งนี ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี  ผู้ประกอบการ
ธุรกิจทางการเกษตรหมายความถึงบริษัทหรือองค์กรธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการผลิต 
จ าหน่าย หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การส่งออกสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้แทน ตัวแทน หรือ
ผู้จัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรด้วย 

“เกษตรกร” หมายความว่าบุคคลหรือคณะบุคคลทั งที่ไม่เป็นนิติบุคคลและเป็นนิติบุคคล 
(เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด) ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่หมายความรวมถึงสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรซึ่งจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

 
2.2  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญาที่เป็นธรรม” ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายกสภาทนายความ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการผู้แทนเกษตรกรจ านวนสามคน กรรมการผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรจ านวนสามคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจ านวนสี่คน โดยใช้เลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม รวมทั ง
ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

(1)  จัดท ายุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกสี่ปี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2)  ส่งเสริมให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมาย รวมทั งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

(3)  พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในระบบเกษตรพันธสัญญา 

(4)  เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตรากฎหมายและการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 

(5)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในเรื่องดังต่อไปนี  
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ก.  การจดแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามมาตรา 16 
ข.  การเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศอ่ืนใดในการโฆษณา 
ค.  ก าหนดสัญญาข้อตกลงมาตรฐานในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ง.  การรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา 

(6)  ก าหนดแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี  
ก.  พื นที่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ข.  การจัดท างบประมาณ ด้านจ านวนและปริมาณของสินค้าทางการเกษตรที่จะท าการ

ผลิตในแต่ละเขตพื นที่ 
ค.  ลักษณะ ประเภทหรือชนิดของพันธุ์ วัตถุดิบ ยา สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งที่

ต้องน ามาใช้ในการผลิตสินค้า 
ง.  การชี ชวนให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการผลิต ปัญหาของ

การผลิต ภาระความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันตามสัญญาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
จ.  เรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(7)  แต่งตั งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการและมอบหมายอ านาจหน้าที่เพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.3  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม 

โดยก าหนดให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าหน้าที่เป็นส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม โดยรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
รวมทั งให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี  

(1)  การจัดท าระบบฐานข้อมูลทั่วไปในด้านต่าง ๆ ของระบบเกษตรพันธสัญญาหรือระบบ
ฐานข้อมูลอื่นใดท่ีจ าเป็น 

(2)  รับจดแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(3)  รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(4)  ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(5)  ปฎิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ เลขานุการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี แจงให้ถ้อยค า หรือส่ง
ข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
2.4  ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญานอกจากต้องไม่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือกฎหมายอ่ืนแล้ว ยังก าหนดห้ามมิให้ท า
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม รวมทั งมีลักษณะหรือพฤติกรรม 
ดังต่อไปนี  

(1)  เลือกปฏิบัติ หรือใช้สิทธิตามกฎหมายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม 
(2)  ส่งมอบพันธุ์  วัสดุอุปกรณ์ อาหาร ยา หรือปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้

มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบังคับให้เกษตรกรรับหรือกระท าการใด  ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา 

(3)  แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดความจริงที่ต้องบอกหรือซ่อนเร้นข้อมูลที่จ าเป็นอัน
เกี่ยวเนื่องกับข้อสัญญา 

(4)  ส่งมอบสัญญาหลังจากเกษตรกรได้ก่อภาระผูกพันหรือเริ่มลงทุนแล้ว 
(5)  กระท าข้อตกลงหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ทั งนี กรณีที่ข้อสัญญาหรือพฤติกรรมใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี  หรือที่มิให้น าบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี ไปใช้บังคับไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนนั นเป็นโมฆะและใน
กรณีที่มีข้อสงสัย ให้ถือเอาข้อก าหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดระหว่างคู่สัญญา เป็นข้อตกลงที่ใช้ใน
ระหว่างคู่สัญญา และในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ให้ตีความสัญญาไปในทางที่เป็น
คุณแก่ฝ่ายที่มิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญานั น นอกจากนั นเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อ 
หรือชี ชวนเกินจริงให้เกษตรกรเข้าสู่สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาจึงก าหนดให้บรรดาประกาศ 
โฆษณา ค ารับรอง หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรซึ่งท าให้เกษตรกร
เข้าใจในขณะท าสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรตกลงจะมอบให้หรือจัดหาให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการ 
หรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด รับประกัน หรือจะด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่เกษตรกร เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนในการเข้าท าสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรจะให้สิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติมจากที่ได้ท าสัญญาไว้ ให้ถือว่าข้อความ การกระท าหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา ทั งนี เกษตรกรสามารถน าสืบพยานบุคคล หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ 
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ถึงแม้ว่าการท าสัญญานั น กฎหมายจะก าหนดว่าต้องท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ และไม่
ปรากฎข้อตกลงนั นในหนังสือที่ได้ท าขึ นก็ตาม 
 

