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ฉบบัวนัองัคารท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 

คอลมัน์ กวนน ้าให้ใส : นับหน่ึง ปฏิรปูเกษตรพนัธสญัญา 

ปจัจุบนั ระบบเกษตรพนัธสญัญา หรอืคอนแทรคฟารม์มิง่ แพร่หลาย
กว้างขวาง เกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกรหลายล้านครวัเรือน หรอืหลายสบิล้าน
ชวีติ ลา่สุด พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา พ.ศ.
2560 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา มผีลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายแลว้ 

1. หลกัส ำคญั คือ สง่เสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา ใหม้ี
ความเป็นธรรมตามหลกัสากล ปจัจุบนั การผลิตการเกษตรพนัธสญัญา
หลากหลายมากเชน่ บรษิทัเอกชนยกัษ์ใหญ่ท าสญัญากบัเกษตรกร ใหเ้ลีย้ง

หมู เลีย้งไก่เลีย้งปลา ปลูกพชืเศรษฐกจิมากมายหลายชนิด เพื่อส่งขายใหก้บับรษิทัเอกชน โดยบรษิัทจดัหา
อุปกรณ์ เครื่องมอื เมลด็พนัธุใ์หก้บัเกษตรกร การท าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา มลีกัษณะผสมผสาน 
ระหว่างสญัญาจา้งท าของ สญัญาจา้งแรงงาน และสญัญาซื้อขาย มคีวามซบัซอ้นและยุ่งยากในการวเิคราะห์
ถงึความคุม้คา่และตน้ทุนในการผลติผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตร บอ่ยครัง้เมื่อเกดิปญัหาขอ้พพิาท หรอื
เกดิภยัพบิตั ิฝา่ยเกษตรกรมกัเสยีเปรยีบ เพราะรูไ้ม่ทนัเรื่องกฎหมาย เงื่อนไขทางธุรกจิ เป็นตน้ โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอ่ย ซึ่งมอี านาจต่อรองน้อยกว่าผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรมคีวามเสีย่งในการปฏบิตัติาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ในกฎหมายฉบบัน้ี จงึก าหนดหลกัเกณฑใ์นการท าสญัญาในระบบเกษตรพนัธ
สญัญา เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝา่ย รวมทัง้ก าหนดกลไกในการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธ
สญัญา เพื่อใหเ้กษตรกรมคีวามมัน่คงทางดา้นรายได ้ไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยกีารผลติ มกีาร
ควบคุมตน้ทุนในการผลติการเกษตร มกีารป้องกนัความเสีย่ง สรา้งความสามารถแขง่ขนัในตลาดการคา้เสรี
ต่อไปดว้ย 

2. ในกฎหมำยฉบบัน้ี มีเน้ือหำทีน่่ำสนใจหลำยประกำร อาท ิ
2.1 การคุม้ครองเกษตรกร เช่น ก่อนการด าเนินการท าสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาผูป้ระกอบ

ธุรกจิทางการเกษตรต้องจดัท าเอกสารส าหรบัการชี้ชวนและร่างสญัญาใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ท าสญัญาในระบบ
เกษตรพนัธสญัญาทราบเป็นการล่วงหน้า พรอ้มทัง้รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลตามเอกสารส าหรบัการชี้
ชวน และตอ้งสง่ส าเนาเอกสารส าหรบัการชีช้วนดงักลา่วใหส้ านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกบ็ไว้
เพือ่ใชเ้ป็นเอกสารในการตรวจสอบจ านวนหน่ึงชุด เอกสารส าหรบัการชีช้วน อยา่งน้อยตอ้งมขีอ้ความหรอืค า
รบัรองเกี่ยวกบัขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนและเขา้ท าสญัญา ดงัต่อไปน้ี ขอ้มูลทางพาณิชย ์หรอืขอ้มูลอื่นใด
อนัเป็นประโยชน์ในเชงิพาณิชยข์องผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตรทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาในระบบเกษตรพนัธ
สญัญาที่ประสงค์จะชี้ชวนต่อเกษตรกร ขอ้มูลแผนการผลติ เงนิลงทุน คุณภาพ ตลอดจนประมาณการของ
จ านวนหรอืปรมิาณของผลติผลหรอืบรกิารทางการเกษตรทีจ่ะท าการผลติหรอืบรกิารตามสญัญา ระยะทางที่



เหมาะสมในการขนสง่ ผลติผลทางการเกษตร ประมาณการระยะเวลาคนืทุนความคุม้คา่ในการผลติ และภาระ
ความเสีย่งทีอ่าจตอ้งแยกความรบัผดิชอบหรอืรบัผดิชอบร่วมกนั ฯลฯ โดยใหถ้อืว่าเอกสารส าหรบัการชีช้วน
ตามวรรคหน่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญา สญัญาที่ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตร
จดัท ากบัเกษตรกร หากขอ้ความใดในสญัญาขดัหรอืแยง้กบัขอ้ความในเอกสารส าหรบัการชีช้วนใหต้คีวามไป
ในทางที่เป็นคุณแก่เกษตรกร กฎหมายละเอยีดถงึขนาดก าหนดว่า สญัญาในระบบเกษตรพนัธสญัญาต้อง
จดัท าเป็นหนังสอื ใชข้อ้ความภาษาไทยที่เขา้ใจงา่ย หากมศีพัทท์างเทคนิคจะตอ้งมคี าอธบิายประกอบ เป็น
ตน้ 

