
ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการและเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ   

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ก าหนดให้สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  
ประกอบด้วยสมาชิก  3  ประเภท  คือ  สมาชิกที่มาจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  สมาชิกที่เป็น
ตัวแทนองค์กร  และสมาชิกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ   พ.ศ.  2553  อาศัยอ านาจตามความ 
ในมาตรา  5  (2)  (3)  ประกอบกับมติสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  ในการประชุมครัง้ที่  1/2565  เมื่อวนัที่  
29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2564  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  สถาบันเกษตรกร  กลุ่มองค์กรเกษตรกร  หรือคณะ 

ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้  ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553 
“เกษตรกรรมอื่น  ๆ”  หมายความว่า   การท านาเกลือ   การท า เกษตรผสมผสาน   

เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การเลี้ยงครั่ง  การเลี้ยงแมลง  การเลี้ยงผึ้ง  การเลี้ยงชันโรง  การเลี้ยง 
หม่อนไหม  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น   

“สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตามมาตรา  5   
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถงึ  ส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 
“ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หมวด  1 
การได้มาซึ่งสมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  ประเภทประธานสภาเกษตรกรจังหวดั 

 
 

้หนา   ๘๐
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ข้อ 4 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดให้มีการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  เพ่ือให้สมาชิก 
ได้มาประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด   ตามข้อบังคับ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด  พ.ศ.  2555 

ข้อ 5 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  แจ้งรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ไปยังเลขาธิการภายในห้าวันนับแต่วันเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามข้อ  4 

ส่วนที ่ 2 
การเลือกตวัแทนองค์กรเกษตรกร 

 
 

ข้อ 6 การเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้เลขาธิการมีหนังสือถึงหัวหน้าส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัด  เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตามช่องทางต่าง ๆ  ไปยังองค์กรเกษตรกรในจังหวัดนั้น 
ที่ขึ้นทะเบียนตามข้อ  3  เพ่ือเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
ภายในห้าวันนับแต่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ 

ข้อ 7 ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ    
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553   

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ต้องเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ   
โดยมีมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรนั้น  กรณีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า 
หนึ่งองค์กร  ให้ผู้นั้นเลือกว่าจะเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกภายใต้องค์กรเกษตรกรใดเพียงองค์กรเดียว 

ข้อ 8 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร  มีดังนี้ 
(1) หนังสือเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามแบบที่ก าหนด  ซึ่งลงนามโดยประธานหรือ

หัวหน้าองค์กรเกษตรกร 
(2) ข้อมูลประวัติของตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามแบบที่ก าหนด   
(3) บัตรประจ าตัวประชาชนของตัวแทนองคก์รเกษตรกร  หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถพิสูจน์

ตัวตนได้  ซึ่งออกให้โดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้ถือบัตร 

(4) รูปถ่ายของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  
ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรที่มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อตัวแทน
องค์กรเกษตรกร 

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้ส่งเป็นส าเนา   ให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ 
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ข้อ 9 ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนองค์กรเกษตรกร   
ตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ที่เกี่ยวกับสภาเกษตรกร
แห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด  ข้อ  7  (2)  และ  (3)  กรณีปรากฏชัดว่า  ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
รายใดขาดคุณสมบัตหิรอืมีลักษณะตอ้งหา้มขอ้ใดขอ้หนึง่ให้ถอืวา่เป็นอันตกไป  ทั้งนี้  ให้ผลการตรวจสอบ
เป็นที่สุด  และให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกาศผลการตกไปของตัวแทนองค์กร
เกษตรกรนั้นโดยเร็ว 

ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อตัวแทน 
องค์กรเกษตรกรที่มีการเสนอชื่อถูกต้อง  ตามข้อ  6  ข้อ  7  และข้อ  8  เพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อตัวแทน 
องค์กรเกษตรกรเรียงตามตัวอักษร  และแยกบัญชีตามกิจกรรมหลักขององค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
แต่ละด้านส่งให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันพ้นก าหนดให้เสนอชื่อตัวแทน
องค์กรเกษตรกร  ดังนี้ 

