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ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  กําหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด
ประกอบด้วยสมาชิก  ๒  ประเภท  คือ  สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากเกษตรกรด้วยกันเองกับสมาชิก 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม  ส่วนสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยสมาชิก  ๓  ประเภท  คือ  
สมาชิกที่มาจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร  และสมาชิก 
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม  ดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๒)  (๓)  และมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  ประกอบกับมติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๘  
เม่ือวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และสมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตําแหน่งที่ว่าง  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๒) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตามมาตรา  ๕  

แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และสมาชิก 

สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
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“หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานครด้วย 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“การเลือกตั้งทั่วไป”  หมายความว่า  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติทั้งคณะเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือกรณีที่ถือว่าสภานั้น ๆ  สิ้นสุดลง 
“การเลือกตั้งซ่อม”  หมายความว่า  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง  ในกรณีสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
และสภานั้นต้องมีสมาชิกเหลืออยู่เกินก่ึงหนึ่งกับทั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน 

“เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เกษตรกรที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ก่อนวันที่  
๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  และขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตามพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

“ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ”  ให้หมายความรวมถึง  ผู้แทนเกษตรกรเขตในกรุงเทพมหานครด้วย 
“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  สถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็น

องค์กรเกษตรกร  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“ทะเบียนเกษตรกร”  หมายความว่า  ทะเบียนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“เกษตรกรรมอื่น ๆ”  หมายความว่า  การทํานาเกลือ  การทําเกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย์  

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรพื้นที่สูง  ปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ  การผลิตเมล็ดพันธุ์  การผลิตกล้าพันธุ์  
วิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร  เป็นต้น 

บทที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรจังหวัดใดสิ้นสุดลงให้เลขาธิการประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป  เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น 

กรณีมีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปตามวรรคหน่ึง  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือประธาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นจะต้องไม่ทําการใด ๆ  ที่อาจมีผลต่อการสุจริตและเที่ยงธรรม
อันจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด 
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หากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  หรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่างลงเป็นการเฉพาะตัว  
ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศการพ้นตําแหน่งของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
และเลขาธิการประกาศการพ้นตําแหน่งของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วให้ทําการเลือกตั้งซ่อม   

ข้อ ๖ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร  ให้เลือกตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  
ตําบล  และอําเภอ  ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาลและเมืองพัทยาที่ไม่มีเขตการปกครอง 
ระดับหมู่บ้าน  ให้เลือกตั้งแต่ระดับแขวงหรือตําบล  และเขตหรืออําเภอ 

การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  ตามความ 
ในวรรคสองข้างต้น  สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอาจขอให้คณะกรรมการเลือกตั้ง  กระทรวง  ทบวง  
หรือกรมใด ๆ  ทําการเลือกตั้งแทนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  ในกรณีเช่นว่านี้ให้หน่วยงานที่ได้รับ 
การขอให้ทําการเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้งตามหรือแตกต่างจาก 
บทที่  ๒  หมวด  ๑  ได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๗ ให้ถือว่าคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางานที่มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้  เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางานที่แต่งตั้งโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ
และให้มีสิทธิ์ได้รับเบ้ียประชุมตามอัตราในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยเบี้ยประชุม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
กับมีสิทธิ์ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บทที่  ๒ 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

ข้อ ๘ ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเกษตรกรผู้ที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เวลาส่วนใหญ่
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเภทเกษตรกรรมน้ัน ๆ 

(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนั้น  ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันเลือกตั้ง 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) อายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 



   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  

หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการส่วนกลาง  

ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๙) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  

ไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๑๑) ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปีหรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกสภาเกษตรกรจังหวัด  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  รัฐสภา  สภาท้องถิ่นหรือ 

สภาวิชาชีพใด ๆ  มีมติให้พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุด้านจริยธรรมเว้นแต่ถูกออกจากตําแหน่งพ้นเวลาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกอบด้วย  
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  พนักงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ที่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมายสองคน  และบุคคลภายนอกที่เลขาธิการแต่งตั้ง 
อีกสองคนเป็นกรรมการ  ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งทําหน้าที่เลขานุการ 

คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ ให้มีคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  ประกอบด้วยบุคคลท่ีหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดแต่งตั้งจํานวนห้าคน  มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรของหมู่บ้านนั้น ๆ  
หรือปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามที่คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย  และดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือกตั้งของ
หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 
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ข้อ ๑๑ ในเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  และเมืองพัทยา  ให้คณะทํางานตามข้อ  ๑๐  
เป็นคณะทํางานเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลหรือแขวง  ที่ไม่มีพื้นที่ทางปกครองในระดับหมู่บ้าน 

หมวด  ๒ 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๒ เม่ือวาระของสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงหรือกรณีที่ถือว่าวาระของสภาเกษตรกร
จังหวัดสิ้นสุดลง  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
โดยถือเอาข้อมูลเกษตรกรฉบับที่เป็นปัจจุบันที่สุดของปีที่มีการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
นับแต่วันประกาศตามข้อ  ๕  วรรคหน่ึง  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทําบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้เกษตรกรที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  
ซึ่งมีชื่อในบัญชีดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธเิลือกตั้ง   

ข้อ ๑๓ บัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้จัดทําเรียงตามลําดับเลขทะเบียนบ้าน
ในหมู่บ้านที่มีเกษตรกร 

ในกรุงเทพมหานคร  อาจทําบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามชื่อตรอก  ซอย  
ถนน  เรียงลําดับตัวอักษรหรือหมายเลขทะเบียนบ้านในแต่ละแขวง 

ในเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา  อาจจัดทําบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ตามชื่อตรอก  ซอย  ถนน  เรียงลําดับตัวอักษร  หรือหมายเลขทะเบียนบ้านในแต่ละชุมชนหรือตําบล 

ข้อ ๑๔ บัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้จัดทําสี่ชุด  เพื่อใช้ดังนี้ 
(๑) ชุดที่  ๑  สําหรับหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ 
(๒) ชุดที่  ๒  ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ใช้เพื่อ 

การประกาศต่อสาธารณะชนเพื่อการตรวจสอบ 
(๓) ชุดที่  ๓  และชุดที่  ๔  ภายหลังเม่ือสาธารณะชนตรวจสอบแล้ว  หรือเม่ือแก้ไขปรับปรุงแล้ว

ให้มอบคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านเพื่อใช้สําหรับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในการหมายเหตุ
ลงคะแนนและสํารองในวันเลือกตั้งหนึ่งชุด 
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ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ 

(๑) ให้สาธารณะชนได้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒) ให้เกษตรกรที่อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ก่อนวันที่  ๑  มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งแต่

ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  สามารถขอเพิ่มเติมชื่อได้ 
(๓) กําหนดวัน  เวลาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
การประกาศตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยให้ปิดประกาศ  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดท้องที่  

ที่ว่าการอําเภอท้องที่  ที่ทําการกํานัน  หรือที่ทําการผู้ใหญ่บ้านท้องที่ 
ข้อ ๑๖ กรณีเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อแล้ว  ไม่ปรากฏชื่อตนในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกร

ผู้มีสิทธิเลอืกตั้งหรือพบว่ามีชื่อผู้ใดซึ่งขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ย่ืนคําร้องต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
เพื่อเพิ่มชื่อของตนหรือให้ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติออกจากบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
คําร้องเช่นว่านี้ต้องย่ืนภายในสิบวัน  นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

การย่ืนคําร้องขอเพิ่มชื่อ  ให้เกษตรกรแนบหลักฐานทะเบียนบ้าน  หลักฐานการข้ึนทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกร  หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อประกอบคําร้อง 

ข้อ ๑๗ ภายในห้าวัน  นับแต่วันรับคําร้องตามข้อ  ๑๖  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ดําเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ  และแจ้งผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมแสดงเหตุผลให้ผู้ย่ืนคําร้องหรือผู้ถูกคัดค้านทราบ  และผลการตรวจสอบ 
ให้เป็นที่สุด 