2.5  การจดแจ้งและการเปิดเผยข้อมูล 
(1)  การจดแจ้งผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่ งมี

ความประสงค์จะด าเนินธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาจดแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการ ทั งนี เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทางเกษตรใช้ในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา รวมทั งให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรซึ่งได้จดแจ้งไว้ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเข้าท าสัญญา 

(2)  การจดแจ้งสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
จดแจ้งสัญญาที่ใช้ในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ค ารับรองว่าเป็นสัญญา
ที่  ไม่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เมื่อผ่านการรับรองแล้วผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
สามารถระบุบนสัญญาดังกล่าว ได้ว่าผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว โดยเครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ หรือข้อความที่ระบุบนสัญญาดังกล่าวให้เป็นตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(3)  การเปิดเผยข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด หรือมีพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการ
ประกอบธุรกิจเกษตรพันธสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ให้
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยบัญชีรายชื่อของผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวประกาศให้
ทราบโดยทั่วไป ทั งนี ร่างกฎหมายนี ได้ให้การคุ้มครองคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย   มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่าได้กระท าการอันเป็นความผิดฐานเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาท เว้นแต่จะได้กระท าการโดยไม่สุจริตหรือโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 

 
2.6  การคุ้มครองคู่สัญญาในระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ก าหนดให้ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา ให้คู่สัญญาหรือผู้มี

ส่วนได้เสียเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกรอบเวลาที่คณะกรรมการก าหนด
ก่อนจึงจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล ทั งนี ในระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้าม
มิให้กระท าการ ดังต่อไปนี  

(1)  ชะลอ ระงับหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ
เสียหาย เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมรับ 
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(2)  กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาทั งทางตรงและทางอ้อม อาทิการหยุด
น าส่งปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

(3)  ตกลงเพ่ิมเติมหรือแก้ไข เพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับความเสี่ยงภัย รับภาระหรือ
มีหน้าที่เพ่ิมเติมแต่เพียงล าพัง โดยไม่มีค่าตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกันได้ในทางเศรษฐกิจ โดย
ข้อตกลงเพ่ิมเติมนั นให้ถือว่าเป็นอันใช้บังคับไม่ได้และไม่มีผลผูกพันกัน 

 
2.7  บทก าหนดโทษ 
(1)  ก าหนดให้ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งหรือหนังสือเรียกของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

เลขานุการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี แจง ให้
ถ้อยค า หรือส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

(2)  ก าหนดให้ผู้ใดใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือข้อความใดที่ตีความได้ว่าได้รับรองการจด
แจ้งตามมาตรา 16 โดยมิชอบ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั งจ าทั งปรับ 

(3)  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั น เกิด
จากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้ อง
กระท าของกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั น ผู้นั น
ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั นด้วย ทั งนี บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ ในการใช้อ านาจดังกล่าวคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการ เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าการแทนได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระ
เงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
2.8  บทเฉพาะกาล 
(1)  ก าหนดให้ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญาที่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เป็นธรรมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ทั งนี ให้ด าเนินการคัดเลือกและ
แต่งตั งคณะกรรมการภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 

(2) ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัตินี ทุก  ๆ ห้าปี 
โดยในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตินี หรือด าเนินการประการหนึ่ง



191 
 

ประการใดเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ เป็น ธรรม ให้
คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป ทั งนี การทบทวนกฎหมายต้องจัดให้
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียอยา่งทั่วถึงด้วย 

 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่

เป็นธรรม 
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ

สัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. ... 
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
มาตรา 3  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้ แล้วใน

พระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี แทน 
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี  
“ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตสินค้าและบริการทางการเกษตร 

ทั งในด้านการปศุสัตว์และการประมงและในการผลิตพืช ผัก ผลไม้ที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเกษตรกับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

“ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บริษัทหรือองค์กรธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การประกอบการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสินค้าหรือปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติ
บุคคลที่เป็นผู้แทน ตัวแทนหรือผู้หาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรด้วย 

“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลทั งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นนิติบุคคล 
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และ
เครือข่ายเกษตรกรซึ่งจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ 

“ข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวกับสัญญา
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เปน็ธรรม 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี แต่งตั งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  



192 
 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี และ

ให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด 1 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 
มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม 

