
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเลอืก 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั  ประเภทผู้ทรงคุณวฒุิ   
พ.ศ.  2565 

 
 

เพ่ือให้การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  31  (2)  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  31   
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ประกอบกับมติสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
ในการประชุมครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2564  สภาเกษตรกรแห่งชาติ   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2559 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้มีอ านาจ”  หมายความว่า  เลขาธิการหรือเลขาธิการมอบหมาย  แล้วแต่กรณี  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ 

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2564 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
กับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  ให้รวมถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรด้วย 

“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  และให้หมายความ 

รวมถึงสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้วย   
“ผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  31  (2)   

แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
“ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



“หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานครด้วย   

“การเลือก”  หมายความว่า  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทั้งคณะเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

“บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก”  หมายความว่า  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

“ผู้มีสิทธิเลือก”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

“บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก”  หมายความว่า  รายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

“ผู้สมัครรับเลือก”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

“ผู้ได้รับเลือก”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผูท้รงคุณวุฒิ 

“วันเลือก”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

“เขตเลือก”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

“ที่เลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกด้วย  ส าหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ   

“ที่สมัครรับเลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือก 
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่สมัครรับเลือกด้วย   
ส าหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“บัตรเลือก”  หมายความว่า  บัตรเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
“หีบบัตรเลือก”  หมายความรวมถึง  สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกด้วย  ใช้ส าหรับการเลือกสมาชิก

สภาเกษตรกร  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ส่วนที่  1 
การประกาศใหม้ีการเลือก 

 
 

ข้อ 5 ให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้สมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ 6 ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ข้อ 7 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือก  ให้เลขาธิการประกาศให้มีการเลือก  ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีการก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือก 
(๒) วันรับสมัครเลือก  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไมเ่กินสิบวันนับแตว่ันประกาศให้มีการเลือก  

และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(3) สถานที่สมัครรับเลือก 
(4) หลักฐานการสมัครรับเลือก 
ข้อ 8 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวดัประกาศรบัสมัครเลือกสมาชิก  ภายในห้าวัน

นับแต่วันประกาศให้มีการเลือก 
ข้อ 9 ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกเพ่ือให้ได้สมาชิก  โดยขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น 

สนับสนุนหรือช่วยเหลือจัดการเลือกทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  ในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  อาจแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือพิจารณาแต่งตั้งเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบ 
ที่ก าหนดในระเบียบนี้ได้  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสม 

ส่วนที ่ 2 
จ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ข้อ 10 ให้มีสมาชิกในทุกจังหวัด  จ านวนห้าคน  มาจากการลงคะแนนโดยวิธีลับ 
ให้แบ่งด้านผู้ทรงคุณวุฒิจากความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ด้านเกษตรกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด้านพืช 
(๒) ด้านสัตว์ 
(๓) ด้านประมง   
โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ส่วนที่  3 
การเตรียมการเลือก 

 
 

ข้อ 11 เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกสมาชิก  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แจ้งขอความร่วมมือ  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตเลือกนั้น  รณรงค์  และประชาสัมพันธ์  
ให้ผู้มีสิทธิเลือก  และผู้สมัครรับเลือกทราบก าหนดวันรับสมัครเลือก  วันเลือก  ที่เลือก  และเรื่องอื่น  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือก   

หมวด  2 
การบริหารจัดการเลือก 

 
 

ส่วนที ่ 1 
คณะกรรมการเลอืกสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

ข้อ 12 คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งหัวหน้า
ส านักงานแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้   

(1) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่ วนหรือหัวหน้าฝ่ายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนหนึ่ งคน   

เป็นกรรมการ 
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ

และเลขานุการ 
(4) พนักงานระดับปฏิบัติการส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 13 คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีอ านาจ 

และหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ความเห็นชอบผู้สมัครรับเลือก  สถานที่เลือก  ที่สมัครรับเลือก  ด าเนินการจัดการ

ลงคะแนนเลือก  การนับคะแนนเลือก  และการประกาศผลนับคะแนนเลือก 
(2) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก   
(3) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก   
(4) ปฏิบัติการตามระเบียบนี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

ส่วนที ่ 2 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการประชมุ 

 
 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 14 การประชุมของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  
ในต าแหน่ง  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
ถ้าประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่  หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนั้น 
เลือกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 15 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง   

ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ้นจากหน้าที่  
เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศผลการเลือก   

หมวด  3 
เขตเลือก  ที่เลือก 

 
 

ส่วนที ่ 1 
เขตเลือก 

 
 

ข้อ 16 การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ถือจังหวัดเป็นเขตเลือก 

ส่วนที ่ 2 
ที่เลือก 

 
 

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    
ประกาศก าหนดที่เลือกของแต่ละด้านโดยค านึงถึงความมัน่คงแข็งแรง  การคมนาคมสะดวกและปลอดภยั  
ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน 

การเปลี่ยนแปลงที่เลือกให้กระท าก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  
อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  จะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกก่อนวันเลือก
น้อยกว่าสิบวันก็ได้ 

ข้อ 18 คูหาลงคะแนน  ส าหรับที่เลือกหนึ่งให้มีจ านวนหนึ่งคูหาเป็นอย่างน้อย 
ข้อ 19 ก่อนวันเลือกให้ เลขานุการคณะกรรมการเลื อกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การเลือก  ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือก  
และจัดให้มีป้ายประกาศบอกทางไปยังที่เลือกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 20 ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
จัดให้มีป้ายบอกที่เลือกไปติดไว้หน้าห้องประชุม  โดยมีข้อความอย่างน้อย  ดังนี้ 

การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด…………………ประเภทผู้ทรงคุณวฒุิ  สถานที่เลือก..............  
(ระบุสถานที่)............... 