การตรวจสอบให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เม่ือประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ได้รับคําร้องขอ

เพิ่มชื่อ  พร้อมทั้งหลักฐานประกอบคําร้องแล้ว  ให้ส่งเอกสารหลักฐานนั้นไปยังคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน
เพื่อตรวจสอบ  หากปรากฏว่าผู้ย่ืนคําร้องมีคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าสองคนลงนาม
รับรองว่าเป็นเกษตรกร  หรือเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
ลงนามรับรองว่าเป็นเกษตรกรและมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  เพิ่มชื่อผู้ย่ืนคําร้องลงในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด้วยวิธีเขียนหรือพิมพ์ชื่อเพิ่มเติม  และบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุของบัญชีรายชื่อ
ทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้  แล้วให้ถือว่าเกษตรกร
รายดังกล่าวเป็นเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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(๒) เม่ือประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ได้รับคําร้อง
คัดค้านรายชื่อบุคคลใดว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้นํารายชื่อผู้ถูกคัดค้านไปยังคณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านในหน่วยเลือกตั้งนั้นทําการตรวจสอบ  และในกรณีที่คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน  ลงนามรับรองว่าผู้ถูกร้องคัดค้านมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร  ให้ถือว่าผู้ถูกร้องคัดค้าน
มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีที่คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านไม่ให้การรับรองหรือให้การรับรอง
น้อยกว่าสามคน  ให้ถือว่าผู้ถูกคัดค้านขาดคุณสมบัติการมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกร 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ด้วยวิธีการขีดฆ่าชื่อ  และบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในชอ่งหมายเหตุของบัญชีรายชื่อ
ทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีกํากับไว้  ในกรณีหมู่บ้านใดไม่มี
คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน  
ลงนามรับรองคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศ
รับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านละหน่ึงคน  โดยให้มีระยะเวลา 
ในการรับสมัครสิบวันนับแต่วันประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศกําหนดสถานที่
อันเป็นที่สมัครรับเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้งหมู่บ้าน  หน่วยเลือกตั้งตําบล  หน่วยเลือกตั้งอําเภอ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙ ให้เกษตรกรที่ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านย่ืนใบสมัคร 
ต่อคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านโดยให้ย่ืนสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหน่วยเลือกตั้งเดียว  ณ  สถานที่สมัคร
รับเลอืกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมแนบ
หลักฐานและเอกสารซึ่งรับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๒  x  ๓  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป  

ซึ่งถา่ยมาแล้วไม่เกินหกเดือนจนถึงวันสมัคร 
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ข้อ ๒๐ เม่ือคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านได้รับใบสมัครรับเลือกตั้งรายใดแล้วให้ตรวจสอบ
เบ้ืองต้นว่าได้ลงรายการในใบสมัคร  และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วน 
ให้เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน  เม่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งย่ืนใบสมัครและมีหลักฐานการสมัคร
ครบถ้วนแล้ว  ให้ออกใบรับใบสมัครพร้อมเลขประจําตัว  ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเรียงตามลําดับ 
การย่ืนใบสมัคร 

ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  รวบรวมใบสมัครที่ได้รับสมัครไว้ในแต่ละวันพร้อมทั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  มีอํานาจแต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานเลือกตั้งได้ตามความเหมาะสม 
เม่ือคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านได้ออกใบรับใบสมัครแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งถอนการสมัคร 
ข้อ ๒๑ ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

รับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  ที่กําหนดไว้หรือไม่  
กรณีปรากฏชัดว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการเป็น 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งและจัดทําประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน  นับถัดจาก 
วันปิดรับสมัคร  เสนอประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดปิดประกาศ  
ณ  ที่เลือกตั้ง  ภายในวันถัดไป 

สําหรับคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่าที่กําหนดไว้ 
ตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่าผู้สมัครรับคัดเลือกนั้นเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ก่อน  โดยไม่ต้องรอผล 
การตรวจสอบ  และให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส่งหลักฐานการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
หรือผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรแล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น ๆ  เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติ  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ได้รับเลือกตั้งรายใด  ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าผู้นั้น 
ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และให้สถานภาพการเป็นผู้แทนเกษตรกร  หรือสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  หรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  แล้วแต่กรณีสิ้นสุดลง  นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศ
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบ  และผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด 
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ข้อ ๒๒ เม่ือมีการประกาศรับสมัครผู้แทนเกษตรกรในการเลือกตั้งหมู่บ้านใด  ถ้าไม่มีผู้สมัคร

รับเลือกตั้งหรือมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงหนึ่งคน  ให้ประกาศขยายวันรับสมัครออกไปอีกห้าวันเม่ือขยาย

วันรับสมัครแล้วกรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาเกษตรกรจังหวัดประกาศงดการเลือกตั้งในหมู่บ้านนั้นแล้วตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ที่กําหนดไว้  ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นเป็นผู้แทนเกษตรกรของหมู่บ้านนั้นโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง  สําหรับ

หมู่บ้านที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประกาศงดการเลือกตั้ง  ในหมู่บ้านนั้นและถือว่าไม่มีผู้แทนเกษตรกรของหมู่บ้านนั้น 

ข้อ ๒๓ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ให้ใช้สิทธิเลือกผู้แทนได้เพียงหนึ่งคน  

ให้ลงคะแนนเลือกตั้งโดยลับ  ตามวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้เปิดการลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา 

(๒) ก่อนเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านปิดประกาศกําหนดวัน  เวลา  

และที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  บัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และประกาศ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้หน้าที่เลือกตั้ง 

(๓) เม่ือถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านนําหีบบัตรมาแสดงให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง  ซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ได้ดูว่าเป็นหีบเปล่าเสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร  

ในกรณีหีบบัตรเป็นหีบกระดาษให้ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตร  และใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่น

แทนกุญแจ  เสร็จแล้วเปิดช่องหย่อนบัตรเลือกตั้ง  และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในแบบรายงาน

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  โดยให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน

ลงลายมือชื่อไว้ด้วย เม่ือดําเนินการแล้วให้ประธานคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านกล่าวเปิดการลงคะแนน  

เช่นกล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเร่ิมดําเนินการลงคะแนนต่อไป 

(๔) การขอใช้สิทธิลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงตนต่อคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน 

และแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือหลักฐานอื่นใดของ 

ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
(๕) การตรวจสอบการขอใช้สิทธิลงคะแนนตาม  (๔)  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตรวจสอบ

หลักฐานตาม  (๔)  กับบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เม่ือพบชื่อและเห็นว่าหลักฐานของ
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนนั้นถูกต้องแล้ว  ให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้นั้นดัง ๆ  ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วง  
ให้บันทึกหมายเลขบัตรหรือหลักฐานและสถานที่ออกบัตร  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้เป็นหลักฐาน  โดยถือว่าเป็นการหมายเหตุ  การใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น  และให้คณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือ  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านมอบบัตรเลือกตั้งบันทึกหมายเลข
ลําดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  
เสร็จแล้วฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และพับบัตรเลือกตั้งแล้วส่งมอบบัตรเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน 

(๖) กรณีผู้ทักท้วงหรือคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ
ทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตรวจสอบ  และวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วง  
หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

ถ้าคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตรวจสอบและวินิจฉัย  ชี้ขาดว่า  ผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย 
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน  
และให้บันทึกเหตุการณ์พร้อมคําวินิจฉัยไว้ในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

ถ้าคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วง  หรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านบันทึกเหตุการณ์พร้อมคําวินิจฉัยไว้ใน
แบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

ถ้าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน  พยายามลงคะแนนหรือ 
ได้ลงคะแนนไปแล้ว  โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สําหรับตนหรือปลอมแปลงขึ้น
หากเห็นว่าเป็นความผิดอาญา  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านแจ้งพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

(๗) การลงคะแนนให้ทําเคร่ืองหมายกากบาท  เช่น  X  ลงในช่องหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง 

(๘) ให้คณะทํางานเลือกตั้งระดับหมู่บ้านช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่คนพิการ 
หรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนด้วยตนเองและลับ 