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

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบได้  ตามความจ าเป็น 
ข้อ 10 เมื่อส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรแล้ว  

ให้น าบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่แยกตามกิจกรรมหลักแต่ละบัญชีตามข้อ   9  มาจัดเรียง 
ตามตัวอักษรชื่อจังหวัด  และก าหนดหมายเลขประจ าตัวส าหรับตัวแทนองค์กรเกษตรกรในแต่ละบัญชี 

ข้อ 11 ให้เลขาธิการก าหนดวันจัดประชุมประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพ่ือเลือกตัวแทน
องค์กรเกษตรกรภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด   โดยให้ก าหนด
ช่วงเวลาในการลงคะแนนเลือก  และจัดส่งระเบียบวาระการประชุม  บัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กร
เกษตรกรแต่ละด้านตามข้อ  10  รวมทั้งสัดส่วนตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามข้อ  13  ให้ประธาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 

การเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
ข้อ 12 ให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ านวนห้าคน  เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือก

ตัวแทนองค์กรเกษตรกรเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ข้อ ๑3 ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดท าการเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร   ด้านพืช   

ด้านสัตว์  ด้านประมง  และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ  จากบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้าน 
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ที่เลขาธิการส่งให้ตามข้อ  11  โดยให้มีจ านวนรวมกันสิบหกคนเพ่ือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
กระจายสัดส่วนตามความส าคัญครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแต่ละด้าน   

ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  ก าหนดการกระจายของตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ตามความส าคัญและครอบคลุม  โดยค านวณจากจ านวนขององค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามข้อ  3 

ข้อ ๑4 ในวันประชุมเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ก่อนการประชุมให้ส านักงานปิดประกาศ
รายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการเลือก  และสัดส่วนตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามข้อ  13  
ไว้ที่หน้าห้องประชุม  จ านวนอย่างน้อยหนึ่งชุด 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในเอกสารที่ส านักงานจัดเตรียมไว้   
โดยให้เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งควบคุมดูแลการลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง 

ข้อ ๑5 การประชุมเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ท าตามวิธีการดังนี้ 
(1) ให้ส านักงานจัดให้มีหีบบัตรส าหรับการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร

แต่ละด้านรวมจ านวนสี่หีบพร้อมทั้งคูหาลงคะแนนตั้งไว้  ณ  ที่ประชุม 
(2) เมื่อถึงก าหนดเวลาเริ่มประชุม  ให้เลขาธิการหรอืผู้ที่เลขาธิการมอบหมายกล่าวชี้แจงวธิกีาร

ลงคะแนนให้กับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าประชุมเพื่อใช้สิทธิเลือกทราบ 
(3) เมื่อได้ด าเนินการตาม  (2)  เสร็จแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่คนที่สองแสดงหีบบัตรแต่ละหีบ 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าประชุมใช้สิทธิเลือกเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตร  
รวมทั้งปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตร  จากนั้นเปิดช่องหย่อนบัตรโดยให้ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
ไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ที่หีบบัตรด้วย 

(4) เมื่อได้ด าเนินการตาม  (3)  เสร็จแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายกล่าวเปิด
การลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่ม
ด าเนินการลงคะแนนต่อไป 

(5) ให้เจ้าหน้าที่คนที่สามขานชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มาลงชื่อใช้สิทธิเลือก   
ให้ออกมาใช้สิทธิลงคะแนน  โดยเรียงล าดับก่อนหลังตามตัวอักษร  และให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
ผู้ใช้สิทธิเลือกแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายุแล้ว  ก็สามารถใช้ในการแสดงตนได้   
หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ของผู้ถือบัตร  ต่อเจ้าหน้าที่คนที่สี่ 

(6) ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกลงลายมือชื่อ   เพ่ือรับซองบัตร 
เลือกคนละสี่ซองจากเจ้าหน้าที่คนที่ห้าเพื่อลงคะแนนเลือก 

