
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมหม่อนไหมกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมการข้าว



1. ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกจิทางการเกษตร
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

2. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร เพ่ือสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่น
ในการท าการเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญา

3. ให้ค าปรึกษาหรือความเห็นทางวิชาการแก่คณะกรรมการสง่เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
คณะกรรมการไกล่เกลีย่ข้อพิพาท หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ

4. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสญัญา

5. แจ้งเตือนให้ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบ 
เมื่อมีผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงเกษตรกร

6. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสญัญา ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อสนับสนนุการส่งเสริมระบบเกษตรพนัธสัญญา

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ



ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบ

ต่อคู่มือแนวทางปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564

มอบหมายให้ กษ.จังหวัด และกรมที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการด าเนินงานตามคู่มือดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ กษ. จังหวัด 
น าร่องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติฯ ก่อน



การจัดท าแผน

• หน่วยงานของกรมในระดับ
จังหวัด และ กษ.จังหวัด 
จัดท าแผนปฏิบัติงานในการ
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน า
เกษตรกรและผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตร
(แบบฟอร์ม 1)

จัดส่งแผน

• หน่วยงานของกรมในระดับ
จังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติงาน
ให้ กษ.จังหวัด ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม ของทุกปี

• กษ.จังหวัด แจ้งให้ สป.กษ. 
ทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
ของทุกปี

การรายงานผลการด าเนินงาน

• หน่วยงานของกรมในระดับจังหวัดรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ 
กษ.จังหวัด จ านวน 2 รอบ/ปี
- รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 เม.ย. ของทุกปี
- รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี

• กษ.จังหวัด รวบรวมผลการด าเนินงาน 
และจัดส่งให้ สป.กษ.
- รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 เม.ย. ของทุกปี
- รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี 
(แบบฟอร์ม 2)

1. ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. 2560



ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 1



ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 2



2. ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร 
เพื่อสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นในการท าการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา

▪ หน่วยงานของกรมในระดับจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ค าปรึกษา แนะน า
หรือให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร และแจ้งรายชื่อให้ กษ.จังหวัด ทราบ
- กรณีมีการนัดหมายการให้ค าปรึกษาฯ กษ.จังหวัด  แจ้งวัน เวลา และสถานที่ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาฯ ทราบล่วงหน้า
- กรณีหน่วยงานของกรมในระดับจังหวัดมีแผนให้ค าปรึกษาฯ หรือได้รับค าร้อง
ขอเข้ารับการปรึกษาฯ จากเกษตรกรโดยตรง ให้แจ้ง กษ.จังหวัด ทราบด้วย

▪ กษ.จังหวัด รายงานผลการให้ค าปรึกษา แนะน า หรือให้ความรู้ทางวิชาการ 
ให้ สป.กษ. ทราบ ภายในวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี (แบบฟอร์ม 3)



ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่ 3



คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

คณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบ

เกษตร
พันธสัญญา

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบ

3. การให้
ค าปรึกษา

หรือความเห็น
ทางวิชาการ



สป.กษ. และกรมที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และแผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลฯ 
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน

หน่วยงานระดับกรมจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

หน่วยงานระดับกรม รวบรวม และด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูล ให้ สป.กษ. 

สป.กษ. (สลพ.) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลฯ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้บริหารทราบ

สป.กษ. ประสานกรมต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1

2

3

4

5

4. จัดท าฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา



5. แจ้งเตือนให้ สป.กษ. หรือ กษ.จังหวัด ทราบเพื่อตรวจสอบ เมื่อมีผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ 
หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงเกษตรกรในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญา

▪ หน่วยงานของกรมในระดับจังหวัด และ กษ.จังหวัด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ติดตาม และเฝ้าระวังพฤติกรรมฯ

▪ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้ง กษ.จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทราบ
และด าเนินการตรวจสอบ

▪ กษ.จังหวัด ประสาน สป.กษ. (สลพ.) เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ 
และด าเนินการตามกฎหมาย



6. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

• สป.กษ. ขอความร่วมมือหน่วยงานระดับกรมที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาของร่างแผนฯ เพื่อน าไปวิเคราะห์
และจัดท าแผนปฏิบัติงานภายใต้ร่างแผนฯ เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติต่อไป

ระยะที่ 1 การจัดท าโครงการ

• หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนฯระยะที่ 2 การด าเนินงาน

• หน่วยงานระดับกรมจัดส่งผลการด าเนินโครงการตามเป้าหมาย
และตัวช้ีวัด ให้ สป.กษ. ภายใน 31 ตุลาคม ของทุกปีระยะที่ 3 การประเมินผล



7. ปฏิบัติการอื่นใดตามอ านาจหน้าที่
เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา

ได้รับมอบหมาย/สั่งการ
จากผู้บังคับบัญชา

ได้รับการประสานงาน
จาก สป.กษ. และ กษ.จังหวัด



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.)

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 02-281-5955 ต่อ 354
- กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศ ต่อ 410

- กลุ่มพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ต่อ 411
- กลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อ 412

Email: moaccontractfarming@gmail.com