(๙) เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนน  เพื่อทําเคร่ืองหมาย
กากบาทเช่น  X  ลงในบัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบได้ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งรายใดแล้วให้นําบัตรเลือกตั้งนั้นหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้าคณะทํางานเลือกตั้ง
หมู่บ้าน 
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ก่อนการลงคะแนนถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาบกพร่องหรือชํารุดให้ส่งบัตร
เลือกตั้งนั้นคืนแก่คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  แล้วให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านจัดบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้
นั้นใหม่  และให้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

ข้อ ๒๔ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  และมีชื่ออยู่ 
ในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ระบุคํานําหน้าชื่อหรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการสะกดชื่อตัวชื่อสกุลผิดในเร่ืองตัวอักษร  
สระหรือวรรณยุกต์  หรือกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านทําการตรวจสอบ  
และวินิจฉัยว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนนหรือไม่  แล้วบันทึกเหตุการณ์และ 
คําวินิจฉัยไว้ในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด  ทําลาย  ทําให้เสียหาย   
ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรหรือบัตรเลือกตั้งหรือเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง  หรือเข้าไปก่อกวนในที่เลือกตั้ง 

ข้อ ๒๖ เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านประกาศปิดการลงคะแนน  
เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกาแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”  แต่ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้านซึ่งประสงค์ลงคะแนนได้มาอยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรระดับหมู่บ้านที่เหลืออยู่นั้นหากผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนน้ันเพื่อดําเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ  จากนั้น 
ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านปิดช่องหย่อนบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๗ เม่ือปิดการลงคะแนนแล้ว  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 
มานับให้ทราบจํานวน  และทําเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งที่เหลือนั้น   
เพื่อป้องกันมิให้สามารถนําบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่มาใช้ในการลงคะแนนได้ 

ข้อ ๒๘ ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) คนที่หนึ่งของคณะทํางานเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและ

คลี่บัตรเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัย  และขานหมายเลขตามที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทําเคร่ืองหมายกากบาทไว้   
โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

 ก. ถ้าเป็นบัตรดีที่ทําเคร่ืองหมายในช่องหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและให้ขานว่า  “ดี”  
แล้วอ่านหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนพร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผย  ให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งได้มองเห็น 
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 ข. ถ้าเป็นบัตรที่ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ขานว่า  “ดี”  แล้วอ่านว่า  
“ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้มองเห็น 

 ค. ถ้าเป็นบัตรเสียให้ขานว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผย  ให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งได้มองเห็น  และให้สลักหลังบัตรเลือกตั้งว่า  “เสีย”  โดยมีคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน
อย่างน้อยสามคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ 

(๒) คนที่สองของคณะทํางานเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่คณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านคนที่หนึ่งได้วินิจฉัยและขานหมายเลขแล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยกเป็นภาชนะ
สําหรับใส่บัตรดีที่มีหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งหนึ่งใบ  ภาชนะสําหรับใส่บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนหนึ่งใบ  
และภาชนะสําหรับใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

(๓) คนที่สามของคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  มีหน้าที่ขีดคะแนนตามแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
โดยสามารถทําให้บุคคลทั่วไปที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้โดยชัดเจนและสะดวกเม่ือคณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านคนที่หนึ่ง  ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้ขานว่า  “ดี  และหมายเลขผู้สมัครที่ได้คะแนน”  
หรือ  “ดี  และไม่ประสงค์ลงคะแนน”  หรือ  “เสีย”  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านคนที่สามขานทวน 
การขานคะแนน  แล้วจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัสดุอื่นทํานองเดียวกัน  โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณ
ที่เลือกตั้งมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒๙ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่ไม่ใช่บัตรที่คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านมอบให้ 
(๒) บัตรที่ไม่ได้ทําเคร่ืองหมายใด ๆ 
(๓) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายอื่น  นอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด 
(๕) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเกินกว่าจํานวน  ผู้แทนเกษตรกร

ที่จะพึงมีได้ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
(๖) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะพึงมีทั้งหมดนอกช่อง 

ทําเคร่ืองหมาย 
(๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายนอกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๘) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนทั้งในช่องทําเคร่ืองหมายและในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๙) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนในช่องทําเคร่ืองหมายที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(๑๐) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ในช่องทําเคร่ืองหมายเกินกว่า
หนึ่งเคร่ืองหมายในช่องทําเคร่ืองหมายเดียวกัน 

(๑๑) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกทําลาย 
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ข้อ ๓๐ การนับคะแนน  ให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งเม่ือปิดการลงคะแนนแล้วให้เปิดหีบบัตร
และให้นับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ  ห้ามไม่ให้เลื่อนหรือประวิงเวลา 

ข้อ ๓๑ ในระหว่างการนับคะแนนถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องให้ทํา
การทักท้วงโดยสุภาพ  ไม่เป็นการกล่าวโต้ตอบกับคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  หรือระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด้วยกันเองในลักษณะที่จะเป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนน 

ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทักท้วงได้ฝ่าฝืน  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตักเตือนและหากยังขัดขืนอีก  
ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกไปจากที่เลือกตั้ง 

ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านตรวจสอบคําทักท้วง  และวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึกเหตุการณ์
และคําวินิจฉัยไว้ในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พร้อมแนบบันทึกถ้อยคําของผู้ทักท้วงนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๓๒ เม่ือเสร็จสิ้นการนับคะแนนให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  ตรวจสอบความถูกต้องของ
การนับคะแนน  โดยให้นับจํานวนบัตรดีกับจํานวนบัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน  และจํานวนบัตรเสีย 
ว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 

(๑) หากถูกต้องให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านลงลายมือชื่อในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกร  และประกาศผลการนับคะแนนตามแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรปิดไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  
แล้วรายงานผลการนับคะแนนตามแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรต่อประธานคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๒) ถ้าจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรที่ใช้ลงคะแนน  ให้คณะทํางาน 
เลือกตั้งหมู่บ้านนับคะแนนใหม่โดยพลัน  ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีก
ให้คณะทํางานเลอืกตั้งหมู่บ้านรายงานต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด 

(๓) ถ้าผลการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนตาม  (๒)  ให้ประธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายใน
สิบห้าวัน  แล้วให้คณะทํางานเลือกตั้งระดับหมู่บ้านดําเนินการจัดให้ลงคะแนนใหม่  หากถ้าจํานวนบัตร 
ที่ไม่ตรงแต่ไม่ทําให้ผลการเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ต้องดําเนินการจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ 

ข้อ ๓๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ให้ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับ
หมู่บ้านหนึ่งคนท่ีได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  
รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 



   หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

กรณีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้วิธีการ
จับสลากให้เหลือเพียงหน่ึงคน 

การจับสลากตามวรรคสองให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเลขประจําตัวน้อยมีสิทธิจับสลากก่อนผู้มีเลข
ประจําตัวมาก  เพื่อตัดสินให้เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  ทั้งนี้  ให้ทําการจับสลาก  ณ  ที่เลือกตั้ง  
และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในวันเลือกตั้ง 

ส่วนที่  ๓ 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

 
 

ข้อ ๓๔ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านคนสุดท้าย
ของตําบล  นั้น  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดออกประกาศ  
กําหนดวัน  เวลา  ที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

การเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  ให้ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน  เลือกกันเองจากรายช่ือ
ตามประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

กรณีตําบลใดมีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพียงหนึ่งคน  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศรายช่ือผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านผู้นั้นเป็นผู้แทนเกษตรกร
ระดับตําบล  โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งและมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

ข้อ ๓๕ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลให้ลงคะแนนเลือกตั้งโดยลับ  การดําเนินการ
เลือกตั้งให้ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านลงคะแนนโดยการหย่อนบัตรเลือกตั้ง  และให้บุคคลที่ประธาน
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดออกคําสั่งมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการเลือกตั้งและนับคะแนน 

ภายในห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านหนึ่งคนที่ได้รับการเลือกตั้ง
ด้วยคะแนนสูงสุดในแต่ละตําบลเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

กรณีผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้ใช้
วิธีการจับสลากให้เหลือเพียงหน่ึงคน  โดยให้บุคคลที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดออกคําสั่งมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเลือกตั้งและนับคะแนนเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจับสลากโดยเปิดเผย  เพื่อเลือกว่าผู้แทนเกษตรกรรายใด  จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร
ระดับตําบล  ทั้งนี้ให้จัดทําบัตรสลากขนาดกว้างยาวเท่ากัน  มีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้แทนเกษตรกร 



   หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระดับหมู่บ้านที่ได้รับคะแนนคัดเลือกเท่ากัน  ให้เขียนชื่อ - นามสกุล  ของผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
ที่มีคะแนนเท่ากันลงในบัตรสลาก 

การจับสลากตามวรรคสาม  ให้ดําเนินการต่อเนื่องจากการนับคะแนนในทันทีและต่อหน้าที่ประชุม 

ส่วนที่  ๔ 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอําเภอ 

 
 

ข้อ ๓๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลคนสุดท้าย 
ของอําเภอนั้นให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศกําหนด
วัน  เวลา  ที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอําเภอ 

การเลือกผู้แทนเกษตรกรอําเภอให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลเลือกกันเองจากรายช่ือ   
ตามประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

กรณีอําเภอใดมีผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลเท่าหรือน้อยกว่าจํานวนผู้แทนเกษตรกรอําเภอ 
ที่พึงมีได้ให้ถือว่าผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลนั้น  เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเกษตรกรอําเภอ   
โดยไม่ต้องดําเนินการเลือกตั้ง 

ข้อ ๓๗ กรณีจังหวัดที่มีจํานวนอําเภอน้อยกว่าสิบหกอําเภอ  ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศจํานวนสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรอําเภอ  โดยคํานวณตามสัดส่วน
เกษตรกรตามบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรอําเภอรวมกัน
จํานวนสิบหกคน  โดยให้ได้ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ  อําเภอละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน  ทั้งนี้  ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ
ในแต่ละอําเภอให้มีจํานวนมากน้อยตามสัดส่วนของเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งของแต่ละอําเภอ 

กรณีจํานวนสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรอําเภอในจังหวัดใดมากกว่าจํานวนผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  
ให้เฉลี่ยสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรอําเภอนั้นให้กับอําเภออื่นที่มีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรอําเภอน้อยกว่า
จํานวนผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล  โดยให้พิจารณาเฉล่ียตามสัดส่วนเกษตรกรตามบัญชีรายชื่อทะเบียน
เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละอําเภอในจังหวัดนั้นตามลําดับ 

ข้อ ๓๘ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอําเภอให้ลงคะแนนเลือกตั้งโดยลับ  การดําเนินการเลือกตั้ง
ให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลลงคะแนนโดยหย่อนบัตรเลือกตั้ง  และให้บุคคลที่ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดออกคําสั่งมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเลือกตั้ง  
และนับคะแนน 



   หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลที่มีคะแนนสูงสุด  ตามจํานวนผู้แทนเกษตรกรที่จะพึงมีได้ของอําเภอ  
จะได้เป็นผู้แทนเกษตรกรอําเภอ  หากผู้แทนเกษตรกรที่พึงได้รับคัดเลือกในรายสุดท้ายมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน
หลายคนให้ใช้วิธีการจับสลากเพื่อให้ได้ผู้แทนลําดับนั้นเพียงคนเดียว  ให้ใช้วิธีการจับสลากให้เหลือเพียงหนึ่งคน  
โดยให้บุคคลที่ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดออกคําสั่งมอบหมาย
เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเลือกตั้งและนับคะแนนเป็นผู้รับผิดชอบในการจับสลากโดยเปิดเผย  เพื่อเลือกว่า
ผู้แทนเกษตรกรรายใด  จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรอําเภอ  ทั้งนี้  ให้จัดทําบัตรสลาก
ขนาดกว้างยาวเท่ากัน  มีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลที่ได้รับคะแนนคัดเลือกเท่ากัน  
ให้เขียนชื่อ - นามสกุล  ของผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลที่มีคะแนนเท่ากันลงในบัตรสลาก 

การจับสลากตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการต่อเนื่องจากการนับคะแนนในทันทีและต่อหน้าที่ประชุม 
ข้อ ๓๙ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอําเภอ  ให้ประธานคณะกรรมการ

อํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรอําเภอที่จะได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและเว็บไซต์ของสํานักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัด  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งทราบ 

ข้อ ๔๐ กรณีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพ้นจากตําแหน่งอันมีผลให้
ตําแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดว่างลง  และเป็นกรณีที่ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวัน  
นับแต่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง  โดยให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ตามระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ดําเนินการเลือกตั้งเฉพาะหมู่บ้าน  ตําบล  และอําเภอที่สมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดที่ว่างลงนั้นเป็นผู้แทนเกษตรกร 

ส่วนที่  ๕   
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร  เทศบาล  และเมืองพัทยา 

 
 

ข้อ ๔๑ กรณีกรุงเทพมหานครให้มีผู้แทนเกษตรกรอําเภอเฉพาะเขตที่มีเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

กรณีเทศบาล  และเมืองพัทยาให้มีผู้แทนเกษตรกรเฉพาะหมู่บ้าน  ซึ่งมีเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในบัญชีรายชื่อทะเบียนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้นําวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในส่วนที่เก่ียวข้อง  มาใช้กับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนเกษตรกรในเขตเทศบาล  และเมืองพัทยา  โดยอนุโลม 



   หน้า   ๑๗ 
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ให้ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา  มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ระดับตําบล  ตามตําบลที่เทศบาลหรือเมืองพัทยาตั้งอยู่ 

หมวด  ๓ 
การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

ข้อ ๔๒ เม่ือวาระของสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดหรือกรณีที่ถือว่าวาระของสภาเกษตรกรจังหวัด
สิ้นสุดลง  และจะต้องเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดใหม่  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  กําหนดเวลา
รับสมัครไม่น้อยกว่า  ๒๐  วัน 

ข้อ ๔๓ ให้แบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านพืช 
(๒) ด้านสัตว์ 
(๓) ด้านประมง 
(๔) ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘ 
ข้อ ๔๔ ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง  

ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
เท่านั้น 

ข้อ ๔๕ ให้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ย่ืนข้อมูลประวัติตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก  ต่อสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดในวันที่สมัครหรือย่ืนภายในกําหนดห้าวัน  นับแต่วันที่ย่ืนใบสมัคร 

กรณีผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้ย่ืนข้อมูล
ประวัติตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดตามวรรคหน่ึง  หรือย่ืนเม่ือพ้นกําหนดตามวรรคหน่ึงแล้วให้ถือว่า  ชื่อบุคคลผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ ๔๖ เอกสารหลักฐานประกอบของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนี้ 
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(๑) ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ข้อมูลประวัติของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด  ของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็น 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ซึ่งออกให้โดยทางราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๔) รูปถ่ายของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๒  นิ้ว  จํานวน  ๒  ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

(๕) สําเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์
และเขียนวิสัยทัศน์ในด้านที่สมัคร   

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึงที่กําหนดให้ส่งเป็นสําเนา  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ 

ข้อ ๔๗ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรวจสอบเก่ียวกับเอกสารหลักฐานรวมทั้งคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๘)  (๑๐)  และ  (๑๒)  ที่เก่ียวกับ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัด  หากพบชัดเจนว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายใดขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่ง 
ให้ถือว่าชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นเป็นอันตกไป  
ทั้งนี้ผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด 

สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม  ๘  (๕)  (๖)  (๗)  (๙)  (๑๑)  และ  (๑๒)  ที่เก่ียวกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะรายที่ได้รับคัดเลือก  เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
พร้อมเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ  หรือลักษณะต้องห้าม  หากความ
ปรากฏต่อมาว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  รายใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้ถือว่าผู้นั้นสิ้นสุดสภาพการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  แจ้งผลการตกไปของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  หรือข้อ  ๔๕  วรรคสอง  ให้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  และคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการตรวจสอบได้ตามความจําเป็น 
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ข้อ ๔๘ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแยกบัญชีรายชื่อตามความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านพืช  ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ  ตามข้อ  ๔๓  แล้วกําหนดหมายเลขประจําตัว
สําหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย  โดยจัดเรียง
ตามลําดับการย่ืนใบสมัครในแต่ละบัญชี 