หมวด  4 
ผู้มีสิทธิเลือก  และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือก 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือก 

 
 

ข้อ 21 ให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ส่วนที ่ 2 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

 
 

ข้อ 22 ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  จากประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้แทนเกษตรกร   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าจ านวนสามชุด  โดยเรียงล า ดับรายชื่อ 
ตามเขตเลือกตั้ง 

ข้อ 23 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
(1) บ้านเลขที่ 
(2) เลขประจ าตัวประชาชน 
(3) ค าน าหน้าชื่อ 
(4) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(5) อ าเภอ 
(6) เขตเลือกตั้ง 
(7) ลายมือชื่อ 
(8) หมายเหตุ 
ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพ่ือปิดประกาศ  ห้ามมิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน

ของผู้มีสิทธิเลือกตาม  (2)  เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกชุดที่สอง  และชุดที่สาม  ตามข้อ  25  (2)  
และ  (3)  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกด้วย  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือก  ณ  ที่เลือก 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทาน  ที่สามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ 24 กรณีที่มีการเลือกสมาชกิ  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดั  

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตามข้อ  23  
จ านวนสามชุด   

ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกดังกล่าว
และด าเนินการปิดประกาศ  ณ  สถานที่ตามข้อ  25  ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน 

กรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส าเนา 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกชุดที่  3  เพ่ือมอบให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ใช้ในการตรวจสอบ  และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 25 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกแต่ละชุด  ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกสมาชิก 
(2) ชุดที่สอง  ใช้ลงชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือกสมาชิก 
(3) ชุดที่สาม  ส ารองเก็บไว้ที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หมวด  5 
การสมคัรรบัเลือก 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือก 

 
 

ข้อ 26 ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิก   
(1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(4) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือก   
ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก 
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(2) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น   

หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(3) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีต าแหนง่หรือเงินเดือนประจ าของราชการส่วนกลาง   

ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



(4) เป็นพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(5) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน   

ไล่ออก  ปลดออก  ให้ออก  หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(6) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ส่วนที ่ ๒ 
การยื่นใบสมัครรับเลอืก 

 
 

ข้อ 27 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกาศรับสมัครเลือก  ก าหนดการเริ่มรับสมัคร 
ไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือก  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยผู้สมัคร 
รับเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  26   

ข้อ 28 ในการสมัครรับเลือก  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร  โดยให้กรอกรายละเอียดยื่นต่อ
เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   ตามวัน  เวลา   
และสถานที่สมัครรับเลือก  ที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดก าหนด  พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียม 
การสมัครจ านวน  1,000  บาท  พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจน 
เหมือนรูปถ่ายของตนเอง  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  
13.5  เซนติเมตร  ตามจ านวนที่ เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด  รวมทั้งหลักฐานและเอกสาร  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(3) ส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  หรือหลักฐานที่แสดงการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 
(4) ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบผลส าเร็จด้านเกษตร

เป็นที่ประจักษ์  หรือความส าเร็จในสาขาอาชีพด้านนั้น 
(5) ใบรับรองแพทย์   
(6) ส าเนาหลักฐานการศึกษา  (ถ้ามี) 
(7) ส าเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  และไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม 
(8) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  

หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด  เป็นต้น  โดยให้ยื่นสมัครได้ด้านเดียว  และจังหวัดเดียวเท่านั้น  
ตามที่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



กรณีผู้สมัครมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ด้านการท าเกษตร
แบบผสมผสาน  ระบบวนเกษตร  ระบบเกษตรธรรมชาติ  ระบบไร่นาสวนผสม  ระบบเกษตรอินทรีย์  
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น  ให้ยื่นใบสมัครได้เพียงด้านเดียว
เท่านั้น   

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้ส่งเป็นส าเนา  ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก   
ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ 

ส าหรับคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่าที่ก าหนดไว้   
ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกนั้นเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกไว้ก่อน  โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ  และ  
ให้ผู้มีอ านาจส่งหลักฐานการสมัครของผู้สมัครรับเลือกหรือผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วแต่กรณี  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกหรือ 
ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขาดคุณสมบัติ  ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก  
หรือให้สิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิก  แล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ   
ให้แจ้งผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกนั้นทราบ   
และผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด 

ข้อ 29 กรณีที่ผู้สมัครคนใดยื่นใบสมัครพร้อมกัน  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้มีการประชุมเลือกผู้สมัครนั้น  
เพื่อตกลงล าดับการยื่นใบสมัคร  หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ด าเนินการจับสลากต่อหน้าผู้สมัคร 

การจับสลากให้ด าเนินการสองครั้ง  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน  
แล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน  เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด  
แล้วให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรก
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม  (๒)  เป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ   

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่เท่ากับ
จ านวนผู้สมัคร  ที่ยื่นใบสมัครพร้อมกันบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะ
ให้สลากคละกัน  เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากที่เขียนหมายเลขใด  แล้วให้ผู้สมัครตามล าดับของ 
ผลการจับสลาก  ตาม  (๑)  ท าการจับสลากเพื่อยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็น 
หมายเลขล าดับในการยื่นใบสมัคร 

ข้อ 30 ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครว่าครบถ้วน
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หรือไม่  หากตรวจเบื้องต้นแล้วเหน็วา่เอกสารหลักฐานการสมคัรไม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น  ให้คืนเอกสาร
และหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  เพื่อไปด าเนินการแก้ไขและน ามายื่นใหม่ในภายหลัง 

เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครแล้ว  ให้ประธานกรรมการเลือกสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงรายการในใบสมคัรหลักฐานการสมคัร  
เมื่อเห็นว่าครบถ้วน  ให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้สมัครนั้น
เรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 31 เมื่อประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ออกหลักฐานการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว  ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได้ 

ให้เงินค่าธรรมเนียมการสมัครตกเป็นของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนั้น 

ส่วนที ่ 3 
การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือก 

 
 

ข้อ 32 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบ
เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการสมัครรวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  กรณีปรากฏชัดว่า
ผู้สมัครรับเลือกรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกนั้ น 
เป็นอันตกไป  ทั้งนี้  ให้ผลการตรวจสอบเป็นที่สุด 

การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ให้บันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับ  
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัต ิ ลักษณะตอ้งห้ามตามแบบบันทึกการให้ถอ้ยค าตอ่ทา้ย   
หากคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีเหตุอันควรสงสัย  
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าวเพ่ือยืนยันรับรอง  
ความถูกต้อง 

ผลการตรวจสอบตามวรรคสอง  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะ
ต้องห้าม  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แจ้งผลเป็น  
ลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกทราบ  และผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด   

ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกาศบัญชี
รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกและไม่ได้รับสมัครรับเลือกภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร   
และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือก  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือก  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร   

ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกแต่ละรายให้จัดท าประกาศแยกต่างหาก  โดยให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  
รูปถ่าย  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนนเลือก  
และให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่ตามวรรคสี่  และให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  
ในการสมัครรับเลือก  ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  และระเบียบนี้ก าหนดไว้ 
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ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือก  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิก   
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบได้  
ตามความจ าเป็น 

ส่วนที ่ 4 
การใหห้มายเลขประจ าตัวผูส้มัคร 

 
 

ข้อ 33 ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตามล าดับ
ก่อนหลังการมายื่นใบสมัคร  ตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้แต่ละบุคคล 

กรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตามประกาศของคณะกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  และต่อมาคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   วินิ จฉั ยให้ เป็นผู้ มี สิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัด 
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  และระเบียบนี้ก าหนดไว้  ให้ถือว่าผู้นั้น 
ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ 

ส่วนที ่ 5 
กรณีมีผู้สมคัรไม่ครบจ านวนห้าคน  หรือกรณไีม่มีผู้สมัคร 

 
 

ข้อ 34 เมื่อคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  กรณีมีผู้สมัครไม่ครบจ านวนห้าคน  
หรือมีผู้สมัครครบแต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามไม่ครบจ านวนห้าคน  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น  
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ขยายเวลา
การสมัครรับเลือกอีกห้าวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และประชาสัมพันธ์ให้ได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติ 
ตามข้อ  26  มายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน  ตามข้อ  27  และข้อ  28  โดยหาผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้  
ครบจ านวนที่ยังขาดอยู่และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อ  10   

กรณีเขตเลือกใดไม่มีผู้สมัครรับเลือก  ให้ใช้วรรคสองโดยอนุโลม 
หมวด  6 

การด าเนนิการเลือก 
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ส่วนที่  ๑ 
หีบบตัรเลอืก 

 
 

ข้อ 35 หีบบัตรเลือกให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง 
(๒) มีฝาด้านบน  และมีช่องส าหรับใส่บัตรเลือก 
(๓) ระหว่างตัวฝากับตัวหีบบัตรเลือก  ให้มีที่ใส่กุญแจหรือสายรัดหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ 
(๔) สามารถมองเห็นภายในได้  บางส่วน  หรือเป็นลักษณะโปร่งใสโดยรอบ 
(๕) ต้องมีลักษณะมิดชิด  เมื่อปิดฝาใส่กุญแจ  หรือสายรัด  หรือวัสดุอื่นแทนกุญแจแล้ว 

ไม่สามารถน าบัตรเลือกใส่หรือออกจากหีบบัตรเลือกได้ 
(๖) มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกของแต่ละเขตเลือก 
ข้อ 36 กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกให้มีลักษณะตามข้อ  35  ได้  

คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจก าหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตร
เลือกได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
บัตรเลือก 

 
 

ข้อ 37 บัตรเลือกให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็น 
ข้อ 38 บัตรเลือกและต้นขั้วบัตรเลือกให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่น้อยกว่ายี่สิบบัตรและให้มี  

ปกหน้าและปกหลังมีรอยปรุเพ่ือให้ฉีกบัตรเลือกออกจากต้นขั้วบัตรเลือกได้ 
ปกหน้าอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มที่  .....  เลขที่  ..........  ถึงเลขที่  ..........  จ านวน........  บัตร   

และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกและผู้รับบัตรเลือก 
ปกหลังอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  บัตรเลือก  จ านวน  .....  บัตร  ใช้แล้ว  จ านวน  .....  บัตร  

ได้ตรวจสอบจ านวนบัตรเลือกแล้วเหลือ  จ านวน  .....  บัตร  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อคณะกรรมการ 
เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจสอบ 

ข้อ 39 ต้นขั้วบัตรเลือกอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มที่  .....  เลขที่  ..........  ล าดับที่  
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  .......  อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือก  และมีที่ลงลายมือชื่อของกรรมการ 
เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ที่จ่ายบัตรเลือก  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อ 
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกด้วยเพ่ือเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือก   

ข้อ 40 บัตรเลือกอย่างน้อยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้าย  มีตราครุฑ   

และถัดลงไป  มีข้อความว่า  “บัตรเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ” 
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(๒) ด้านในของบัตรเลือกต้องมี  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ช่องท าเครื่องหมาย  ช่องไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด  และค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย 

ก่อนน าบัตรเลือกไปใช้ในการเลือกครั้งใด  เมื่อใด  ให้มีการประทับตรา  หรือเครื่องหมาย 
ตามแบบที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดก าหนด  พร้อมลงลายมือชื่อหัวหน้ าส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดก ากับ 

ข้อ 41 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวดัหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้ก ากับ  ควบคมุ
การจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือก  การก าหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงและรักษา 
ความปลอดภัยบัตรเลือก  โดยจัดพิมพ์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกสมาชิก   

ส่วนที ่ ๓ 
การด าเนนิงานกอ่นวันเลอืก 

 
 

ข้อ 42 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดเตรียม
หีบบัตรเลือก  บัตรเลือก  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือก  และอุปกรณ์การเลือก  
ที่ต้องใช้ในการเลือกให้พร้อมก่อนวันเลือก 

จ านวนบัตรเลือกและอุปกรณ์การเลือกที่ต้องใช้ในการเลือก  ต้องพิจารณาและค านวณ 
ด้วยความรอบคอบให้มีจ านวนเพียงพอที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนด้วย 

