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พระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  การประมง  และกิจการอื่น 

ที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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“เกษตรกร”  หมายความวา  ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

“องคกรเกษตรกร”  หมายความวา  กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้   

“แผนแมบท”  หมายความวา  แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 

“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครดวย 

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกประกาศ 

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้ 

(๑) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง 

(๒) สมาชิกซ่ึงสมาชิกตาม  (๑)  เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช  ดานสัตว   

ดานประมง  และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ  จํานวนสิบหกคน  โดยกระจายตามความสําคัญและครอบคลุม
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สาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกร

แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงสมาชิกตาม  (๑)  และ  (๒)  เลือกจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณดานเกษตรกรรม  จํานวนเจ็ดคน  โดยมาจากดานพืช  ดานสัตว  และดานประมง   

อยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม  (๒)  ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงาน   

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ครบทุกจังหวัด  ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ 

และใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 

ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ  ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ 

ไมครบทุกจังหวัด  แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการแลวไมนอยกวา 

รอยละเกาสิบของจํานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งหมด  ใหถือวาสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  

ประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว  และใหสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  จํานวนดังกลาวเลือกสมาชิก

ตามมาตรา  ๕  (๒)  ตอไปได 

ใหสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  และ  (๒)  ที่ไดมาตามวรรคสองเลือกสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ 

ตามมาตรา  ๕  (๓)  เพื่อใหครบองคประกอบของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๗ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 

(๓) เปนเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  ทั้งนี้   

เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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(๕) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหาร

ทองถิ่น  หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง   

(๖) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   

(๗) ไมเปนพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

(๘) ไมเปนบุคคลซ่ึงทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหนวยงาน

เอกชน  ไลออก  ปลดออก  ใหออก  หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(๙) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๑๐) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตไดพนโทษดังกลาวมาแลว 

ไมนอยกวาหาปหรือเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๘ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่

ประกาศรายชื่อตามมาตรา  ๑๕  และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

ใหสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปได

จนกวาจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติชุดใหม 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๘  สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 

(๔) สภาเกษตรกรแหงชาติมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดที่มีอยู 

(๕) ลาออกจากองคกรเกษตรกรที่ตนเปนตัวแทนในการไดรับเลือกเปนสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 

(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
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(๗) ขาดหรือลาการประชุมติดตอกันเกินกวาหาคร้ังโดยไมมีเหตุอันควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติพนจากตําแหนงกอนครบวาระและยังมี

สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติเหลืออยูเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  ใหเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร

แหงชาติแทนตําแหนงที่วาง  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในมาตรา  ๕  และใหผูไดรับ

เลือกนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ

สมาชิกเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  ไมตองมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง 

ในระหวางที่ตําแหนงสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติวางลงตามวรรคหนึ่งใหสภาเกษตรกร

แหงชาติประกอบดวยสมาชิกเทาที่เหลืออยู 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติพนจากตําแหนงกอนครบวาระเกินกวากึ่งหนึ่ง 

ของสมาชิกทั้งหมด  ใหถือวาสภาเกษตรกรแหงชาติส้ินสุดลง  และใหมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร

แหงชาติใหมภายในเกาสิบวัน 

มาตรา ๑๑ สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง 

แกเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิต  การแปรรูป  การตลาด  

และการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม   

(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทํา

เกษตรแบบผสมผสาน   ระบบวนเกษตร  ระบบเกษตรธรรมชาติ  ระบบไรนาสวนผสม  ระบบเกษตร

อินทรีย  และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น 

(๓) ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร  การพัฒนา

เกษตรกรรม  รวมทั้งการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๔) เสนอแผนแมบทตอคณะรัฐมนตรี 

(๕) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูทางดานพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น  ผลผลิตทางเกษตรกรรม  และผลิตภัณฑที่ได

จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม 
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(๖) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต

ทางเกษตรกรรม  รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร 

(๗) เสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  และองคกรระหวางประเทศ  เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

(๘) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 

(๙) ใหความเห็นตอนโยบาย  กฎหมาย  หรือขอตกลงที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอเกษตรกร 

(๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร  องคกรเกษตรกร  และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 

(๑๑) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษาตามความจําเปน 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๒ ใหคณะรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินงานของ 

คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาเกษตรกรแหงชาติเสนอ  เพื่อเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๑๓ การใดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวมของเกษตรกร  สภาเกษตรกรแหงชาติ 

อาจรองขอเขาไปมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   

นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของได 

มาตรา ๑๔ สภาเกษตรกรแหงชาติ  มีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน 

มาตรา ๑๕ เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา  ๕  หรือถือวาครบถวน

ตามมาตรา  ๖  แลว  ใหเลขาธกิารประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหเลขาธิการ 

จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 

ในการประชุมคร้ังแรก  ใหที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมายผูมีอาวุโสสูงสุด 

เปนประธาน  เพื่อดําเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจากสมาชิกสภา

เกษตรกรแหงชาติ  ตามมาตรา  ๕  (๑)  โดยใหถือเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา

เกษตรกรแหงชาติเปนเสียงชี้ขาด 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ

สองเดือนตอหนึ่งคร้ัง  โดยแตละคร้ังใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน

เรงดวน  ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มข้ึนก็ได  หรือเมื่อมีสมาชิก

สภาเกษตรกรแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติทั้งหมด   

เขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนได 

มาตรา ๑๗ การประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม   

ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ  ถาประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติคนที่หนึ่ง  หรือคนที่สองตามลําดับ   

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ในกรณีประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  และรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุม  

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่ง  ตามมาตรา  ๕  (๑)  เปนประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร

แหงชาติ  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมและมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ  ตามความจําเปนเพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยในการประชุม 

(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาเกษตรกรแหงชาติใหเปนไปตามขอบังคับและมติของ

สภาเกษตรกรแหงชาติ 

(๓) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว 

ใหรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย 

และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ   คณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   

หรือคณะทํางาน  ไดรับคาเบี้ยประชุม  คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจาย  และสิทธิประโยชนอื่น  ในการปฏิบัติหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 

สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๒๐ ใหจัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ  มีฐานะเปน

นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

เรียกโดยยอวา  “สกช.”  โดยมีสํานักงานต้ังอยูที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ  และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ   

(๒) รวบรวม  ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ของสภาเกษตรกรแหงชาติ  สภาเกษตรกรจังหวัด  สํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ไดทราบถึงนโยบาย  แผนแมบท  

และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

(๔) รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร   

(๕) จัดใหมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  ระบบขอมูลและการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งในดานการบริหารจัดการ  การวิจัย  การผลิต  

การแปรรูป  การตลาด  และราคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(๖) ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรแหงชาติ   



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย 

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ทั้งนี้  ตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๒๑ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวย 

เงินทดแทน  ทั้งนี้  เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา 

ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมาย 

วาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๒ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแตงต้ังเลขาธิการ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณแตไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันรับสมัคร 

(๓) มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณเปนที่ประจักษ  ที่จะปฏิบัติงาน 

ใหสํานักงานได 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐) 

(๕) ไมเปนลูกจางในองคกรเอกชนที่มีตําแหนงและมีเงินเดือนประจํา 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสรรหาเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่สภาเกษตรกร

แหงชาติกําหนด 

มาตรา ๒๓ การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงและการกําหนดเง่ือนไขในการทดลอง

การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานในหนาที่เลขาธิการ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

สัญญาจางที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  โดยใหมีกําหนดระยะเวลาจางคราวละไมเกินส่ีป 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนอื่น  ตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํ านาจออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ ยวกับ 

การบริหารงานภายในสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) การแบงสวนงานภายในสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  

การแตงต้ัง  การกําหนดตําแหนง  การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  การกําหนดบําเหน็จและสิทธิ

ประโยชนอื่น  การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง  การถอดถอน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจาก

ตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 

(๓) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และ

ทรัพยสินของสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และรับผิดชอบการบริหาร

กิจการของสํานักงาน   และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภา

เกษตรกรแหงชาติ  ระเบียบ  ขอบังคับและนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  ทั้งนี้  ภายใตการ

กํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๒๖ ใหเลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่ เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก 

มาตรา ๒๗ ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปนรองเลขาธิการคน

ที่หนึ่งและรองเลขาธิการคนที่สองเพื่อชวยปฏิบัติงานของสํานักงาน  และในกรณีที่ตําแหนงเลขาธิการ

วางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม  หรือในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

เปนการชั่วคราว  ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแตงต้ังรองเลขาธิการคนที่หนึ่งเปนผูรักษาการแทน

เลขาธิการ  และในกรณีที่เลขาธิการและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานสภา

เกษตรกรแหงชาติแตงต้ังรองเลขาธิการคนที่สองเปนผูรักษาการแทน 

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ 

มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานมีรายไดดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๙ 
(๒) เงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกรรม 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
(๔) ดอกผลและรายไดอื่น ๆ 
รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๙ ใหสํานกังานเสนอของบประมาณจากรัฐบาลตามมติของสภาเกษตรกรแหงชาติ  

เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของสภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัด   
ใหรัฐบาลอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานใหเพียงพอกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

แหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 
การใชจายเงินอุดหนุนตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานและใหทําการตรวจสอบ

รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานรวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของ
สํานักงาน  โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผล
ตามเปาหมายเพียงใดแลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

หมวด  ๓ 
สภาเกษตรกรจังหวัด 

 

 

มาตรา ๓๑ ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกที่ไดรับการเลือกต้ัง  จํานวนสิบหกคน  ในกรณีที่ จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอ

มากกวาสิบหกอําเภอ  ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของอําเภอ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงสมาชิกตาม   (๑)  เลือกจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ 

ดานเกษตรกรรม  จํานวนหาคน  โดยมาจากดานพืช  ดานสัตว  และดานประมง  อยางนอยดานละหนึ่งคน 

ใหสํานักงานจัดใหมีการเลือกต้ังเพื่อใหไดสมาชิกตาม  (๑)  และการเลือกเพื่อใหไดสมาชิก

ผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒ เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา  ๓๑  แลว  ใหเลขาธิการ

ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  ภายในเวลาสิบหาวัน   

มาตรา ๓๓ สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด 

(๒) ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร  เกษตรกร  สถาบันวิจัย  

สถาบันการศึกษา  และหนวยงานของรัฐ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร  กลุมเกษตรกร  และยุวเกษตรกร

ในจังหวัด  ในรูปแบบตาง ๆ  

(๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปน

แผนแมบทเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

(๕) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา  การฝกอบรม  และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร  

และยุวเกษตรกร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน 

(๖) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรม  

รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 

(๗) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร   

(๘) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๓๔ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เปนเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด   

(๒) มีสัญชาติไทย 

(๓) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐) 

มาตรา ๓๕ สภาเกษตรกรจังหวัดมีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน  

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  ๓๒  

ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม 

เปนคร้ังแรก  เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแตละแหงและใหนําความ 

ในมาตรา  ๑๕  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร

จังหวัดใหเปนไปตามขอบังคับของสภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัด 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  

มอบหมาย  และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

มาตรา ๓๗ ใหนําความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๙  

มาใชบังคับกับสภาเกษตรกรจังหวัดโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
 

 

มาตรา ๓๘ ใหจัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดข้ึน  เรียกโดยยอวา  “สกจ.”  มีอํานาจ

หนาที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ  และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๒) รวบรวม  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัด 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ไดทราบถึงนโยบาย  แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด  และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๔) จัดใหมีระบบฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลงานการวิจัยและองคความรู

เกี่ยวกับการผลิต  ผลผลิต  การแปรรูป  ผลิตภัณฑเกษตรกรรม  รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

(๕) ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร  องคกรเกษตรกร  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๖) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย   

มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานเปนหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด 

มาตรา ๔๐ ใหหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ

ลูกจาง  และรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

ระเบียบ  ขอบังคับ  และนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  ทั้งนี้  ภายใตการบังคับบัญชาของ

เลขาธิการและการกํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หมวด  ๕ 

แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
 

 

มาตรา ๔๑ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบท  โดยผานกระบวนการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย  รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแมบทระดับจังหวัด  และตองมีสาระสําคัญอยางนอย  

ดังตอไปนี้ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพ  การสงเสริม  และการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร  องคกร

เกษตรกร  กลุมเกษตรกร  และยุวเกษตรกร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) การสงเสริม  การพัฒนา  การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม  และการแกไขปญหาดินและ

ที่ดินโดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม

ของตนเองอยางทั่วถึง 

(๓) การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยคํานึงถึงการสงเสริม 

ใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

(๔) การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

(๕) การอนุรักษ  การฟนฟู  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อการเกษตร 

(๖) การคนควา  วิจัย  และพัฒนาภูมิปญญา  พันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีที่ เหมาะสม   และการถ ายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควา   วิ จัย   และพัฒนา   

เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม  และเกษตรอุตสาหกรรม 

(๗) การเสนอแนะแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน  และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร   

(๘) การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร  และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกร 

ที่เกี่ยวของกับการทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบการเกษตร 

(๙) การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร  เชื่อมโยง  และพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต

ทางเกษตรกรรม  การแปรรูป  การตลาด  และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหวางเครือขายองคกร

เกษตรกรกับภาครัฐ  และภาคเอกชน 

(๑๐) การสนับสนุน   สงเสริมการใหการศึกษา  อบรม   ถายทอดความรู  เทคโนโลยี 

ดานเกษตรกรรม  และการจัดการ  แกเกษตรกรและยุวเกษตรกร 

(๑๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูใหสามารถรองรับ 

การชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน  รวมถงึการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ  และระยะเวลาในการดําเนินการ 

ใหชัดเจนดวยก็ได 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔๒ เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบทแลว  ใหเสนอนายกรัฐมนตรี  

พิจารณา  วิเคราะห  และกลั่นกรอง  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามแผนแมบท  พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการตามแผนแมบท  และเสนอ 

แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรกใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนาที่เลขาธิการและ

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  และใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ทั้งนี้  ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณหรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมาชวยปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

หรือสภาเกษตรกรจังหวัด  แลวแตกรณีเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๔๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดใหมี

การเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรตามมาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  เพื่อใหไดมา 

ซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 

มาตรา ๔๖ รายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน  ใหพิจารณาจาก

บัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดข้ึนทะเบียนไวแลว  โดยใหเกษตรกรที่บรรลุ

นิติภาวะทุกคนในแตละครัวเรือนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนเกษตรกร  รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ

เกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมตามวรรคสอง 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหมีการประกาศรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรที่บรรลุ 

นิติภาวะและมิไดข้ึนทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรไว  แตประสงคจะใชสิทธิในการเลือกต้ังไดมา 

ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ  และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทน 

เกษตรกรระดับหมูบานของแตละพื้นที่นั้น 

มาตรา ๔๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อเกษตรกรตามมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดใหมีการเลือกต้ังผูแทน

เกษตรกรระดับหมูบาน  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  ใหไดผูแทนเกษตรกรหมูบานละหนึ่งคน 

ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานใหปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานที่ไดรับ 

การเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน 

ตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด   

จัดใหมีการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับตําบล  โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานในแตละตําบล

เลือกต้ังกันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรตําบล  ตําบลละหนึ่งคน 

ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับตําบล  ใหปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับตําบลที่ไดรับ 

การเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๙ ภายในสามสิบวันนับแต วันประกาศรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับตําบล 

ตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหมี 

การเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรเพื่อเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบล 

ในแตละอําเภอเลือกต้ังกันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ  อําเภอละหนึ่งคน 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอนอยกวาสิบหกอําเภอ  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  เลือกต้ัง

กันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรรวมกัน  จํานวนสิบหกคน  โดยใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ  อําเภอละ 

ไมนอยกวาหนึ่งคน  ทั้งนี้  ผูแทนเกษตรกรในแตละอําเภอใหมีจํานวนมากนอยตามสัดสวนของเกษตรกร 

ที่ไดข้ึนทะเบียนไวของแตละอําเภอ 

มาตรา ๕๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง

หรือวรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชี

รายชื่อผูแทนเกษตรกรที่ไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  พรอมทั้งแจงรายชื่อเพื่อให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และให

ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๑ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา   ๕๐   

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  เรียกประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ในแตละจังหวัดเลือกกันเอง 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหรัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการรับข้ึน

ทะเบียนองคกรเกษตรกร  และจัดใหมีการรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขดังกลาว  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตามมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๓)  ชุดแรก 

มาตรา ๕๓ การรับข้ึนทะเบียนองคกรตามมาตรา  ๕๒  ใหมีระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน

แตไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันเร่ิมเปดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรครั้งแรก 

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจอนุมั ติการข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

ในกรุงเทพมหานคร  และเกษตรและสหกรณจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

ในจังหวัดอื่น 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีมีปญหาอันเนื่องมาจากการเลือกต้ัง  ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด   

หรือผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนผูวินิจฉัยแลวแตกรณี   

คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหอุทธรณตอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดภายในสิบหาวัน

นับจากวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

คําวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหเปนที่สุด 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต  การแปรรูปและการตลาด  

สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา

เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร  เพ่ือสนับสนุนสิทธิและ 

การมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบ 

เพ่ือใหรัฐรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร  เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรใหดีขึ้นท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางตอเนื่อง  ใหเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง  

และมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม   อันจะนําไปสู 

การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต  ดังนั้น  เพ่ือให

บรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติเพ่ือใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ

เกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับเกษตรกรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