เม่ือได้รับหมายเลขประจําตัวสําหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกถอนการสมัคร 

ข้อ ๔๙ ภายในย่ีสิบห้าวัน  นับแต่วันสุดท้ายของการรับสมัครตามข้อ  ๔๒  แล้ว  ให้หัวหน้า
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกําหนดวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  และช่วงเวลาในการลงคะแนนคัดเลือก  รวมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้ง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้าน 
ตามข้อ  ๔๘  ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 

ข้อ ๕๐ ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จํานวนไม่เกินห้าคน  
เพื่อให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ข้อ ๕๑ ให้ผู้ มีสิทธิคัดเลือกคนหน่ึงใช้สิทธิคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้านละหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  
ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  ที่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส่งให้ตามข้อ  ๔๙  
วรรคสอง  รวมจํานวนห้าคน  โดยมีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านละหนึ่งคนจํานวนสามด้าน  
และด้านละสองคนจํานวนหนึ่งด้าน 

ข้อ ๕๒ ในวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนการประชุมให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  ๔๘  ไว้ที่หน้าห้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งชุด 

ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุมในเอกสาร  ที่สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดจัดเตรียมไว้  โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งควบคุมดูแลการลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง 

ข้อ ๕๓ การประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ทําตามวิธีการ  ดังนี้ 



   หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีหีบบัตรสําหรับการหย่อนบัตรลงคะแนนคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งคูหาลงคะแนน  ตั้งไว้  ณ  ที่ประชุม 

(๒) เม่ือถึงกําหนดเวลาเริ่มประชุม  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่หัวหน้า
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย  กล่าวชี้แจงวิธีการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกที่เข้าประชมุทราบ 

(๓) เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  (๒)  เสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่คนที่สองแสดงหีบบัตรให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร  รวมทั้งให้ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตร  จากนั้น
เปิดช่องหย่อนบัตร  โดยให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ที่หีบบัตรด้วย 

(๔) เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  (๓)  เสร็จแล้ว  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือ 
ผู้ที่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมายกล่าวเปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา
ลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเร่ิมดําเนินการลงคะแนนต่อไป 

(๕) ให้เจ้าหน้าที่คนที่สามขานชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน  โดยเรียงลําดับ
ก่อนหลังตามตัวอักษร  และให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
ที่หมดอายุหรือหลักฐานอื่นใดซึ่งออกให้โดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และมีหมายเลข
ประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  ต่อเจ้าหน้าที่คนที่สี่ 

(๖) ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกลงลายมือชื่อเพื่อรับบัตรคัดเลือก  จากเจ้าหน้าที่คนที่ห้าเพื่อลงคะแนน
คัดเลือก 

(๗) เม่ือผู้มีสิทธิคัดเลือกได้รับบัตรคัดเลือกแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนน  เพื่อทําเคร่ืองหมาย
กากบาท  (X)  ลงในช่องหมายเลขผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประสงค์จะเลือกแต่ละด้าน  และพับบัตรคัดเลือก  เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบว่าได้ลงคะแนนให้ผู้สมัคร 
เข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายใด  แล้วให้นําบัตรคัดเลือกนั้น
หย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง 

ก่อนการลงคะแนนถ้าผู้มีสิทธิคัดเลือกพบว่าบัตรคัดเลือกที่ได้รับมาบกพร่องหรือชํารุดให้ส่งบัตร
คัดเลือกนั้นคืนแก่เจ้าหน้าที่ประจําหีบบัตร  แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดบัตรคัดเลือกให้แก่ผู้นั้นใหม่  และให้
เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในแบบรายงานการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๘) เม่ือสิ้นสุดเวลาลงคะแนนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  หากมีผู้มีสิทธิคัดเลือกมาถึงที่ประชุมล่าช้า  
แต่ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  ก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาลงคะแนนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกที่เหลือนั้นทําการลงคะแนนคัดเลือกต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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(๙) เม่ือผู้มีสิทธิคัดเลือกได้ใช้สิทธิครบทุกคนตามที่มีการลงลายมือชื่อ  เข้าร่วมประชุม 
ในเอกสารแล้วให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  หรือผู้ที่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
มอบหมายประกาศปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ผู้มีสิทธิคัดเลือกที่ลงชื่อไว้ได้ลงคะแนนครบถ้วน
ทุกคนแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน” 

ข้อ ๕๔ ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
มอบหมาย  เชิญผู้มีสิทธิคัดเลือกที่มีอาวุโสสูงสุดตามลําดับให้ได้จํานวนห้าคน  เป็นผู้วินิจฉัยการนับคะแนน 

ข้อ ๕๕ การนับคะแนน  ให้กระทํา  ณ  ที่คัดเลือก  เม่ือปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่
คนที่หนึ่งเปิดหีบบัตร  เพื่อทําการนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ  ห้ามไม่ให้เลื่อนหรือประวิงเวลา
ในการนับคะแนน 

ข้อ ๕๖ ให้เจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่คนที่สอง  มีหน้าที่หยิบบัตรคัดเลือกที่ละหนึ่งฉบับและคลี่บัตรคัดเลือกเพื่อวินิจฉัย

และขานหมายเลขตามที่ผู้มีสิทธิคัดเลือกได้ทําเคร่ืองหมายกากบาทไว้  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 ก. ถ้าเป็นบัตรดีที่ทําบัตรเคร่ืองหมายในช่องหมายเลขของผู้ทรงคุณวุฒิให้ขานว่า  “ดี”  

แล้วอ่านหมายเลขของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนน  พร้อมทั้งชูบัตรคัดเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้อยู่ในบริเวณที่คัดเลือกได้มองเห็น 

 ข. ถ้าเป็นบัตรเสียให้ขานว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรคัดเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ
ที่คัดเลือกได้มองเห็น  และให้ส่งบัตรให้ผู้วินิจฉัยการนับคะแนนพิจารณา  ถ้าเป็นบัตรเสียให้สลักหลังบัตรว่า  
“เสีย”  โดยมีผู้วินิจฉัยการนับคะแนนลงลายมือชื่อกํากับไว้อย่างน้อยสามคน 

 ค. ถ้าเป็นบัตรดีบางส่วน  ให้ขานว่า  “ดีบางส่วน”  แล้วอ่านหมายเลขของผู้สมัคร 
เข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนดีบางส่วน  พร้อมทั้ง 
ชูบัตรคัดเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่คัดเลือกได้มองเห็น 

 ง. ถ้าผู้มีสิทธิคัดเลือกทําเคร่ืองหมายในช่องไม่ลงคะแนน  ให้ขานว่า  “ดีไม่ประสงค์ลงคะแนน”  
พร้อมทั้งชูบัตรคัดเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่คัดเลือกได้มองเห็น 

(๒) เจ้าหน้าที่คนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรคัดเลือกที่เจ้าหน้าที่คนที่สองได้วินิจฉัย  และขาน
หมายเลขแล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยแยกเป็นภาชนะ  สําหรับใส่บัตรดีที่มีหมายเลขของผู้สมัคร 
เข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งใบ  ภาชนะสําหรับใส่บัตรดีบางส่วน
หนึ่งใบ  ภาชนะสําหรับใส่บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนหนึ่งใบ  และภาชนะสําหรับใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

(๓) เจ้าหน้าที่คนที่สี่  มีหน้าที่กรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนนคัดเลือก  โดยสามารถ 
ทําให้บุคคลที่อยู่ในที่ประชุมเห็นการกรอกคะแนนได้โดยชัดเจนและสะดวก  เม่ือเจ้าหน้าที่คนที่สอง 
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ได้วินิจฉัยบัตรคัดเลือกและขานหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนน 