(7) เมื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกได้รับบัตรเลือกแล้ว   ให้ไปคูหา
ลงคะแนน  เพ่ือท าเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในช่องหมายเลขตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ประสงค์ 
จะเลือกแต่ละด้าน  และพับบัตรเลือกเพ่ือไม่ให้ผู้อื่นทราบได้ว่าลงคะแนนให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
รายใดแล้วน าบัตรเลือกนั้นหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรแต่ละด้านด้วยตนเอง 
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(8) เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  หากมีประธานสภาเกษตรกร 
จังหวัดมาใช้สิทธิเลือกถึงที่ประชุมล่าช้า  แต่ได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วตามข้อ  14  วรรคสอง  ก่อนจะ 
สิ้นสุดเวลาลงคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร   

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เหลือนั้นท าการลงคะแนนเลือกต่อไปให้แล้วเสร็จ 
(9) เมื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ใช้สิทธิครบทุกคนตามที่มีการลงลายมือชื่อเข้าร่วม  

ประชุมในเอกสารแล้ว  ให้เลขาธิการหรอืผู้ที่เลขาธิการมอบหมายประกาศปิดการลงคะแนน  เช่นกล่าววา่   
“บัดนี้ผู้มีสิทธิเลือกได้ลงคะแนนครบถ้วนทุกคนแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”   

กรณีที่มีเหตุจ าเป็น  ให้เลขาธิการมีอ านาจก าหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตัวแทนองค์กร 
เกษตรกรได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑6 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร  จ านวนสามคน  ประกอบด้วย 

(1) ผู้ช่วยเลขานุการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธาน 
(2) ผู้อ านวยการกองกิจการสภาและวิชาการหรือผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้องจ านวน  1  คน  

เป็นกรรมการ 
(3) นิติกรหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย  จ านวน  1  คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประจ าที่เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร   

มีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยในระหว่างการลงคะแนนเลือกและการรวมคะแนน  กรณีเกิดการร้องเรียน 
คัดค้านให้คณะกรรมการประจ าที่เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนคัดค้านวินิจฉัยพร้อมจดการบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างการเลือกดังกล่าว 

ข้อ 17 การนับคะแนน  ให้กระท า  ณ  ที่เลือก  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่ 
คนที่หนึ่งเปิดหีบบัตร  เพ่ือท าการนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ  จะเลื่อนหรือประวิงเวลา
ในการนับคะแนนไม่ได้ 

ข้อ 18 ให้เจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่คนที่สอง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกทีละหนึ่งฉบับและคลี่บัตรเลือกเพ่ือวินิจฉัย 

และขานหมายเลขตามที่ผู้มีสิทธิเลือกได้ท าเครื่องหมายกากบาทไว้  โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ก. ถ้าเป็นบัตรดีที่ท าเครื่องหมายในช่องหมายเลขของตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้ขานว่า  “ด”ี  

แล้วอ่านหมายเลขของตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้คะแนน  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่ 
อยู่ในบริเวณที่เลือกได้มองเห็น 

ข. ถ้าเป็นบัตรเสียให้ขานว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ 
ที่เลือกได้มองเห็น  และส่งบัตรให้ผู้วินิจฉัยการนับคะแนนพิจารณา  ถ้าเป็นบัตรเสียให้ผู้วินิจฉัย 
การนับคะแนนคนใดคนหนึ่งสลักหลังบัตรว่า   “เสีย”  และลงลายมือชื่อก ากับ  โดยมีผู้วินิจฉัย 
การนับคะแนนอีกอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อก ากับไว้   
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ค. ถ้าเป็นบัตรดีบางส่วน  ให้ขานว่า  “ดีบางส่วน”  แล้วอ่านหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับเลือก
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ที่ได้คะแนนดีบางส่วน  พร้อมทั้ง 
ชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกได้มองเห็น 

ง. ถ้าผู้มีสิทธิเลือกท าเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน  ให้ขานว่า  “ดีไม่ประสงค์ลงคะแนน”  
พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกได้มองเห็น 