ข้อ 43 ก่อนวันเลือกให้ เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิก  โดยแยกบัญชีรายชื่อตามความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์ด้านพืช  ด้านสัตว์  และด้านประมง  แล้วก าหนดหมายเลขประจ าตัว
ส าหรับผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิกแต่ละราย  โดยจัดเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัครในแต่ละบัญชี   

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิงานในวันเลือก 

 
 

ข้อ 44 ให้ผู้มีสิทธิเลือกเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิก  โดยเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ  
รับเลือกด้านพืช  ด้านสัตว์  ด้านประมง  ที่คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ติดประกาศตามข้อ  25  โดยต้องเลือกอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  แ ละเมื่อรวมกัน 
แล้วสมาชิกในแต่ละเขตเลือกต้องได้จ านวนห้าคน 

ข้อ 45 ในวันเลือกให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกน าหีบบัตรเลือก  บัตรเลือก  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์  
และอุปกรณ์การเลือกที่ต้องใช้ในการเลือกไปถึงที่เลือกเวลาประมาณ  ๐๗.๐๐  นาฬิกา  เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมส าหรับการออกเสียงลงคะแนน   
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ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อแสดงตนเข้าร่วมประชุมในเอกสารการประชุมที่ส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดจัดเตรียมไว้ 

ข้อ 46 ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
ก าหนดช่วงเวลาในการลงคะแนนเลือก   

ข้อ 47 การเลือกสมาชิก  ให้ท าตามวิธีการ  ดังนี้ 
(1) เมื่อถึงก าหนดเวลาเริ่มประชุม  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย  กล่าวชี้แจงวิธีการลงคะแนน 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกทราบ 

(2) เมื่อได้ด าเนินการตาม  (1)  เสร็จแล้ว  ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  แสดงหีบบัตร  
ให้ผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร  รวมทั้งให้ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อ 
ภายนอกหีบบัตร  จากนั้นเปิดช่องหย่อนบัตร  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อรับรอง 
ไว้ที่หีบบัตรด้วย 

(3) เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  (2)  เสร็จแล้ว  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวเปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา
ลงคะแนนแล้วขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่มด าเนินการลงคะแนนต่อไป 

(4) ให้เลขานุการคณะกรรมการขานชื่อผู้มสีิทธิเลือกออกมาใช้สิทธลิงคะแนน  ตามบัญชีรายชือ่
ผู้ มี สิทธิ เลือกสมาชิก   โดยเรียงล าดับรายชื่ อตามเขตเลือกตั้ ง   และให้ผู้ มีสิทธิ เลือกแสดง 
บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้ว  ก็สามารถใช้ในการแสดงตนได้  หรือหลักฐานอื่นใด 
ซึ่งออกให้โดยทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชน  
ของผู้ถือบัตร  ผู้มีสิทธิเลือกต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมาชิก  เ พ่ือยืนยัน 
การมาแสดงตนใช้สิทธิ 

ในการด าเนินการตาม  (4)  หากผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา  
และหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์
ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมือที่สามารถพิมพ์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกได้ให้ได้รับ 
การยกเว้น  และให้กรรมการหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

(5) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  คนที่  1  ตรวจสอบหลักฐานแสดงตน  และจดล าดับที่  
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือก  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้ว 
บัตรเลือก 

(6) กรรมการคนหนึ่ง  ลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือก  แล้วมอบบัตรเลือกพร้อมคืนหลักฐานแสดงตน 
ให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

(7) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกได้รับบัตรเลือกแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนน  เพ่ือท าเครื่องหมายกากบาท  (X)   
ลงในช่องท าเครื่องหมาย  โดยมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  รวมทุกด้าน  
ไม่เกินห้าคน  และน าบัตรเลือกที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ 
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ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกประสงค์จะลงคะแนนไมเ่ลือกผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกท าเครื่องหมาย
กากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

ก่อนการลงคะแนนถ้าผู้มีสิทธิเลือกพบว่าบัตรเลือกที่ได้รับมาบกพร่องหรือช ารุดให้ส่งบัตรเลือกนั้น 
คืนแก่คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วให้จัดบัตรเลือก  
ให้แก่ผู้นั้นใหม่  และให้เลขานุการคณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในแบบรายงานเหตุการณ์  
ที่เลือก   

ข้อ 48 ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จะออกไปจากห้องประชุมเลือกได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจ าเป็นต้องออกจาก 
ห้องประชุมเลือกมากกว่าคราวละหนึ่งคน  ให้ประธานคณะกรรมการอนุญาตเป็นกรณีไป 

ข้อ 49 ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในห้องประชุมเลือกไม่ได้  
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกและผู้ที่เข้าไปเพ่ือใช้สิทธิเลือก  โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน  
นอกจากผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี จ าเป็น  
และให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  บันทึกเหตุผล
ความจ าเป็นไว้ในแบบรายงานเหตุการณ์ที่เลือก   

ข้อ 50 ก่อนหมดเวลาลงคะแนนสิบห้านาที  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกาศเวลาการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “เหลือเวลา
การลงคะแนนอีกสิบห้านาที” 

ส่วนที ่ 5 
การด าเนนิงานหลังปดิการออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ 51 เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนน  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกาศปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว   
ให้ปิดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือก” 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกซึ่งประสงค์จะลงคะแนนมาถึงที่เลือกล่าช้า  แต่ได้  
ลงลายมือชื่อไว้แล้วตามเอกสารตามขอ้  45  วรรคสอง  ก่อนที่จะสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกผู้ทรงคณุวฒุิ  
ให้ผู้มีสิทธิเลือกที่เหลือนั้นท าการลงคะแนนเลือกจนแล้วเสร็จ 

ข้อ 52 เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงลายมือชื่อในป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือก  และน าป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตร 
บนหีบบัตรเลือก 

หมวด  7 
การนบัคะแนนเลอืก 
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ส่วนที่  ๑ 
วิธีการนับคะแนนเลอืก 

 
 

ข้อ 53 ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เปิดหีบบัตรเลือกต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่  ณ  ที่เลือก  แล้วด าเนินการนับคะแนนเลือก   

การนับคะแนนเลือกให้กระท า  ณ  ที่เลือก  โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จ  จะเลื่อน  
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกไม่ได้   