(๔) ให้เจ้าหน้าที่คนที่ห้าขานทวนหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนแล้วจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัตถุอื่นทํานองเดียวกัน  โดยให้
บุคคลที่อยู่ในที่ประชุมมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๕๗ บัตรคัดเลือกต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่ไม่ใช่บัตรซึ่งเจ้าหน้าที่มอบให้ 
(๒) บัตรที่ไม่ได้ทําเคร่ืองหมายใด ๆ   
(๓) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาทเว้นแต่กรณีตามข้อ  ๕๘   
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนคัดเลือกให้กับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก 

สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายใด 
(๕) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนเกินกว่าจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือไม่ครบจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

หรือไม่ครบทุกด้านของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายหรือระเบียบ 
(๖) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีทั้งหมดนอกช่องทําเคร่ืองหมาย 
(๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายนอกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๘) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนทั้งในช่องทําเคร่ืองหมาย  และในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๙) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนในช่องทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายในช่องเดียวกัน 

(๑๐) บัตรที่ผู้มีสิทธิคัดเลือกได้ฉีกทําลาย 
ข้อ ๕๘ บัตรคัดเลือกที่เป็นบัตรดีบางส่วน  คือบัตรที่มีทั้งทําเคร่ืองหมายถูกต้อง  และหรือ 

ไม่ถูกต้องแต่ทําเคร่ืองหมายคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งหมดแล้ว  ไม่เกินจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิที่พึงมีได้ตามกฎหมาย 

ข้อ ๕๙ เม่ือเสร็จสิ้นการนับคะแนนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน
โดยให้นับจํานวนบัตรดี  จํานวนบัตรดีบางส่วน  จํานวนบัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน  และจํานวนบัตรเสีย
ว่าตรงกับจํานวนผู้มีสิทธิคัดเลือกที่ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารตามข้อ  ๕๓  (๖)  หรือไม่ 

ข้อ ๖๐ ให้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่ละด้านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในด้านที่ได้รับการคัดเลือกนั้น  จากนั้น 
ให้นําผลคะแนนของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือ
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ทุกด้านมาพิจารณาเปรียบเทียบกันโดยให้ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนสูงสุดลําดับแรกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ห้า  
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่ได้สมัครนั้น 

ข้อ ๖๑ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้รับคะแนนคัดเลือกเท่ากันหลายคน  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  หรือผู้ที่หัวหน้าสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมายเป็นผู้จับสลากโดยเปิดเผย  เพื่อเลือกว่าผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ทั้งนี้ให้จัดทําบัตรสลากขนาดกว้างยาวเท่ากัน  มีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคะแนนคัดเลือกเท่ากัน  ให้เขียนชื่อ-นามสกุล   
ของผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนเท่ากันลงใน
บัตรสลาก 

การจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการต่อเนื่องจากการนับคะแนนในทันที  ต่อหน้าที่ประชุม 
ข้อ ๖๒ เม่ือคัดเลือกได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบห้าคน

แล้วให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ณ  สํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด  และเว็บไซต์ของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเลขาธิการทราบภายในห้าวันนับแต่วันคัดเลือก 

หมวด  ๔ 
การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

ข้อ ๖๓ เม่ือเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้จํานวนครบถ้วน   ตามมาตรา  ๓๑   
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แล้ว  ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
มีหนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพร้อมประวัติให้เลขาธิการ  เพื่อเลขาธิการประกาศ 
รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  โดยระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๕ 
การคัดค้านการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๖๔ การทักท้วงหรือการคัดค้านการเลือกตั้งให้ดําเนินการ  ดังนี้ 



   หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) หากมีกรณีที่การเลือกตั้งอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เที่ยงธรรมให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน  หรือผู้สมัครรับการเลือกตั้งทําการคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทํางาน
เลือกตั้งหมู่บ้านในขณะเกิดเหตุ 

(๒) หากมีกรณีทุจริตการเลือกตั้ง  หรือนับคะแนนไม่ถูกต้องให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือ
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งทําการทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านในขณะเกิดเหตุ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านบันทึกเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วงนั้นไว้
ในแบบรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  ถ้าคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านไม่รับเหตุคัดค้าน  หรือข้อทักท้วง
และไม่บันทึกเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วงดังกล่าว  ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตํารวจแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานทันที  และให้นําหลักฐานแจ้งความ 
มาประกอบคําร้องคัดค้านด้วย 

คําร้องคัดค้านให้ย่ืนต่อประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
หรือย่ืนผ่านคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ ๖๕ เม่ือคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านได้รับคําร้องคัดค้าน  ให้คณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้าน
มอบหมายผู้ที่เป็นคณะทํางานเลือกตั้งหมู่บ้านคนใดคนหนึ่ง  รับคําร้องคัดค้านและออกใบรับให้แก่ผู้คัดค้าน  
รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกลงรับคําร้องคัดค้านไว้ในสมุดทะเบียนการรับคําร้องคัดค้าน 

ข้อ ๖๖ คําร้องคัดค้านดังต่อไปนี้  จะรับไว้พิจารณาไม่ได้ 
(๑) คําร้องคัดค้านที่ไม่ได้ย่ืนภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
(๒) เร่ืองที่คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 
(๓) เร่ืองที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
(๔) เร่ืองที่ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
(๕) คําร้องคัดค้านที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ  ๖๔ 
ข้อ ๖๗ ให้คณะกรรมการอาํนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ไต่สวนคําร้องคัดค้าน

การเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
กรณีที่ผลการไต่สวนปรากฏว่า  การเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง

ตามคําร้อง  ให้คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  รายงานผลการไต่สวน 
ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาและมีคําวินิจฉัย  แล้วแจ้งผลให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ  และคําวินิจฉัยของเลขาธิการ
ให้เป็นที่สุด 



   หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

ข้อ ๖๘ ให้เลขาธิการเป็นผู้กําหนดแบบพิมพ์  เพื่อใช้เก่ียวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ตามระเบียบนี้ 

บทที่  ๓ 
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

หมวด  ๑ 
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้แทนเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๖๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามข้อ  ๖๓  
ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด  เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุม
คร้ังแรกเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๗๐ ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  แจ้งรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ไปยังเลขาธิการภายในห้าวันนับแต่วันเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามข้อ  ๖๙ 

หมวด  ๒ 
การคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
 

 

ข้อ ๗๑ เม่ือเกิดกรณีต้องจัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรข้ึนให้เลขาธิการมีหนังสือ
ถึงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เพื่อให้แจ้งหนังสือลงทะเบียนตอบรับไปยังองค์กรเกษตรกร 
ทุกองค์กรในจังหวัดนั้นเพื่อเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 ภายในสามวันนับแต่หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับหนังสือจากเลขาธิการ  ให้หัวหน้า
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรเกษตรกรในจังหวัดให้ดําเนินการคัดเลือกและ 
เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร  องค์กรละหนึ่งคน  โดยให้ส่งชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามแบบที่กําหนด  
ไปยังสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากหัวหน้าสํานักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัด 

ข้อ ๗๒ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 



   หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒) 

(๒) เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ตนได้รับการเสนอชื่อนั้นมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีถึงวันเสนอชื่อ 

(๓) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตัวแทนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรนั้น 
มีมติเห็นชอบให้เป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร  กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร
มากกว่าหนึ่งองค์กรให้ผู้นั้นเลือกว่าจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกภายใต้องค์กรเกษตรกรใดเพียงองค์กรเดียว 

ข้อ ๗๓ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร  มีดงันี้ 
(๑) หนังสือเสนอช่ือตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ตามแบบที่กําหนด  ซึ่งลงนามโดยประธาน 

หรือหัวหน้าองค์กรเกษตรกร 
(๒) ข้อมูลประวัติของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ตามแบบที่กําหนด  ซึ่งตัวแทนองค์กรเกษตรกรนั้น

ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  หรือหลักฐานอื่นใดท่ีสามารถ