(๒) เจ้าหน้าที่คนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกที่เจ้าหน้าที่คนที่สองได้วินิจฉัย  และขาน
หมายเลขแล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้โดยแยกเป็นภาชนะ  ส าหรับใส่บัตรดีที่มีหมายเลขของผู้สมัคร 
เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรหนึ่งใบ  ภาชนะส าหรับ
ใส่บัตรดีบางส่วนหนึ่งใบ  ภาชนะส าหรับใส่บัตรดีที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนหนึ่งใบ  และภาชนะส าหรับ 
ใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

(๓) เจ้าหน้าที่คนที่สี่  มีหน้าที่กรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนนเลือก  โดยสามารถท าให้
บุคคลที่อยู่ในที่ประชุมเห็นการกรอกคะแนนได้โดยชัดเจนและสะดวก  เมื่อเจ้าหน้าที่คนที่สองได้วินิจฉัย
บัตรเลือกและขานหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภท
ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้คะแนน 

(๔) ให้เจ้าหน้าที่คนที่ห้าขานทวนหมายเลขของผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้คะแนน  แล้วจึงขีดคะแนนบนกระดานหรือวัตถุอื่นท านอง
เดียวกัน  โดยให้บุคคลที่อยู่ในที่ประชุมมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

ข้อ 19 บัตรเลือกต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรที่ไม่ใช่บัตรซึ่งเจ้าหน้าที่มอบให้ 
(๒) บัตรที่ไม่ได้ท าเครื่องหมายใด ๆ   
(๓) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท  เว้นแต่กรณีตามข้อ  20   
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกให้กับผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรรายใด 
(๕) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่าจ านวนตัวแทนองค์กรเกษตรกร  หรือไม่ครบจ านวน 

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  หรือไม่ครบทุกด้านของตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่จะพึงมีได้ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบ 

(๖) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่จะพึงมีทั้งหมดนอกช่องท าเครื่องหมาย 

(๗) บัตรที่ท าเครื่องหมายนอกช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๘) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนทั้งในช่องท าเครื่องหมาย  และในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน 
(๙) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายในช่อง

เดียวกัน 
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(๑๐) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกได้ฉีกท าลาย 
ข้อ 20 บัตรเลือกที่เป็นบัตรดีบางส่วน  คือ  บัตรที่มีทั้งท าเครื่องหมายถูกต้อง  และหรือ 

ไม่ถูกต้องแต่ท าเครื่องหมายเลือกผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภท 
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  รวมทั้งหมดแล้ว  ไม่เกินจ านวนตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่พึงมีได้ตามกฎหมาย 

ข้อ 21 กรณีการหย่อนบัตรลงไม่ตรงกับหีบด้านของตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ให้เจ้าหน้าที่ 
ที่ท าการเลือกน าบัตรเลือกนั้นไปรวมไว้ในหีบด้านของตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ถูกต้องและไม่ถือว่า 
บัตรนั้นเป็นบัตรเสีย 

ข้อ 22 ให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับตามจ านวนในแต่ละด้าน  
เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านนั้นตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ  13 

ข้อ 23 ในกรณีผู้ได้รับเลือกล าดับสุดท้ายของตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านใด   มีคะแนน
เท่ากันหลายคน  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้จับสลากโดยเปิดเผยเพื่อเลือกว่าตัวแทน
องค์กรเกษตรกรผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก  โดยให้จัดท าบัตรสลากขนาดกว้างยาวเท่ากัน  มีจ านวนเท่ากับ
จ านวนตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับคะแนนเท่ากัน   ให้เขียนชื่อ-นามสกุล  ของตัวแทนองค์กร
เกษตรกรที่มีคะแนนเท่ากันลงในบัตรสลาก 

การจับสลากตามวรรคหนึง่  ให้ด าเนินการตอ่เนือ่งจากการนับคะแนนในทันที  ต่อหน้าที่ประชมุ 
ข้อ 24 ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือการรวมคะแนน  หากผู้มี