การนับคะแนนเลือกตามวรรคสอง  ต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนบัตรเลือก  ที่ผู้มีสิทธิ 
เลือกท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  ด้วย 

ข้อ 54 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ แบ่งหนา้ที่
ในการนับคะแนนเลือก  ดังนี้ 

(๑) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกครั้งละฉบับ  และคลี่บัตร
ส่งให้ประธานคณะกรรมการ 

(๒) ประธานคณะกรรมการ  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและอ่าน 
(๓) เลขานุการคณะกรรมการ  มีหน้าที่ขานทวนคะแนน  และขีดคะแนน  ในแบบขีดคะแนนเลือก   
(4) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนที่สอง  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกที่ได้วินิจฉัยและอ่านจาก

ประธานคณะกรรมการ  แล้วใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 
ข้อ 55 บัตรเลือกที่เป็นบัตรดีบางส่วน  คือบัตรที่มีทั้งท าเครื่องหมายถูกต้องและไม่ถูกต้อง  

แต่ท าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครรวมทั้งหมดแล้ว  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  รวมทุกด้านไม่เกินห้าคน 
ข้อ 56 เมื่อคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ได้ด าเนินการตามข้อ  53  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการนับคะแนนเลือก  โดยผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรเลือกครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้ประธานกรรมการเพ่ือด าเนินการ  
ดังนี้   

(๑) วินิจฉัยบัตรเลือกและอ่าน  ดังนี้ 
 (ก) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า  “ดี”  และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน  พร้อมทั้ง 

ชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกได้เห็นด้วย 
 (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้อ่านว่า  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”   

พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกได้เห็นด้วย 
 (ค) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ

ที่เลือกได้เห็นด้วย  ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เสียงข้างมากและให้กรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
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ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่น้อยกว่าสามคนสลักหลังบัตรว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสีย 
เพราะเหตุใด 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม  (๑)  แล้ว  ให้ส่งบัตรเลือกแก่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนที่สอง   
ข้อ 57 เลขานุการคณะกรรมการ  มีหน้าที่ขานทวนคะแนน  และขีดคะแนน  ในแบบขีด

คะแนนเลือก  เมื่อประธานกรรมการ  ได้วินิจฉัยและอ่านบัตรเลือกแล้ว  โดยขานให้ ได้ความว่า  “ดี”  
และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน  หรือขานให้ได้ความว่า  “เสีย”  หรือขานให้ได้ความว่า   
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  แล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบขดีคะแนนเลือกบนกระดาน  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่
ในบริเวณที่เลือกเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

ส าหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือก  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เมื่อถึงขีด  
ที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่นดังรูป          หรือ          หรือ            เป็นตน้ 
เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกและให้ท าเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด 

ข้อ 58 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนที่  2  มีหน้าที่เจาะมุมบัตรเลือกที่ได้วินิจฉัย 
และอ่านจากประธานคณะกรรมการ  แล้วพับบัตรแยกเก็บแต่ละประเภทลงในภาชนะที่เตรียมไว้   
โดยแยกเป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ  ใส่บัตรที่เป็นบัตรดีบางส่วนหนึ่งใบ  ใส่บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหนึ่งใบ   
และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

ข้อ 59 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือก  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือก  โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนที่สอง  ตรวจความถูกต้องแบบขีดคะแนนเลือก  โดยนับจ านวน
บัตรดีที่ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิรับเลือก  รวมกับจ านวนบัตรดีบางส่วน  จ านวนบัตรเสีย  และจ านวนบัตร  
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ว่าตรงกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกที่ได้ลงชื่อไว้ ในเอกสารตามข้อ  47  (4)  หรือไม่  
ส าหรับแบบขีดคะแนนเลือก  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกที่ใช้
ลงคะแนน  ได้แก่  บัตรเลือกที่ลงคะแนนเลือกให้แก่ผู้สมัคร  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และบัตรเสีย   
ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการตรวจสอบ   
ถ้าจ านวนบัตรเลือกยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีกให้ประธาน
คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนน
เลือกใหม่   

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ ทรงคุณวุฒิ   
สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกใหม่และผลปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกที่ใช้
ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐานว่าการเลือกนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม   
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ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
สั่งให้มีการตรวจสอบให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือก  เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบบัตรเลือกใหม่ 

ข้อ 60 ให้ผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดแต่ละด้านเป็นสมาชิกในด้านที่ได้รับเลือกนั้น  จากนั้นให้น าผลคะแนนของผู้มีสิทธิรับเลือก 
ที่เหลือทุกด้านมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน  โดยให้ผู้มีสิทธิรับเลือกที่มีคะแนนสูงสุดล าดับแรกเป็นสมาชิก
คนที่สี่  ผู้มีสิทธิรับเลือกที่มีคะแนนสูงสุดล าดับสองเป็นคนที่ห้า  และให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่สมัครนั้น 

ข้อ 61 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  60  แล้ว  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดท ารายงานผลเรียงตามผู้มีสิทธิรับเลือกที่ได้คะแนนสูงสุด  แยกเป็นรายด้าน   
แล้วปิดรายงานผลไว้  ณ  ที่เลือก 

ข้อ 62 ในระหว่างการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนน  ผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการนับคะแนน   
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ก าหนดไว้  ให้ท าการคัดค้านโดยย่ืนค าคัดค้าน 

ข้อ 63 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบ 
ค าคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึกค าคัดค้านและค าวินิ จฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ที่เลือก   
ให้ผู้คัดค้านและกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่น้อยกว่าสองคน  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ไม่น้อยกว่าสองคน  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด   

ข้อ 64 ภายหลังการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ถ้ามีการร้องเรียน 
หรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนน  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  น ารายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกและแบบคัดค้าน  
การนับคะแนนหรือการรวมคะแนนตามข้อ  62  และข้อ  63  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านการนบัคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนนจากผู้สมัครหรอืตัวแทน
ผู้สมัคร  หรือผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่ในที่เลือกหรือไม่มีการบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือก  และไม่มี
แบบคัดค้านแล้ว  มิให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
รับไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนน 