พิสูจน์ตัวตนได้  ซึ่งออกให้โดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และหมายเลขประจําตัวประชาชน
ของผู้ถือบัตร 

(๔) รูปถ่ายของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  
ขนาด  ๒  นิ้ว  จํานวน  ๒  ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

(๕) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึงที่กําหนดให้ส่งเป็นสําเนา  ให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรลงนามรับรอง
ความถูกต้องแท้จริงทุกฉบับ 

ข้อ ๗๔ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ตามข้อ  ๘  
(๓)  (๔)  (๘)  (๑๐)  และ  (๑๒)  ที่เก่ียวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด  ข้อ  ๗๒  (๒)  
และ  (๓)  กรณีปรากฏชัดว่า  ตัวแทนองค์กรเกษตรกรรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใด
ข้อหนึ่งให้ถือว่าตัวแทนองค์กรเกษตรกรรายนั้นเป็นอันตกไป  ทั้งน้ีให้ผลการตรวจสอบเป็นที่สุด  และให้
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  แจ้งผลการตกไปของตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ตัวแทนองค์กร
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนั้น  ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 



   หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อตัวแทน
องค์กรเกษตรกรที่มีการเสนอชื่อถูกต้อง  ตามข้อ  ๗๑  ข้อ  ๗๒  และข้อ  ๗๓  เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกรเรียงตามตัวอักษร  และแยกบัญชีตามกิจกรรมหลักขององค์กรเกษตรกรท่ีได้ 
ขึ้นทะเบียนไว้แต่ละด้านส่งให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันพ้นกําหนดให้
เสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ดังนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช 
(๒) บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ 
(๓) บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านประมง 
(๔) บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 
ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้หัวหน้าสาํนักงาน

สภาเกษตรกรจังหวัด  มีอํานาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตรวจสอบได้  ตามความจําเป็น 
ข้อ ๗๕ เม่ือสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับบัญชีรายช่ือตัวแทนองค์กรเกษตรกรแล้ว  

ให้นําบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรท่ีแยกตามกิจกรรมหลักแต่ละบัญชี  ตามข้อ  ๗๔  มาจัดเรียง
ตามตัวอักษรชื่อจังหวัด  และกําหนดหมายเลขประจาํตัวสําหรับตัวแทนองค์กรเกษตรกรในแต่ละบัญชี 

ข้อ ๗๖ ให้เลขาธิการกําหนดจัดประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทน
องค์กรเกษตรกรภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายช่ือประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยให้กําหนดช่วงเวลา
ในการลงคะแนนคัดเลือก  และจัดส่งระเบียบวาระการประชุม  บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้าน
ตามข้อ  ๗๕  รวมทั้งสัดส่วนตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ตามข้อ  ๗๘  ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 

การคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
ข้อ ๗๗ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จํานวนไม่เกินห้าคน  เพื่อให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ข้อ ๗๘ ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทําการคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรจากบัญชี

รายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้านที่เลขาธิการส่งให้ตามข้อ  ๗๖  ให้มีจํานวนรวมกันสิบหกคน 
เพื่อเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยกระจายสัดส่วนตามความสําคัญครอบคลุมสาขาอาชีพ
เกษตรกรรมในแต่ละด้าน  ดังนี้ 

(๑) ด้านพืช  ๔  คน 
(๒) ด้านสัตว์  ๔  คน 
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(๓) ด้านประมง  ๔  คน 
(๔) ด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ  ๔  คน 
ข้อ ๗๙ ในวันประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ก่อนการประชุมให้สํานักงานสภา

เกษตรกรแห่งชาติปิดประกาศรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และสัดส่วน
ตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามข้อ  ๗๘  ไว้ที่หน้าห้องประชมุ  จํานวนอย่างน้อยหนึ่งชุด 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในเอกสารท่ีสํานักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเตรียมไว้  โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งควบคุมดูแลการลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง 

ข้อ ๘๐ การประชุมคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ทําตามวิธีการ  ดังนี้ 
(๑) ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดให้มีหีบบัตรสําหรับการหย่อนบัตรลงคะแนน

คัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้านรวมจํานวนสี่หีบพร้อมทั้งคูหาลงคะแนนตั้งไว้  ณ  ที่ประชุม 
(๒) เม่ือถึงกําหนดเวลาเร่ิมประชุม  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายกล่าวชี้แจง

วิธีการลงคะแนนให้กับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าประชุมเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกทราบ 
(๓) เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๒)  เสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่คนที่สองแสดงหีบบัตรแต่ละหีบ 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าประชุมใช้สิทธิคัดเลือกเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร  
รวมทั้งให้ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตร  จากนั้นเปิดช่องหย่อนบัตรโดยให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
ไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ที่หีบบัตรด้วย 

(๔) เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๓)  เสร็จแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายกล่าวเปิด
การลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเร่ิมดําเนินการ
ลงคะแนนต่อไป 

(๕) ให้เจ้าหน้าที่คนที่สามขานชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มาลงชื่อใช้สิทธิคัดเลือก   
ให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน  โดยเรียงลําดับก่อนหลังตามตัวอักษร  และให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้ใช้สิทธิคัดเลือกแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุหรือหลักฐานอื่นใด 
ที่ออกโดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  
ต่อเจ้าหน้าที่คนที่สี่ 

(๖) ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดผู้ที่มาใช้สิทธิคัดเลือกลงลายมือชื่อ  เพื่อรับซองบัตร
คัดเลือกคนละสี่ซองจากเจ้าหน้าที่คนที่ห้าเพื่อลงคะแนนคัดเลือก 

(๗) เม่ือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดผู้ที่มาใช้สิทธิคัดเลือกได้รับบัตรคัดเลือกแล้ว  ให้ไปคูหา
ลงคะแนนแต่ละคูหา  เพื่อทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ลงในช่องหมายเลขตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
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ที่ประสงค์จะเลือกแต่ละด้าน  และพับบัตรคัดเลือกเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบได้ว่าลงคะแนนให้ตัวแทนองค์กร
เกษตรกรรายใดแล้วนําบัตรคัดเลือกนั้นหย่อนลงในหีบบัตรคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้าน
ด้วยตนเอง 

(๘) เม่ือสิ้นสุดเวลาลงคะแนนคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  หากมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
มาใช้สิทธิคัดเลือกถึงที่ประชุมล่าช้า  แต่ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วตามข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ก่อนจะสิ้นสุดเวลา
ลงคะแนนคัดเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เหลือนั้นทําการลงคะแนน
คัดเลือกต่อไปให้แล้วเสร็จ 

(๙) เม่ือประธานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ใช้สิทธิครบทุกคนตามที่มีการลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
ในเอกสารแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายประกาศปิดการลงคะแนน  เช่นกล่าวว่า  
“บัดนี้ผู้มีสิทธิคัดเลือกได้ลงคะแนนครบถ้วนทุกคนแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน” 

ข้อ ๘๑ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มาใช้
สิทธิคัดเลือก  ที่มีอาวุโสสูงสุดตามลําดับใหไ้ด้จํานวนห้าคนเป็นผู้วินิจฉัยการนับคะแนน 

ข้อ ๘๒ การนับคะแนนให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นําความในข้อ  ๕๕  ข้อ  ๕๖  
ข้อ  ๕๗  ข้อ  ๕๘  และข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีการหย่อนบัตรลงไม่ตรงกับหีบด้านของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้เจ้าหน้าที่ที่ทําการคัดเลือก
นําบัตรคัดเลือกนั้นไปรวมไว้ในหีบด้านของตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ถูกต้องและไม่ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสีย 

ข้อ ๘๓ ให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับด้านละสี่คนทั้งสี่ด้าน  
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเกษตรกรด้านนั้น 

ข้อ ๘๔ ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกลําดับที่สี่ของผู้แทนองค์กรเกษตรกรด้านใด  มีคะแนนเท่ากัน
หลายคน  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นําความในข้อ  ๖๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๕ เม่ือคัดเลือกได้รายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรครบสิบหกคนแล้ว  ให้เลขาธิการ
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และเว็บไซต์สํานักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  รวมท้ังมีหนังสือแจ้งให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันคัดเลือก 