สิทธิลงคะแนนเลือก  เห็นว่าการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่ก าหนดไว้  ให้ท าการคัดค้านโดยยื่นค าคัดค้านตามแบบที่ก าหนด  ให้ผู้วินิจฉัยการนับคะแนนตามข้อ  16   
ตรวจสอบการคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาด  โดยให้บันทึกค าคัดค้านและค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ า 
ที่เลือกตามแบบที่ก าหนด  ให้ผู้คัดค้านและผู้วินิจฉัยไม่น้อยกว่า  2  คน  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า  2  คน  และให้จัดส่งค าคัดค้านพร้อมทั้งค าวินิจฉัยให้เลขาธิการโดยเร็ว 

ข้อ 25 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งตามข้อ  12  ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรแล้ว
จัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรเสนอเลขาธิการโดยเร็ว 

ข้อ 26 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ  12  น าส่งเอกสารเลือกตัวแทนองค์กร
เกษตรกรให้แก่เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมาย  ดังนี้ 

(1) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
(2) แบบขีดคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
(3) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
(4) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือก 
ข้อ 27 เมื่อได้รายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรครบสิบหกคนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกเรียงตามผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนจากสูงสุดไปต่ าสุด    
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ในแต่ละด้าน  ณ  ส านักงาน  และเว็บไซต์ส านักงาน  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
ที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรทราบภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันเลือก   

ข้อ 28 ส าหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามมาตรา   ๗  
(๔)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ที่ต้อง
ตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นนั้นให้ส านักงานส่งรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รบัการเลือกเปน็สมาชกิ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้าม  หากปรากฏต่อมาว่าตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้ถือว่าตัวแทนองค์กรเกษตรกรผู้นั้นสิ้นสุดสภาพการเป็นตัวแทนองค์กร
เกษตรกร  ที่ได้รับการเลือกหรือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร  
แล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศผลการตรวจสอบ 

ข้อ 29 ภายหลังการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือการรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว   
ถ้ามีการร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
สามารถยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายในห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือก 

ข้อ 30 ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือใช้ถ้อยค าสุภาพและมีรายการดังนี้ 
(1) วัน  เดือน  ปี  ที่ท าค าร้อง 
(2) ชื่อ  ที่อยู่ผู้ร้อง 
(3) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัย  พร้อมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
(4) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
ผู้ร้องต้องไปยื่นค าร้องด้วยตัวเอง  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจมอบอ านาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้   

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการยื่นค าร้องแทนและต้องแนบส าเนา  
บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ านาจ 

ค าร้องที่ยื่นเกินก าหนดระยะเวลาตามข้อ  29  หรือค าร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ  30  รวมทั้ง 
ค าร้องที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการคัดค้านในระหว่างการนับคะแนนเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร  
หรือการรวมคะแนนตามขอ้  24  ให้ถือเป็นเหตุที่ไม่รับค าร้อง  และให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
แจ้งเหตุที่ไม่รับค าร้องให้ผู้ร้องทราบในวันถัดจากวันที่มีค าสั่งไม่รับค าร้อง 

ข้อ 31 ในการพิจารณาค าร้องการนบัคะแนนเลือกตวัแทนองค์กรเกษตรกร  ให้เลขาธิการหรอื
ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร้องการนับคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร  ประกอบด้วย 
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(1) รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย  จ านวนหนึ่งคน  เป็นประธาน
กรรมการ 

(2) ผู้อ านวยการกองกิจการสภาและวิชาการ  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   หรือ
ผู้อ านวยการกองที่เกี่ยวข้อง  จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(3) นิติกรหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย  ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จ านวน
หนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาค าร้องการนับคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภท 
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร  มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการนับคะแนนเลือก 
ตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือการรวมคะแนนโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  5  วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องแล้วแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายใน  3  วันนับแต่วันที่มีค าวินิจฉัยและให้เป็นที่สุด 