ส่วนที ่ 2 
ลักษณะบตัรเสีย 

 
 

ข้อ 65 บัตรเลือกที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนนเลือก 
(๑) บัตรปลอม 
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(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือก 
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ 
เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(4) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด   
(5) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(6) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิเกินกว่าห้าคน  หรือไม่ครบจ านวน

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามด้าน   
(7) บัตรที่มิใช่บัตรซึง่กรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิมอบให้ 
(8) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนทั้งหมดให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องท า

เครื่องหมาย”   
(9) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

(๑0) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท   
(๑1) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เกินกว่า 

หนึ่งเครื่องหมายใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เดียวกัน 
(๑2) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกได้ฉีกท าลาย 
ข้อ 66 ในกรณีที่พบบัตรปลอมตามข้อ  65  (1)  หรือบัตรเสียตามข้อ  65  (7)   

ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แยกบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้น 
ออกไว้ต่างหาก  และรายงานต่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เพ่ือเสนอเรื่องให้หัวหน้า  
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  พิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการสืบสวน  ไต่สวนโดยพลันว่าบัตรปลอม
หรือบัตรเสียนั้นเป็นเหตุจากการกระท าทุจริตในการเลือกหรือไม่  หรือท าให้การเลือกไม่สุจริตหรือ  
ไม่เที่ยงธรรมภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

(๒) หากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นว่าผลการสืบสวนไต่สวนมีบัตรเสียเป็นบัตรปลอม   
มิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นมิใช่เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือก  หรือท าให้ 
การเลือกไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิกการเลือกนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีค าสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือก  ให้หัวหน้า 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครทราบวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือก   
โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้ 
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หมวด  8 
วิธีการจับสลากกรณีผู้มีสิทธริับเลือกได้คะแนนเลือกเท่ากัน 

 
 

ข้อ 67 กรณีผู้มีสิทธิรับเลือกได้คะแนนเลือกเท่ากัน  อันเป็นเหตุให้มีสมาชิกเกินจ านวนที่พึงมี
ได้ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จัดให้มีการจับสลาก  
ต่อหน้าที่เลือก  ต่อเนื่องจากการนับคะแนนในทันที   

ข้อ 68 การจับสลากให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกเท่ากันที่จะต้องจับสลาก
บนสลากที่เหมือนกัน  แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง  ท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพ่ือไม่ให้ทราบว่า
เป็นสลากของผู้สมัครใด  แล้วให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมั ครใดที่ถูกจับมา 
เป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือได้รับเลือกก่อน  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมา  
เป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือได้รับเลือกเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ 
ผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกเท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก  
ซึ่งมีข้อความในสลากว่า  “ได้รับเลือก”  จ านวนหนึ่งใบ  นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า   
“ไม่ได้รับเลือก”  ผู้สมัครผู้ใดจับสลาก  ซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือก”  ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก   
และให้บันทึกแสดงผลการจับสลากไว้ด้วย   

ข้อ 69 เมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว  หากผู้สมัครทราบวัน  เวลา  และสถานที่ 
จับสลากแล้วไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากแทน  และให้เลขานุการคณะกรรมการ  
เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  บันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วย   

หมวด  9 
การคดัค้านการเลือก 

 
 

ข้อ 70 กรณีผู้มีสิทธิเลือกหรือผู้สมัครรับเลือก  เห็นว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีสิทธิคัดค้านการเลือกได้  ทั้งต้องได้มีการคัดค้านหรือทักท้วง 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ในขณะเกิดเหตุ 
และให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  บันทึกเหตุคัดค้าน 
หรือข้อทักท้วงนั้นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือก 
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กรณีผู้มีสิทธิ เลือกหรือผู้สมัครรับเลือก  ได้คัดค้านหรือทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ในขณะเกิดเหตุแล้วแต่
คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่รับเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วง
และไม่บันทึกเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วงดังกล่าว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกหรือผู้สมัครรับเลือกแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ต ารวจแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานทันที  และให้น าหลักฐานการแจ้งมาประกอบค าร้องคัดค้านด้วย   

ค าร้องคัดค้าน  ให้ยื่นต่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ 
ผลการเลือก  โดยฉบับจริงให้ผู้รับค าร้องคัดค้านเก็บไว้  ฉบับส าเนาให้ผู้คัดค้านเก็บไว้ 

ข้อ 71 เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับค าร้องคัดค้าน  ให้แต่งตั้งพนักงาน
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเพ่ือพิจารณาค าร้องคัดค้าน  รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกไว้ในสมุดการรับค าร้อง
คัดค้าน 

ข้อ 72 ค าร้องคัดค้านดังต่อไปนี้จะรับไว้พิจารณาไม่ได้ 
(๑) ค าร้องคัดค้านที่มิได้ยื่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
(๒) เรื่องที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 
(๓) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
(๔) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
(๕) ค าร้องคัดค้านที่มิได้ปฏิบัติตามข้อ  70 
ข้อ 73 การไต่สวนค าร้องคัดค้านการเลือก  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
กรณีที่ผลการไต่สวนปรากฏว่าการเลือกเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง  

ตามค าร้อง  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดวินิจฉัย  และแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ   
ค าวินิจฉัยของหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่สุด 

หมวด  10 
การประกาศผลการเลือก 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การประกาศผลการนบัคะแนนเลือก 

 
 

ข้อ 74 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกของแต่ละเขตเลือก  โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัครแล้วปิดประกาศไว้   
ณ  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  พร้อมทั้งรายงานเลขาธิการโดยเร็ว 
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ส่วนที่  ๒ 
การประกาศผลการเลือก 

 
 

ข้อ 75 เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นว่าการเลือกและการนับคะแนนเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศผลการเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือก  โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  และเมื่อรวมกันแล้วสมาชิกในแต่ละเขตเลือก
ต้องได้จ านวนห้าคน  โดยเรียงตามผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนจากสูงสุดไปต่ าสุดในแต่ละด้าน  แล้วปิด
ประกาศไว้  ณ  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และสื่อออนไลน์ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
พร้อมจัดส่งประกาศรายชื่อดังกล่าวให้เลขาธิการ  จ านวน  1  ชุด   