ประกอบด้วย 
(1)  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ นายกสภาทนายความ ผู้จัดการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคาร
แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(3)  ผู้แทนเกษตรกร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาจ านวนสามคนเป็น
กรรมการ 

(4)  ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งจากบุคคลที่ได้รับการสรรหา
จ านวนสามคนเป็นกรรมการ 

(5)  ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม เศรษฐศาสตร์ การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านละหนึ่งคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งจ านวนสี่คนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(6)  ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด ทั งนี กรรมการผู้แทนเกษตรกรตาม (3) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) ต้อง  
ไม่เป็นที่ปรึกษา กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือมีส่วนได้เสียอันมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์กับกรรมการผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตาม (4) 

มาตรา 7 ให้กรรมการตามมาตรา 6(3) (4) และ (5) มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี  
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั งกรรมการขึ นใหม่ ให้
กรรมการผู้นั นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจะได้แต่งตั งกรรมการคนใหม่ ซึ่งต้องแต่งตั งภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน 
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มาตรา 8 นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง กรรมการตามมาตรา 6(3) 
(4) และ (5) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย 
(4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(6)  คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้พ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการตามมาตรา 6(3) (4) และ(5) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการด าเนินการ

สรรหาตามความในมาตรา 6 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้รัฐมนตรีจะไม่แต่งตั งก็ได้ 
มาตรา 9 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความ

เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน รวมทั งให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี  
(1)  จัดท ายุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกห้าปีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2)  ส่งเสริมให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ตาม

กฎหมาย รวมทั งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(3)  พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและบุคลากรในหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

ระบบเกษตรพันธสัญญา 
(4)  เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการตรากฎหมาย และการแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(5)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี  

ก.  การจดแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตามมาตรา 16 
ข.  การเปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศอ่ืนใดในการโฆษณา 
ค.  ก าหนดสัญญาข้อตกลงมาตรฐานในระบบเกษตรพันธสัญญา 
ง.  การรับเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา 

(6)  ก าหนดแนวทางเก่ียวกับการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี  
ก.  พื นที่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ข.  การจัดท าประมาณการจ านวนและปริมาณของสินค้าทางการเกษตรที่จะท าการผลิต

ในแต่ละเขตพื นที ่
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ค.  ลักษณะ ประเภทหรือชนิดของพันธุ์ วัตถุดิบ ยา สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่ง
ที่ต้องน ามาใช้ในการผลิตสินค้า 

ง.  การชี ชวนให้เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการผลิต ปัญหาของ
การผลิต ภาระความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันตามสัญญาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร 

จ.  เรื่องอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(7)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
(8)  แต่งตั งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และมอบหมายอ านาจหน้าที่เพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 
(9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา 10 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่
ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั นได้
หรือไม่ ทั งนี ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 

มาตรา 11 ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือท าหน้าที่ที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี  

(1)  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(2)  จัดท าระบบฐานข้อมูลทั่วไปในด้านต่างๆ ของระบบเกษตรพันธสัญญาหรือระบบ

ฐานข้อมูลอื่นใดท่ีจ าเป็น 
(3)  รับจดแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9(5) 
(4)  รับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาทั งนี  ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9(5) 
(5)  ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา 12 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี แจงให้
ถ้อยค าหรือส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
หมวด 2 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
มาตรา 13 บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายจากข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรมตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายอื่น 
มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดท าสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาอันเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็น

ธรรม รวมทั งมีลักษณะหรือพฤติกรรม ดังต่อไปนี  
(1)  เลือกปฏิบัติหรือใช้สิทธิตามกฎหมายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม 
(2)  ส่งมอบพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ อาหาร ยา หรือปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้

มาตรฐานตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบังคับให้เกษตรกรรับหรือกระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา 

(3)  แสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงที่ต้องบอก หรือซ่อนเร้นรับข้อมูลที่จ าเป็นอัน
เกี่ยวเนื่องกับข้อสัญญา 

(4)  ส่งมอบสัญญาหลังจากเกษตรกรได้ก่อภาระผูกพันหรือเริ่มลงทุนแล้ว 
(5)  กระท าข้อตกลงหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ข้อสัญญาหรือพฤติกรรมใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี  หรือที่มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

นี ไปใช้บังคับไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนนั นเป็นโมฆะ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ถือเอาข้อก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดระหว่างคู่สัญญาเป็นขัอตกลงที่ใช้
ในระหว่างคู่สัญญา และในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้ตีความสัญญาไปในทางที่เป็น
คุณแก่ฝ่ายที่มิได้เป็นผู้ก าหนดสัญญานั น 