ส่วนที ่ 3 
การเลือกสมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 
 

ข้อ 32 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายประกาศรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับเลือก 
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ก าหนดเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า  20  วัน  
โดยให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับสมัคร 

ข้อ 33 ให้แบ่งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด้านพืช 
(2) ด้านสัตว์ 
(3) ด้านประมง 
ข้อ 34 ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จะต้องมีคุณสมบัติ   และไม่มี

ลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553 
นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  ดังนี้ 
(1) เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมด้านใดด้านหนึ่ง  ได้แก่  

ด้านพืช  ด้านสัตว์  และด้านประมง   
(2) มีประสบการณ์การท างาน  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยพิจารณาจากผลงาน 

ทางวิชาการ  หรือความส าเร็จในสาขาอาชีพด้านนั้นหรือที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ 35 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

สามารถสมัครได้เพียงหนึ่งด้านเท่านั้น 
ข้อ 36 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

ยื่นประวัติตามแบบที่ก าหนด  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเลือกเป็นสมาชิก 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตามข้อ  37  ต่อส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในวันที่ยื่นใบสมัคร 
หรือภายในก าหนดห้าวันนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร   

กรณีผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ไม่ได้ยื่น 
ประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติครบถ้วน   
หรือยื่นเมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร 
แห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิรายนั้นเป็นอันตกไป 

ข้อ 37 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 

(1) ใบสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2) ข้อมูลประวัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามแบบที่ก าหนด   
(3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้   ซึ่งออกให้โดยทางราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(4) รูปถ่ายของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  ใบ  ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 

(5) ส าเนาเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความรู้   ความเชี่ยวชาญ  ในทางวิชาการหรือผลงาน 
อันเป็นที่ประจักษ์และเขียนวิสัยทัศน์ในด้านนั้น ๆ   

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้ส่งเป็นส าเนา  ให้ผูส้มัครเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงนามรับรองความถูกต้องทุกฉบับ 

ข้อ 38 ให้ส านักงานตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  และข้อ  34   
วรรคสอง  หากปรากฏชัดว่า  ผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  รายใด 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าเป็นอันตกไป  ทั้งนี้ให้ผลการตรวจสอบเป็นที่สุด 

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยได้ตามความจ าเป็น 

ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งผลการตกไปของผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  หรือข้อ  30   
วรรคสาม  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตกไปนั้นทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ 39 ให้ส านักงานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ   โดยแยกบัญชีรายชื่อตามความรู้    
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  ตามข้อ  33  แล้วก าหนดหมายเลขประจ าตัวส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่ละราย  โดยเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัครในแต่ละบัญชี 
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เมื่อได้รับหมายเลขประจ าตัวส าหรับผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการเลือกถอนการสมัคร 

ข้อ 40 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประชุมเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันสุดท้าย 
ของการรับสมัครตามข้อ  32 

ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดวันประชุม  ตามวรรคหนึ่งและช่วงเวลาในการ 
ลงคะแนนเลือก  รวมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแต่ละด้าน  ตามข้อ  39   
ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 

การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ลงคะแนนโดยวิธีลับ 
ข้อ 41 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   จ านวนห้าคน  เพ่ือให้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ข้อ 42 ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด   และตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเลือก 

เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ท าการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เลขาธิการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งให้  ตามข้อ  40  วรรคสอง  ให้มีจ านวนเจ็ดคน  โดยต้องมีด้านพืช  ด้านสัตว์   
และด้านประมง  อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

ข้อ 43 ในวันประชุมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ก่อนการประชุมให้ส านักงาน  ปิดประกาศรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสิทธิได้รับการเลือกตามข้อ  39  ไว้ที่หน้าห้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งชุด 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  และตัวแทนองค์กรเกษตรกรที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกลงลายมือชื่อในเอกสารที่ส านักงานจัดเตรี ยมไว้  โดยให้
เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งควบคุมดูแลการลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง 

ข้อ 44 ให้ส านักงานด าเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ    
โดยน าความในข้อ  15  ถึงข้อ  27  มาบังคับใช้กับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