ข้อ 76 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมประวัติไว้เป็นหลักฐาน  และรายงานให้เลขาธิการทราบ 

ข้อ 77 ภายใต้บังคับข้อ  75  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศผลการเลือก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามแบบที่ก าหนดแล้วแต่กรณี 

ข้อ 78 หากมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ว่างลงก่อนประกาศรายชื่อ
ในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553   
ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยให้น าความในหมวด  15   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  11 
การประกาศรายชื่อสมาชิก 

สภาเกษตรกรจงัหวัด 
 
 

ข้อ 79 เมื่ อ เลขาธิการได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบถ้วน  ตามมาตรา  31   
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  แล้ว  ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  โดยระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

หมวด  ๑2 
การเกบ็รกัษา  การท าลายบตัรเลือกและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือก 

 
 

ข้อ 80 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ก ากับดูแล
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือก   
โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายก าหนด 
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ข้อ 81 เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด  ให้เก็บรักษาและท าลาย
เอกสารดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด  13 
การอบรมเจา้พนักงานผูด้ าเนินการเลือก 

 
 

ข้อ 82 ก่อนการเลือกให้เลขาธิการและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการอบรม  
คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  และพนักงานส านักงาน  
สภาเกษตรกรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง  ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ตนเองตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ   
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  14 
ค่าตอบแทนผู้ได้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัการเลือก 

 
 

ข้อ 83 ให้ถือว่าคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างานที่มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนา้ที่
ตามระเบียบนี้เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างานที่แต่งตั้งโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยเบี้ยประชุม  พ.ศ.  2555  
และมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ที่มีการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้มีสิทธิได้รับตามระเบียบในวรรคหนึ่ง 

กรณีส านักงานขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นสามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบนี้ได้ 

กรณีที่ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติข้างต้นไม่มกีารก าหนดไว้  ให้ผู้ที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏบิตัิ
หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีค่าตอบแทน   
ซึ่งก าหนดในประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ข้อ 84 กรณีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกซึ่งไม่ได้มีการก าหนดไว้ตามระเบียบ  
กระทรวงการคลัง  และระเบียบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดสถานที่เลือก   
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

หมวด  15 
การเลือกสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ 

แทนต าแหน่งทีว่่าง 
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ส่วนที่  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 85 กรณีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ้นจากต าแหน่ง  อันมีผล
ให้ต าแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัวา่งลง  และเป็นกรณีที่ต้องเลือกแทนต าแหน่งท่ีว่าง  ให้ส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวันนับแต่สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  ทั้งนี้  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ด าเนินการ
เลือกเฉพาะด้านที่ว่างลง  แต่ในกรณีที่สมาชิกคนที่สี่  หรือคนที่ห้าว่างลง  ให้ด าเนินการเลือกสมาชิก  
ขึ้นแทนโดยไม่จ ากัดว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช  ด้านสัตว์  และด้านประมง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิรับเลือกที่ได้จัดท าไว้แล้วตามข้อ  92  เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหนง่ 
ของสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ไม่ต้องด าเนินการเลือก 

ส่วนที ่ 2 
คณะกรรมการเลอืกสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 
 

ข้อ 86 ให้มีคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้น าความในข้อ  12  ข้อ  13  ข้อ  14  และข้อ  15  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ข้อ 87 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  แทนต าแหน่งที่ว่าง  มีอ านาจ
และหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ากับและตรวจสอบการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก   
(2) ก าหนดวันประชุมเลือกสมาชิก  และรายงานผลการเลือกต่อเลขาธิการ 
(3) เลือกหรือสรรหาสมาชิก  แทนต าแหน่งที่ว่าง  การประกาศรายชื่อสมาชิกคนใหม่ 

ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
(4) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก  แทนต าแหน่งที่ว่างในจังหวัด 
(5) ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ  26  และการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

ตามข้อ  27  และข้อ  28 
(6) ให้น าความข้อ  75  และข้อ  76  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
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ส่วนที่  3 
ผู้มีสิทธิเลือก 

 
 

ข้อ 88 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    
แทนต าแหน่งที่ว่าง  เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที ่ 4 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรบัเลือก 

 
 

ข้อ 89 ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก  จากประกาศผลการเลือกสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดข้อ  75 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียงจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 
ข้อ 90 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  อย่างน้อยต้องมี   

รายการ  ดังนี้ 
(1) บ้านเลขที่ 
(2) เลขประจ าตัวประชาชน 
(3) ค าน าหน้าชื่อ 
(4) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(5) อ าเภอ 
(6) ความเชี่ยวชาญด้าน 
(7) คะแนน 
(8) หมายเหตุ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ 91 ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

แทนต าแหน่งที่ว่างส่งบัญชีรายชื่อตามข้อ  90  ให้ประธานคณะกรรมการ  ภายในสามสิบวันนับแต่  
วันแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ให้บัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใช้ได้จนกว่าวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 

ส่วนที ่ 5 
กรณีเลือกตามบญัชีผู้มีสิทธริับเลือกหมดบญัชี 
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ข้อ 92 ในกรณีคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ด าเนินการเลือกตามบัญชีผู้มีสิทธิรับเลือกหมดบัญชีด้านใดด้านหนึ่ง  หรือหมดครบ
ทุกด้าน  ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
โดยให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เป็นผู้มีสิทธิเลือก 

หมวด  16 
ตัวอย่างบตัรเลอืก  หบีบัตรเลือก  แผนผังที่เลอืก  และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลอืก 

 
 

ข้อ 93 ตัวอย่างบัตรเลือก  หีบบัตรเลือก  แผนผังที่เลือก  และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกสมาชิก   
สภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นไปตามตัวอย่าง  และแบบพิมพ์ที่เลขาธิการก าหนด 