ข้อ ๘๖ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น  ตามข้อ  ๘  
(๕)  (๖)  (๗)  (๙)  (๑๑)  และ  (๑๒)  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติส่งรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  หากปรากฏต่อมาว่าตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
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ที่ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้ถือว่าตัวแทนองค์กรเกษตรกรผู้นั้น
สิ้นสุดสภาพการเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ที่ได้รับการคัดเลือกหรือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

หมวด  ๓ 
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๘๗ เม่ือจะดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้เลขาธิการประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
กําหนดเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า  ๒๐  วัน 

ข้อ ๘๘ ให้แบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านพืช 
(๒) ด้านสัตว์ 
(๓) ด้านประมง 
(๔) ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ 
ข้อ ๘๙ ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป   

และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒) 
นอกจากคุณสมบัตติามวรรคหน่ึงแล้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมด้านใดด้านหน่ึง 

หรือหลายด้านได้แก่  ด้านพืช  ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ 
(๒) มีประสบการณ์การทํางาน  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ  

หรือความสําเร็จในสาขาอาชีพด้านนั้นหรือที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๙๐ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านใดด้านหน่ึงได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น 
ข้อ ๙๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ย่ืนประวัติตามแบบที่กําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติตามข้อ  ๙๒  ต่อสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันที่ย่ืนใบสมัครหรือ
ภายในกําหนดห้าวันนับแต่วันที่วันที่ย่ืนใบสมัคร 
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กรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้ 
ย่ืนประวัติพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจาณาคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ตามวรรคหน่ึง  หรือย่ืนเม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วให้ถือว่าชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ ๙๒ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 

(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๒) ข้อมูลประวัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ตามแบบที่กําหนด  ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิหรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้  ซึ่งออกให้โดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่าย  และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๔) รูปถ่ายของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดํา  ขนาด  ๒  นิ้ว  จํานวน  ๒  ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

(๕) สําเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความรู้  ความเช่ียวชาญ  ในทางวิชาการหรือผลงาน
อันเป็นที่ประจักษ์และเขียนวิสัยทัศน์ในด้านนั้น ๆ 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหน่ึงที่กําหนดให้ส่งเป็นสําเนา  ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิลงนามรับรองความถูกต้องแท้จริงทุกฉบับ 

ข้อ ๙๓ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติตรวจสอบเก่ียวกับเอกสารหลักฐานทั้งคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามข้อ  ๘  (๓)  (๔)  (๘)  (๑๐)  และ  (๑๒)  ที่เก่ียวกับ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด  และข้อ  ๘๙  วรรคสอง  หากปรากฏชัดว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่ง  ให้ถือว่าชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นเป็นอันตกไป  
ทั้งนี้ให้ผลการตรวจสอบเป็นที่สุด 

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เลขาธิการมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยได้ตามความจําเป็น 

ให้เลขาธิการแจ้งผลการตกไปของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  หรือข้อ  ๙๑  วรรคสอง   
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตกไปและผู้ที่เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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ข้อ ๙๔ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแยกบัญชีรายชื่อ
ตามความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพืช  ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ  
ตามข้อ  ๘๘  แล้วกําหนดหมายเลขประจําตัวสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย  โดยเรียงตามลําดับการย่ืน
ใบสมัครในแต่ละบัญชี 

เม่ือได้รับหมายเลขประจําตัวสําหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกถอนการสมัคร 

ข้อ ๙๕ ให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของการรับสมัครตามข้อ  ๘๗   

ให้เลขาธิการกําหนดวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และ
ช่วงเวลาในการลงคะแนนคัดเลือก  รวมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละด้าน  ตามข้อ  ๙๔  ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ก่อนวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
ข้อ ๙๖ ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่  จํานวนไม่เกินห้าคน  เพื่อให้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ข้อ ๙๗ ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  และตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็น

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ทําการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เลขาธิการส่งให้
ตามข้อ  ๙๕  วรรคสอง  ให้มีจํานวนเจ็ดคน  โดยต้องมีด้านพืช  ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ   
อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ข้อ ๙๘ ในวันประชุมคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนการประชุมให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ปิดประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙๔  ไว้ที่หน้าห้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งชุด 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  และตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อในเอกสารท่ีสํานักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเตรียมไว้  โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งควบคุมดูแลการลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง 

ข้อ ๙๙ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดําเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  โดยนําความในข้อ  ๕๓  ถึง  ข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๐ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคะแนนสูงสุดของคะแนนแต่ละด้านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติในด้านที่ได้รับการคัดเลือกนั้น  จากน้ันให้นําผลคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือทุกด้านมารวม
พิจารณาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคะแนนสูงสุดสามลําดับแรกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ห้าถึงคนที่เจ็ดในด้านที่สมัครนั้น 
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ข้อ ๑๐๑ ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับคะแนนคัดเลือกเท่ากันหลายคน  ให้สํานักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาตินําความในข้อ  ๖๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๒ เม่ือคัดเลือกได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบเจ็ดคนแล้ว  ให้เลขาธิการประกาศเผยแพร่
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และเว็บไซต์ของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทราบ  ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันคัดเลือก 

ข้อ ๑๐๓ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นตามข้อ  ๘  
(๕)  (๖)  (๗)  (๙)  (๑๑)  และ  (๑๒)  ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบคุณสมบัติ  และลักษณะต้องห้าม  หากปรากฏต่อมาว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติคนใดขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้ถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้น
สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกหรือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วแต่กรณี  
นับแต่วันที่ได้มีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ 

หมวด  ๔ 
การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๑๐๔ เม่ือสภาเกษตรกรแห่งชาติมีสมาชิกครบถ้วนหรือถือว่าครบถ้วนแล้ว  ให้เลขาธิการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา  โดยระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  ๕ 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ข้อ ๑๐๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้กําหนดแบบพิมพ์  เพื่อใช้เก่ียวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ  ตามระเบียบนี้ 

บทที่  ๔ 
การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 

ข้อ ๑๐๖ เม่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่างลง  และเป็นกรณี  
ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  หรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง



   หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ให้นําความในการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทต่าง ๆ  
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ทั้งนี้การเลือกซ่อมให้ดําเนินการเฉพาะ  ดังนี้ 

(๑) หากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ว่างลงเป็นประเภท
ผู้แทนเกษตรกร  ให้ทําการเลือกใหม่เฉพาะในหมู่บ้าน  ตําบลหรืออําเภอที่ว่างลงตามความในข้อ  ๔๐ 

(๒)  หากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ที่ว่างลงเป็นประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้ดําเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือตัวแทนองค์กรเกษตรกร
เฉพาะด้านแทนตําแหน่งที่ว่างลง   

ข้อ ๑๐๗ ถ้าผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  หรือสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือตัวแทนองค์กรเกษตรกรว่างลงก่อนประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา   
ให้ดําเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือตัวแทนองค์กรเกษตรกรเฉพาะด้านที่ว่างลง  โดยคัดเลือกจาก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้คะแนนถัดลงไป 

บทที่  ๕ 
การบังคับใช้ระเบียบ 

 
 

ข้อ ๑๐๘ ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง  ให้หัวหน้าสํานักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น 

คําวินิจฉัยของหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๑๐๙ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   

ทั้งนี้  คําวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ ๑๑๐ หากเลขาธิการเห็นว่า  มีความจําเป็นต้องเข้าไปแก้ไขข้อขัดข้อง  หรือเพิ่มประสิทธิภาพ

เก่ียวกับการใช้อํานาจของหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการ
สามารถเข้าไปใช้อํานาจแทนหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีอยู่ในระเบียบนี้ได้ทุกกรณี   
แต่การเข้าไปใช้อํานาจเช่นว่านั้น  เลขาธิการจะต้องแจ้งให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ  
และไม่ใช้อํานาจซ้ําซ้อนกับเลขาธิการ 

ข้อ ๑๑๑ ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากผู้มีอํานาจเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้มีอํานาจได้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 