ข้อ 45 ผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ของคะแนนแต่ละด้านเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในด้านที่ได้รับการเลือกนั้น   จากนั้นให้น าผล
คะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่เหลือทุกด้านมารวมพิจารณา  
โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
คนที่สี่ถึงคนที่เจ็ดในด้านที่สมัครนั้น 

ข้อ 46 ในกรณีผู้ทรงคุณวุฒิได้รับคะแนนเลือกเท่ากันหลายคน  ให้ส านักงานน าความในข้อ  23   
มาบังคับใช้กับการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม 

ข้อ 47 หากมีการร้องคัดค้านในระหว่างการนับคะแนนเลือกหรือรวมคะแนน  รวมทั้ง 
การจัดท ารายงานผลการนับคะแนนและการน าส่งเอกสารการนับคะแนน  ให้น าความในข้อ  24   
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ข้อ  25  และข้อ  26  มาบังคับใช้กับการเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ 4 
การประกาศผลการเลือก 

 
 

ข้อ 48 เมื่อได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิครบเจ็ดคนแล้ว  ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกเรียงตามผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนจากสูงสุดไปต่ าสุด   ในแต่ละด้าน  
ณ  ส านักงานและเว็บไซต์ของส านักงาน  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 

ข้อ 49 ส าหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น  ตามมาตรา  ๗   
(๔)  (๕)  (๖)  (๘)  และ  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ให้ส านักงาน 
ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   พร้อมเอกสารหลักฐานไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  หากปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ
เลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติคนใดขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้ถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้นั้นสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกหรือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วแต่กรณี  นับแต่วันที่ได้มีประกาศผลการตรวจสอบ 

ข้อ 50 หากมีการร้องคัดค้านในภายหลังการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว   
ให้น าความในข้อ  29  ข้อ  30  และข้อ  31  มาบังคับใช้กับการเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ 5 
การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

 
 

ข้อ 51 เมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติมีสมาชิกครบถ้วนหรือถือว่าครบถ้วนแล้ว   ให้เลขาธิการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา   โดยระบุ 
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  2 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลอืก  การเกบ็รกัษา  และการท าลายเอกสารการเลือก 

ส่วนที ่ 1 
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลอืกสมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ 

 
 

ข้อ 52 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนดแบบพิมพ์   เพ่ือใช้เกี่ยวกับ 
การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตามระเบียบนี้ 
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ข้อ 53 บัตรเลือกให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็น 
ข้อ 54 บัตรเลือกและต้นขั้วบัตรเลือกให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่น้อยกว่ายี่สิบบัตรและให้มี 

ปกหน้าและปกหลังมีรอยปรุเพ่ือให้ฉีกบัตรเลือกออกจากต้นขั้วบัตรเลือกได้ 
ปกหน้า  อย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มที่  .......  เลขที่  .......  ถึงเลขที่  ......  จ านวน  ......  บัตร  

และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกและผู้รับบัตรเลือก 
ปกหลัง  อย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  บัตรเลือก  จ านวน  .....  บัตร  ใช้แล้ว  จ านวน  ......  บัตร   

ได้ตรวจสอบจ านวนบัตรเลือกแล้วเหลือ   จ านวน  .....  บัตร  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อ 
คณะกรรมการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือประเภท 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วแต่กรณีของผู้ตรวจสอบ 

ข้อ 55 ต้นขั้วบัตรเลือกอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้   เล่มที่  ......  เลขที่  ......  ล าดับที ่
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ......  อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือก  และมีที่ลงลายมือชื่อของกรรมการ
การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วแต่กรณีของผู้ที่จ่ายบัตรเลือก  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกด้วย 
เพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือก 

ข้อ 56 บัตรเลือกอย่างน้อยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(1) บัตรเลือกเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้าย  มีตราครุฑ   

และถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
หรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแต่กรณี” 

(2) ด้านในของบัตรเลือกต้องมี  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ช่องท าเครื่องหมาย  ช่องไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด  และค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย 