หมวด  17 
การบงัคับใชร้ะเบียบ 

 
 

ข้อ 94 ในกรณีที่ระเบียบนี้ก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้ 
ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะให้เลขาธิการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี   
และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้   
ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้  เลขาธิการต้องก าหนด  
ระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 95 ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเลือก  ให้หัวหน้าส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น  ทั้งนี้ค าวินิจฉัยของหัวหน้าส านักงาน  
สภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่สุด   

ข้อ 96 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ทั้งนี้ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 97 หากเลขาธิการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเข้าไปแก้ไขข้อขัดข้อง  หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้    
ให้เลขาธิการเข้าไปใช้อ านาจแทนหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีอยู่ในระเบียบนี้ได้ทุกกรณี  
แต่การเข้าไปใช้อ านาจเช่นว่านั้น  เลขาธิการจะต้องแจ้งให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ
เพื่อไม่ให้ใช้อ านาจซ้ าซ้อนกับเลขาธิการ 

ข้อ 98 ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากเลขาธิการเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ประพัฒน์  ปญัญาชาตริักษ ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ภาคผนวก 1 
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ภายหลังประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
---------------- 

ส่วนที่ ๑ 
กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

-------------- 

 ข้อ 1 ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้รับสมัครพร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกนั้น ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร          

 ข้อ 2 ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายการดังนี้     
 (๑) วัน เดือน ปี ที่ท าค าร้อง         
 (๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้อง          
 (๓) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัย พร้อมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
 (๔) ลายมือชื่อผู้ร้อง 

 ผู้ร้องต้องมายื่นค าร้องด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนยื่นแทนก็ได้      
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมทั้ งระบุ เหตุผลความจ าเป็ นที่ต้องมีการยื่นค าร้องแทนและต้องแนบ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ านาจด้วย 

 ข้อ 3 ค าร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาตามข้อ 1 หรือค าร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ 2 ให้ถือเป็นเหตุที่ไม่รับค าร้อง
และให้แจ้งเหตุไม่รับค าร้องให้ผู้ร้องทราบภายในวันถัดจากวันที่มีค าสั่งไม่รับค าร้อง     

 ข้อ 4 ในการพิจารณาค าร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตามข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ 
สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย  

 (๑) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นประธานกรรมการ      
 (๒) หัวหน้าส่วนหรือหัวหน้าฝ่ายส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 (๓) พนักงานระดับปฏิบัติการส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ
 คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันได้รับค าร้อง แล้วแจ้งผล
ให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่มีค าวินิจฉัยและให้เป็นที่สุด  

 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด     
ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้น      

 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และแจ้งให้
ผู้ร้องทราบโดยเร็วก่อนวันนัดพิจารณา 

 กรณีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด คัดค้านค าร้อง 
ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด จัดท าค าคัดค้าน
ค าร้อง เอกสารประกอบค าคัดค้านค าร้องและบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่
ถูกต้องอย่างไร โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้ สมัครได้กระท าโดยชอบแล้วมายื่น
ก่อนเริ่มการพิจารณา   
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 ข้อ 6 ในวันนัดพิจารณา ให้ผู้ร้องมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งปวง หากผู้ร้องโต้แย้ง 
พยานหลักฐานของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด              
ให้เลขานุการจดบันทึกข้อโต้แย้งนั้นไว้ และต้องจดบันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ร้องไว้ด้วย หากมีความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์แห่งความสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าจังหวัดจะสั่งให้น าพยานหลักฐานมาเพ่ิมเติมก็ได้       

 การรับฟังการชี้แจงของผู้ร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสองวันนับแต่วันนัดพิจารณา 
แล้ววินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกและแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว       

 หากผู้ร้องไม่มาในวันนัดพิจารณาให้ถือว่าสละสิทธิในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานหรือให้ถ้อยค า    
หรือโต้แย้งพยานหลักฐาน                

ส่วนที่ ๒ 
กรณีความปรากฏหรือได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก  

----------------- 
๑. กรณีความปรากฏว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือก

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดหรือหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
----------------- 

 ข้อ 7 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าจังหวัดว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าจังหวัดวินิจฉัยโดยเร็ว และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก ให้สั่งถอนชื่อ
ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หากยังมีเหตุอันควรสงสัย 
ต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับ เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด 
อาจสั่งให้ด าเนินการอย่างใดตามที่เห็นสมควรก็ได้  

 กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประจ าจังหวัดก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าจังหวัดวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสิบวันและให้เป็นที่สุด    

 ข้อ 8 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด
วินิจฉัยว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้สมัคร และแจ้งผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว 

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีค าสั่ง 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีมต ิ

 เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ 
สมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดตามวรรคสองแล้ว ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ประกาศถอนการสมัคร และปิดประกาศดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิก       
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือก หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือก หรือสถานที่ อ่ืน 
ที่เห็นสมควร 

 ข้อ 9 เมื่อความปรากฏต่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก       
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ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับ เลือก
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดเพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว และให้น าความในข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๒. กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก 
                  ----------------- 

 ข้อ 10 ผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก ให้ยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดที่จัดให้มีการเลือกนั้นและให้น าความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็วก่อนวันนัดพิจารณา        
 กรณคีณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด คัดค้านค าร้อง 
ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าค าคัดค้านค าร้อง เอกสารประกอบค าคัดค้าน
ค าร้องและบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระท าโดยชอบแล้วมายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา    
ในการพิจารณาให้น าความในข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและมีค าสั่ง ดังนี้ 

 (๑) สั่งให้ยกค าร้องกรณีเห็นว่าผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับเลือก เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ร้อง หัวหน้าส านักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัด และผู้สมัครรับเลือกที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว 

 (๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ร้อง 
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว  

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีค าสั่ง 
ตาม (๒) ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องจากประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกโดยเร็ว และต้องปิดประกาศค าวินิจฉัยไว้ ณ ที่ เลือก หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ เลือก  
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร     

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
ให้เป็นที่สุด 

 

 
 




