
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การแจง้การเลกิประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา [N] 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูป้ระกอบธรุกจิทำงกำรเกษตรทีป่ระสงคจ์ะเลกิประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ 

ใหแ้จง้ควำมประสงคเ์ป็นหนังสอืตอ่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำน ตำมแบบ สลพ.05 โดยใหแ้จง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 30 

วนักอ่นวนัทีจ่ะเลกิกำรประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสง่เสรมิและพัฒนำระบบเกษตร

พันธสญัญำ อำคำร 3 ชัน้ 5 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3  

ถนนรำชด ำเนนินอก แขวงบำ้นพำนถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

10200/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ 

(กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทำงกำรเกษตรมสี ำนักงำนแหง่ใหญห่รอืมภีู
มลิ ำเนำตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ ใหแ้จง้ ณ 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวัด/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (กรณีผูป้ระกอบธรุกจิทำงกำรเกษตร 

มสี ำนักงำนแหง่ใหญห่รอืมภีมูลิ ำเนำตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดใดใหแ้จง้ 

ณ ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ในจังหวัดนัน้))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ใหผู้ป้ระกอบกำรธรุกจิทำงกำรเกษตรแจง้ควำมประสงคข์อยกเลิ
กเป็นผูป้ระกอบกำรธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ ณ 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หรอืส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั 

ในจังหวดัทีผู่ป้ระกอบธรุกจิทำงกำรเกษตรมสี ำนักงำนแหง่ใหญ ่

หรอืภมูลิ ำเนำตัง้อยู่ 
 

- 
เจำ้หนำ้ทีรั่บแจง้และตรวจสอบเอกสำรขอเลกิกำรประกอบธรุกจิใ

นระบบเกษตรพันธสญัญำ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นำท ี จดุรับค ำขอของส ำนักงำ

นปลดักระทรวงเกษตรแ
ละสหกรณ์ 

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีท่ ำควำมเห็นเสนอผูบ้ังคบับัญชำตำมล ำดบัจนถงึผูม้อี ำ
นำจลงนำมในใบรับแจง้กำรเลกิประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพัน

ธสญัญำไวเ้ป็นหลักฐำน 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงเ

กษตรและสหกรณ์ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบค าขอแจง้เลกิประกอบธุรกจิในระบบเกษตรพนัธสญัญา  
(แบบ สลพ.05) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืเดนิทำงของผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคล 
กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย) 

- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที ่3 ถนนรำชด ำเนนินอก แขวงบำ้นพำนถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

10200 

(หมายเหต:ุ (- โทรศพัท ์02 281 5955 ตอ่ 354 / โทรสำร 02 282 4022 / สำยดว่น 1170 
 

- www.opsmoac.go.th/contractfarming 
))  

2) ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั ทกุจังหวัด 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำขอแจง้เลกิกำรประกอบธรุกจิทำงกำรเกษตรในระบบเกษตรพันธสญัญำ (สลพ.05) 

(หมายเหต:ุ -)  
 



หมำยเหตุ 

1. หลักฐำนตวัจรงิและขอ้มลูทีผู่แ้จง้ฯ ตอ้งยืน่ตอ่เจำ้หนำ้ที ่กรณีมำยืน่ดว้ยตนเองทีส่ ำนักงำน เพือ่เป็นขอ้มลูในกำรด ำเนนิกำร 

ดงันี ้
 

 1.1 บตัรประจ ำตัวประชำชน เพือ่เจำ้หนำ้ทีใ่ชด้งึขอ้มลูจำกระบบ Linkage Center ของกรมกำรปกครอง ประกอบดว้ย (1) 
ขอ้มลูบัตรประจ ำตัวประชำชน และ (2) ขอ้มลูทะเบยีนรำษฎร 

 

 1.2 เลขทะเบยีนนติบิคุคล เพือ่เจำ้หนำ้ทีใ่ชด้งึขอ้มลูจำกศนูยก์ลำงแลกเปลีย่นขอ้มูลภำครัฐ (Government Data Exchange 
Center: GDX) ของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดจิทิลั (องคก์ำรมหำชน) (สพร.) ประกอบดว้ย (1) ขอ้มลูหนังสอืรับรองนติบิคุคล 

และ (2) ขอ้มลูหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
 

 1.3 หนังสอืเดนิทำงของผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคล (กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย) 

เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีใ่ชส้ ำหรับถ่ำยส ำเนำ 
 

2. กรณีมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอืน่ด ำเนนิกำรแทน ใหผู้แ้จง้จัดสง่ส ำเนำเอกสำร ตอ่ไปนี ้น ำมำยืน่ ณ 
ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรอืส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวดั แลว้แตก่รณี 

เพือ่ยนืยันตวับคุคลวำ่เป้นบคุคลทีม่ำขอรับบรกิำรจรงิ และป้องกนับคุคลอืน่แอบอำ้งหรอืสวมสทิธใินกำรด ำเนนิกำร ทัง้นี ้

เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวำมถกูตอ้ง 
 

 2.1 หนังสอืเดนิทำงของผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคล (กรณีผูแ้จง้เป็นบคุคลซึง่ไมม่สีญัชำตไิทย) 
เนือ่งจำกเอกสำรดงักลำ่วยังไม่พรอ้มใหบ้รหิำรในรูปแบบดจิทิัล 

 
 2.2 บตัรประจ ำตัวประชำชน และทะเบยีนบำ้นของผูแ้จง้ (กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ) 

เนือ่งจำกกำรดงึขอ้มูลส ำเนำดังกลำ่วจำกระบบ Linkage Center ของกรมกำรปกครอง 

ตอ้งใชบ้ัตรประจ ำตัวประชำชนตวัจรงิในกำรดงึขอ้มูล ไม่สำมำรถใชเ้ลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั ในกำรดงึขอ้มลูได ้
(ใชไ้ดเ้มือ่ไดรั้บอนุมัตจิำกคณะรัฐมนตร ีตำมมำตรำ 15 วรรคสอง แหง่พระรำชบญัญัตกิำรทะเบยีนรำษฎร พ.ศ. 2534 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 
ในกรณีจ ำเป็นเพือ่ประโยชนใ์นกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยหรอืควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร) 

 

3. กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำไม่ครบถว้นหรอืไมถู่กตอ้ง และไม่อำจแกไ้ขเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงบนัทกึควำมบกพร่องหรอืรำยงำนเอกสำรหลักฐำนร่วมกนั 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 
หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูรั้บค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 

4. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นถกูตอ้ง 

ตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้นี ้จะมกีำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ป้ระกอบกำรธรุกจิทำงกำรเกษตรทรำบภำยใน 
7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรแจง้กำรเลกิประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ [N]  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแจง้กำรประกอบธรุกจิและกำรเลกิกำรประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ  

  
2)พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิและพัฒนำระบบเกษตรพันธสญัญำ พ.ศ. 2560  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรแจง้กำรเลกิประกอบธรุกจิในระบบเกษตรพันธสญัญำ [N] 

1126037 12/09/2562 14:52 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