ก่อนน าบัตรเลือกไปใช้ในการเลือกครั้งใด  เมื่อใด  ให้มีการประทับตรา  หรือเครื่องหมาย 
ตามแบบที่เลขาธิการก าหนด  พร้อมลงลายมือชื่อเลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก ากับ 

ข้อ 57 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับ  ควบคุมการจัดพิมพ์และการจัดส่ง
บัตรเลือก  การก าหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือก  โดยจัดพิมพ์
ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแล้วแต่กรณี 

ส่วนที ่ 2 
การเกบ็รกัษา  การท าลายบตัรเลือกและเอกสารเกี่ยวกบัการเลือก 

 
 

ข้อ 58 ให้ เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาบัตรขึ้น   อย่างน้อย  1  คณะ   
จากพนักงานส านักงาน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า  2  คน  
เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกหลังจากสิ้นสุด  
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การนับคะแนนเลือก  โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยเป็นระยะเวลา  1  ปี  เพ่ือใช้ 
เป็นเอกสารหลักฐานประกอบกรณีร้องเรียนและคัดค้านการเลือกหรือจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ท าลาย   

ข้อ 59 ให้เลขาธิการแตง่ตัง้คณะกรรมการท าลายบัตรเลือก  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  
1  คน  และกรรมการไม่น้อยกว่า  2  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากพนักงานของส านักงาน  มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายละเอียดรายงานข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งความเห็นและวิธีการท าลายเสนอขออนุมัต ิ
ท าลายบัตรเลือก 

(2) เสนอรายงานตาม  (1)  ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณา 
(3) ควบคุมการท าลายบัตรเลือกที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 

หมวด  3 
ค่าตอบแทนผู้ได้รบัการแต่งตั้งใหป้ฏิบัตหินา้ที่เกี่ยวกับการเลือก 

 
 

ข้อ 60 ให้ถือว่าคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างานที่มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหนา้ที่
ตามระเบียบนี้เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างานที่แต่งตั้งโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
และให้สิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ว่าด้วยเบี้ยประชุม   
พ.ศ.  2555  กับมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  2555  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ที่มีการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้มีสิทธิได้รับตามระเบียบในวรรคหนึ่ง 

กรณีส านักงานขอความร่วมมือจากส่วนราชการอื่น   หรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนช่วยเหลือ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นสามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบนี้ได้ 

หรือกรณีที่ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติข้างต้นไม่มีการก าหนดไว้   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีตอบแทน  
ซึ่งก าหนดไว้ 

ข้อ 61 กรณีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกซึ่งไม่ได้มีการก าหนดไว้ตามระเบียบ 
ของกระทรวงการคลัง  และระเบียบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด
สถานที่เลือก  ค่าขนส่งหีบบัตร  ฯลฯ  ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ 

หมวด  4 
การเลือกสมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ  แทนต าแหน่งทีว่่าง 
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ข้อ 62 เมื่ อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่างลง   ให้น าความในการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ทั้งนี้   
การเลือกซ่อมให้ด าเนินการเฉพาะ  ดังนี้ 

(1) หากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ว่างลงเป็นประเภทผู้แทนเกษตรกร  ให้เลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่างตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ   พ.ศ.  2553  
มาตรา  10  และให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดด าเนินการจัดประชุมเพ่ือเลือกประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด  ตามข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยการประชุมสภาเกษตรกร
จังหวัด  พ.ศ.  2555  เมื่อได้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว  ให้ส่งชื่อมายังส านักงาน   

(2) หากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ   ที่ว่างลงเป็นประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
หรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ด าเนินการเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ข้อ 63 ถ้าผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
หรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา  ให้ด าเนินการเลือกตัวแทน
องค์กรเกษตรกรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่ว่างลง  โดยเลือกจากรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนถัดลงไป 

หมวด  5 
การบงัคับใชร้ะเบียบ 

 
 

ข้อ 64 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ประพัฒน์  ปญัญาชาตริักษ ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ
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