มาตรา 15 บรรดาประกาศ โฆษณา ค ารับรองหรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ของ            
ผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรซึ่งท าให้เกษตรกรเข้าใจในขณะท าสัญญาว่าผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรตก
ลงจะมอบให้ หรือจัดหาให้ซึ่งทรัพย์สิน บริการหรือสาธารณูปโภคอ่ืนใด รับประกัน หรือจะด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่เกษตรกร เพ่ือเป็นการตอบแทนในการเข้าท าสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่ผู้
ประกอบธุรกิจการเกษตรจะให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมจากที่ได้ท าสัญญาไว้ให้ถือว่าข้อความ การ
กระท าหรือข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ งของสัญญาซึ่ งสามารถน าสืบพยานบุคคล หรือ
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พยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าการท าสัญญาเช่นว่านั น กฎหมายจะก าหนดว่าต้อง
ท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือและไม่ปรากฎข้อตกลงนั นในหนังสือที่ได้ท าขึ นก็ตาม 

 
หมวด 3 

การเปิดเผยข้อมูล 
มาตรา 16 ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจดแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีดังต่อไปนี  
(1)  มีความประสงค์จะด าเนินการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(2)  สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 
(3)  ข้อมูลของเกษตรกรซึ่งเป็นคู่สัญญา 
ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
เมื่อรับจดแจ้งแล้วให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์

กับสาธารณะตามมาตรา 9(5) ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 
สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาที่ได้รับการจดแจ้งและเป็นไปตามพระราชบัญัตินี              

ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถระบุบนสัญญาดังกล่าวได้ว่าผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการแล้ว ทั งนี เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือข้อความที่ระบุบนสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

การพิจารณาของคณะกรรมการไม่เป็นเหตุที่บุคคลใดจะอ้างเพ่ือปฏิเสธความรับผิดตาม
สัญญา 

มาตรา 17 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งให้ด าเนินการแก้ไข ให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองคู่สัญญาให้ได้รับความเป็นธรรม ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าและเปิดเผยบัญชีรายชื่อของผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่
คณะกรรมการก าหนดหรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี  

การด าเนินการตามวรรคสอง คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ย่อม
ได้รับความคุ้มครองมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่าได้กระท าการอันเป็นความผิดฐานเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาท เว้นแต่จะได้กระท าการโดยไม่สุจริต หรือโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
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หมวด 4 
การคุ้มครองคู่สัญญาในระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

มาตรา 18 ในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญาให้คู่สัญญาหรือผู้มี
ส่วนได้เสียเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกรอบเวลาที่คณะกรรมการก าหนด
ก่อน จึงจะมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาล 

มาตรา 19 ในระหว่างกระบวนการตามมาตรา 18 ห้ามมิให้กระท าการ ดังต่อไปนี  
(1)  ชะลอ ระงับหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ

เสียหาย เว้นแต่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะปฏิเสธไม่ยอมรับ 
(2)  กระท าการใด ๆ ที่เป็นการเสียหายแก่คู่สัญญาทั งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การหยุด

น าส่งปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
(3)  ตกลงเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเพ่ือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นผู้รับความเสี่ยงภัย รับภาระหรือมี

หน้าที่เพ่ิมเติมแต่เพียงล าพัง โดยไม่มีค่าตอบแทนในระดับที่ เทียบเท่ากันได้ในทางเศรษฐกิจ โดย
ข้อตกลงเพ่ิมเติมนั น ให้ถือว่าป็นอันใช้บังคับไม่ได้และไม่มีผลผูกพันกัน 

 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 
มาตรา 20 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งหรือหนังสือเรียกที่ออกตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
มาตรา 21 ผู้ใดใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือข้อความใดที่ตีความได้ว่าได้รับการรับรองการ

จดแจ้งตามมาตรา 16 โดยมิชอบ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั งจ าทั ง
ปรับ 

มาตรา 22 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั น
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั น 
ผู้นั นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั นด้วย 

มาตรา 23 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้
ในการใช้อ านาจดังกล่าว คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ เลขานุการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระท าการแทนได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
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บทเฉพาะกาล 
มาตรา 24 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญาที่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัตินี  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เป็นธรรมตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็น
ธรรม พ.ศ. ... ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ทั งนี ให้ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั งคณะกรรมการภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ 

มาตรา 25 เมื่อครบก าหนดเวลาทุกห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  ให้
คณะกรรมการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัตินี  ในกรณีที่สมควรปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตินี หรือด าเนินการประการหนึ่งประการใด เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริ มและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องตัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ทั่วถึง 
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