2.2 ใหม้คีณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ประกอบดว้ย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงยตุธิรรม เลขาธกิารคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั อยัการสูงสุด 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการหอการคา้ไทย 
ประธานกรรมการด าเนินการสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และผูจ้ดัการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนไม่เกนิเก้า
คน ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้จากเกษตรกร จ านวนสามคน ผูป้ระกอบธุรกจิทางการเกษตร จ านวนสามคน และผูซ้ึ่ง
มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นบรหิารธุรกจิ เทคโนโลยทีางการเกษตร หรอืเศรษฐศาสตร ์จ านวนไมเ่กนิสามคน 

2.3 คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ เช่น  เสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาต่อ
คณะรฐัมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมตัิ และก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญาที่คณะรฐัมนตรอีนุมตัิรวมถึงก าหนดรูปแบบ
สญัญาในระบบเกษตรพนัธสัญญาและส่งเสริมให้น ารูปแบบสัญญาดังกล่าวไปใช้ ส่งเสริมให้มีการท า
ประกนัภยัในระบบเกษตรพนัธสญัญา เสนอแนะต่อหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวขอ้งใหม้กีารตรากฎหมาย หรอื
แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการส่งเสรมิและพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา 
เป็นตน้ วนัพรุง่น้ี จะมาลงรายละเอยีด ทีน่่าสนใจ และเป็นประโยชน์อกีหลายประการ 

สำรส้ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แจงส่ีเบีย้ : พด.จดัประชมุวิชาการดินและปุ๋ ยแห่งชาติ ครัง้ท่ี 5 
 ‘ขบัเคล่ือนนวตักรรมด้านดินและปุ๋ ยสู่...เกษตร 4.0’ 

 
กรมพฒันาทีด่นิเป็นเจา้ภาพจดัรว่มกบัสมาคมดนิและปุ๋ ยแห่งประเทศไทย และสมาคมอนุรกัษ์ดนิและ

น ้าแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จดัการประชุมวชิาการดนิและปุ๋ ยแห่งชาต ิครัง้ที ่
5 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวชิาการจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทัว่
ประเทศ ใชเ้ป็นเวทเีผยแพร่ผลงานวจิยั แลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ในสาขาวชิาดา้น
ดนิและปุ๋ ยส่งเสรมิการพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทัง้เป็นเวทอีภปิรายเสวนา สร้างความรู้และ
ความเขา้ใจถึงแนวทางการขบัเคลื่อนนวตักรรมด้านดนิและปุ๋ ยสู่เกษตร 4.0 ที่มเีป้าหมายการพฒันาการ
เกษตรของประเทศ เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของเกษตรกร เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม ส่งเสริมการปรบัตวัและสร้างภูมิคุ้มกนัภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และมกีาร
บรหิารจดัการทรพัยากรดนิทีม่คีวามสมดุลและยัง่ยนื 

การประชุมวชิาการดนิและปุ๋ ยแห่งชาติ ครัง้ที่ 5 หวัขอ้ “ขบัเคลื่อนนวตักรรมดา้นดนิและปุ๋ ย ก้าวสู่
เกษตร 4.0” ระหวา่งวนัที ่1-2 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมเซน็ทราบาย เซน็ทารา ศูนยร์าชการและคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ ทัง้น้ีผูท้ี่สนใจสามารถส่งบทความเขา้มาได้ตัง้แต่วนัน้ีถึง 15 มถุินายน 
2560 จากนัน้ผูท้รงคุณวุฒจิะพจิารณาบทความและแจง้ผูส้่งผลงานแกไ้ข ภายใน 15 กรกฎาคม -30 มถินาย
นพรอ้มกบัแจง้รายชื่อผูม้สีทิธิน์ าเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ ในวนัที่ 30 มถุินายน 2560 และ
ประกาศรายชื่อผูน้ าเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2560 โดยผลงานที่จะน าเสนอภาคบรรยาย จะต้องส่งทัง้
บทคดัยอ่และเรื่องเตม็ส าหรบัผลงานทีจ่ะเสนอภาคนิทรรศการ จะตอ้งส่งบทคดัยอ่ หรอืส่งบทคดัยอ่และเรื่อง
เตม็ ในกรณีทีม่คีวามประสงคใ์หล้งพมิพผ์ลงานในเอกสารประกอบการประชุม(proceeding) สนใจสำมำรถดู
รำยละเอียดเพิม่เติมได้ที ่http://www.ldd.go.th/WEB_NSFC/index.htm 
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