
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ



คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 
 

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 1. ความเป็นมาและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553    2 
 2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด    2 
 3. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
     และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด         4 
 4. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ     5 
 5. แผนผังโครงสร้างการด าเนินการเลือกตั้ง และการเลือก      14 
 6. แผนบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร    20 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 7. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
 8. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง 
     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 
 9. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก 
     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 
         10. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก 
     สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 
 

ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  
         11. ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
         12. ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
         13. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 19/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
      และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         14. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 45/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง  
      และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
         15. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
         16. ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ที่ 1/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
      เรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
      ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
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ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  
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      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
         13. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 19/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
      และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         14. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 45/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง  
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เร่ือง            หน้า 
ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
         17. ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ที่ 2/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหา 
      ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
         18. ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ที ่3/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
      การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
      ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
         19. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 221/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565  
      เรื่อง จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
      ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
         20. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 287/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565  
     เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก 
     สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง) 
         21. หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช. 0209/1930 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 
      เรื่อง ขอความเห็นชอบและให้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิก 
      สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
         22. หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.7/15534 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
      เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายและขอความเห็นชอบและให้ก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิก 
      สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         23. หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช. 0404/367 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 
      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         24. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.4/8472 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         25. หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช. 0407/987 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
         26. หนังสือส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช. 0404/1112 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
      เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเตรยีมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
      ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
 
      

 

 

 
 

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 1. ความเป็นมาและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553    2 
 2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด    2 
 3. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
     และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด         4 
 4. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ     5 
 5. แผนผังโครงสร้างการด าเนินการเลือกตั้ง และการเลือก      14 
 6. แผนบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร    20 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 7. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
 8. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง 
     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 
 9. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก 
     สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 
         10. ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือก 
     สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 
 

ประกาศ ค าสั่ง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง  
         11. ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
         12. ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง 
      สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
         13. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 19/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
      และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
         14. ค าสั่งส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 45/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง  
      และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
         15. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
         16. ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
      ที่ 1/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
      เรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
      ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
 

๑๗๕

๑๗๗

๑๗๙

๑๘๓

๑๘๕

๑๘๖

๑๘๘

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๓
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1. ความเป็นมาและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

    โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการ
คุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกร เพ่ือวางแผนเกษตรกรรม
และรักษาผลประโยชน์รวมกันของเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนด
นโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและ 
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต  
      ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพ่ือจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด 
เพ่ือให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม โดยมีส านักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือรับผิดชอบงานธุรการและท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนที่  71 ก ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา  

2. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด 
 2.1 สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
       2.1.1 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต าแหน่ง (77 จังหวัด) 
  (2) สมาชิกซ่ึงสมาชิกตาม (1) เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์  
ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ โดยต้องเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ านวน 16 คน  
  (3) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) และ (2) เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมงอย่างน้อยด้านละ 1 คน
จ านวน 7 คน 

 ทั้งนี้ เมื่อประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เลขาธิการ  
สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งแรก เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมและเลือก
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 1 คน และรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 2 คน โดยต าแหน่งดังกล่าว
ต้องเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 
(มาตรา 5 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

 

 

2 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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  2.1.2 บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

(๑) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเ พ่ือก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง 
แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด  
และการคุ้มครองพ้ืนที่เกษตรกรรม 

(๒) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท า
เกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรกรรมรูปแบบอื่น 

(๓) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
(๕) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม 

(๖) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการก าหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 

(๗) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

(๘) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
(๙) ให ้ความเห ็นต ่อนโยบาย กฎหมาย หร ือข้อตกลงที ่เกี ่ยวข้องและมีผลกระทบ  

ต่อเกษตรกร 
(๑๐) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือที่ปรึกษาตามความจ าเป็น 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

 2.2 สภาเกษตรกรจังหวัด 
  2.2.1 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน 16 คน (กรณีที่จังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอมากกว่า 
16 อ าเภอ ให้เพิ่มจ านวนผู้แทนเกษตรกรให้เท่ากับจ านวนของอ าเภอในจังหวัดนั้น) 
  (2 ) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่ งสมาชิกตาม (1) เลือกจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ 
ด้านเกษตรกรรม โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน จ านวน 5 คน  
  ทั้งนี้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
จัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดคร้ังแรก เพ่ือให้สมาชิกมาประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาเกษตรกร
จังหวัด 1 คน และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 2 คน โดยต าแหน่งดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
(มาตรา 31 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

3คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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  2.2.2 บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๑) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด  
  (๒) ประสานนโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 
  (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร
ในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ 
  (๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือบูรณาการเป็น
แผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  (๕) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 
และยุวเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
  (๖)  เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  (๗) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
  (๘) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

3. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัด 
 3.1 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
       3.1.1 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วย 
        (1) เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
การบริหารกิจการของส านักงาน และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ  
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนด  ทั้งนี้ ภายใต้การก ากับ
ดูแลของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
         (2) รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ านวน 2 คน 
(มาตรา 22 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

       3.1.2 อ านาจหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(๑) รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  (๒) รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ส านักงาน และส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บท และ
การด าเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  (๔) รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
 
 

4 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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  (๕) จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต 
การแปรรูป การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  (๖) ประสานการด าเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๗) จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 
(มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

 3.2 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
   3.2.1 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารงานของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ ภายใต้การบังคับบัญชาของ
เลขาธิการและการก ากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
(มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

     3.2.2 อ านาจหน้าที่ของส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๑) รับผิดชอบงานด้านธุรการ และท าหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๒) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๓) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนา

เกษตรกรรมจังหวัด และการด าเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๔) จัดให้ม ีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจ ัยและ  

องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

  (๕) ประสานการด าเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๖) จัดท ารายงานประจ าปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

(มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553) 

4. การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  ปัจจุบันสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ด ารงต าแหน่ง  
ครบวาระแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิก  
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดใหม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 วรรคสอง ก าหนดให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกตาม (1) และการเลือกเพ่ือให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ (2) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติก าหนด และด าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ออกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 

5คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 และระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 
57 ง ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565 
 4.1 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
      1) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร จ านวน 16 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงและลับจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รวมถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรด้วย  
โดยยึดถือจากทะเบียนรายชื่อเกษตรกร ผู้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง  
(ข้อ 56 และข้อ 92 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565) 

           1.1) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนเกษตรกร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
  (2) มีสัญชาติไทย 
  (3) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (4) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
  (5) มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
  (6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (10) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที ่
  (11) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (12) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ข้อ 64 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565) 
 
 
 

6 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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      2) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน มาจากการเลือก 
โดยวิธีลับ ซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกดังกล่าว  ด้านพืช 
ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน 
(ข้อ 5 และข้อ 10 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565) 

2.1) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
  (2) มีสัญชาติไทย 
  (3) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (4) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือก 
  (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (7) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (10) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (11) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ข้อ 26 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565) 

 4.2 สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
       1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยต าแหน่ง จ านวน 77 คน 
มาจากการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานและ  
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทน
เกษตรกร ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
(ข้อ 4 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565) 

       2) สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร จ านวน 16 คน มาจาก
การเลือกโดยวิธีลับ ซ่ึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกดังกล่าว โดยต้องมีด้านพืช ด้านสัตว์ 
ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอ่ืนๆ อย่างน้อยด้านละ 1 คน ทั้งนี้ องค์กรเกษตรกรที่มีสิทธิเสนอชื่อตัวแทน
เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรได้ จะต้องเป็นตัวแทน
ขององค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(ข้อ 6 และขอ้ 11 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2565)  
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      3) สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มาจากการเลือก 
โดยวิธีลับ ซึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และตัวแทนองค์กรเกษตรกรเป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกดังกล่าว  
โดยต้องมีด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ 1 คน 
(ข้อ 6 และข้อ 11 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2565)  
     4) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
  (3) เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ เฉพาะ
กรณีสมาชิกตามมาตรา 5 (2) 
  (5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
  (7) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
  (10) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
  (11) ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  นอกจากตามข้างต้นแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเกษตรกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 
ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง 
  (2) มีประสบการณ์การท างาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยพิจารณาจากผลงานทาง
วิชาการ หรือความส าเร็จในสาขาอาชีพด้านนั้นหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
(มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และข้อ 34 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565)  
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การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

1.ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

- ก าหนดสัดส่วนสมาชิก 
- ประกาศจ านวนสมาชิก 
(ข้อ 11 ,12 และ 13 ) 

- แจ้งคณะกรรมการเลือกตั้ง (ข้อ 16) 
- ประชุมชี้แจงการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
  (ข้อ 16) 

- แต่งตั้งผู้อ านวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรประจ าอ าเภอ 
 

- ก าหนดและแจ้งวันแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (ข้อ 18 ,21) 

2.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
(ข้อ 6) 

- จัดตั้ งศูนย์ สนับสนุนและ
ประสานงานการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
(ข้อ 14) 

ผู้ด าเนินการ : 1.เลขาธิการ สกช. 
                  2.หวัหน้าส านักงานสกจ. 
 

- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประสานงานการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
(ข้อ 22(3)) 

ผู้ด าเนินการ : กรมการปกครอง 
                : คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
                  ประจ าอ าเภอ 
                : ผอ.การเลือกตั้ง 
 

- ประชุมคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (ข้อ 16) 

- ก าหนดวันเลือกตั้ง 
- วันรับสมัครเลือกตั้ง 
- สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง 
- ตรวจสอบหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อ 56) 
- เพ่ิมถอนรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          
(ข้อ61,62) 

- การสมัครรับเลือกตั้ง 

- ตรวจสอบผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง (ข้อ 64) 
-การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข้อ 65 , 66) 
- ตรวจสอบสิทธิผู้สมัคร (ข้อ 71 ) 
- ให้หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร (ข้อ 72) 

3.ก่อนวันเลือกตั้ง  

- เลขาธิการประสานขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สกจ.ประสานขอความร่วมมือผู้ว่า
ราชการจังหวัด หน่วยงานหรือภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
(ข้อ 15) 

- ผอ.การเลือกตั้งประจ าอ าเภอ 
- จัดเตรียมบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ
แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
ที่ต้องใช้  
(ข้อ81,82) 

- กปน.รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง 
และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ (ข้อ83) 
- กปน.ตรวจสอบนับจ านวนบัตร
เลือกตั้ง (ข้อ 84)  

- จัดเตรียมบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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4.วันเลือกตั้ง  - น ำอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งไปถึงที่
เลือกตั้งเวลำประมำณ  7.00 น.  (ข้อ 85) 
- ตรวจสอบและนับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 
และปิดประกำศไว้ ที่เลือกตั้ง (ข้อ 86) 
 

คณะกรรมกำรจัดแบ่งหน้ำที่ (ข้อ 87) 
(1) อ ำนวยควำมสะดวก  (4) ควบคุมคูหำลงคะแนน 
(2) ตรวจบัญชีรำยชื่อ     (5) ควบคุมหีบบัตร 
(3) มอบบัตรเลือกตั้ง 

5.การออกเสียงลงคะแนน  - ลงคะแนนเสียงจ ำนวน 1 คน ให้ใช้วิธี
ออกเสียงโดยตรงและลับ (ข้อ 92) 
- ตรวจสอบหลักฐำนกำรขอใช้สิทธิ (ข้อ 93) 
 

- ก่อนหมดเวลำออกเสียงลงคะแนน 
15 นำที ประธำน กปน.กล่ำวว่ำ 
เหลื อ เวลำออกเสี ย งลงคะแนน  
15 นำที (ข้อ 103) 
 

6.การด าเนินงานหลังปิดการออก
เสียงลงคะแนน  

- ประกำศปิดกำรออกเสียงลงคะแนน  
(ข้อ 104) 
- นับบัตรที่เหลือ และบันทึก (ข้อ 105) 

(1) ประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตั้ง 
(2) ส่งคณะกรรมกำรฯประจ ำอ ำเภอ 
(3) เก็บหลักฐำน 

7.วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  
- กปน.เปิดหีบบัตรต่อหน้ำประชำชนและ
ด ำเนินกำรนับคะแนน (ข้อ 106) 

- กปน.แบ่งหน้ำที่นับคะแนน (ข้อ 107 (1)-(5)) 

- วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งแล้วอ่ำนบัตร “ดี”/ 
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”/“เสีย” (ข้อ 108) 

- รำยงำนผลกำรนับคะแนน 
(ข้อ 113) 

8.ประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง  

- เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งฯประจ ำอ ำเภอได้รับรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง 
จำก กปน. ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง แล้วประกำศผลกำรนับคะแนนของแต่ละเขต
เลือกตั้ง พร้อมทั้งรำยงำนประธำนคณะกรรมกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด (ข้อ 124 ) 

9.ประกาศรายช่ือสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภท
ผู้แทนเกษตรกร 

-หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกร
จังหวัดจัดท ำทะเบียนสมำชิกพร้อม
ประวัติไว้เป็นหลักฐำน และรำยงำน
ให้เลขำธิกำรทรำบ (ข้อ 126) 

- ประธำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งฯประจ ำจังหวัด ประกำศผลกำรเลือกตั้งภำยใน 30 วัน
นับแต่วันเลือกตั้ง โดยประกำศเป็นรำยเขต เรียงตำมคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร  
เขตเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมำกที่สุด เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งให้เป็นสมำชิก  
- ปิดประกำศ ณ ศำลำกลำงจังหวัด , ส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด , ที่ว่ำกำรอ ำเภอ 
ทุกอ ำเภอ รวมถึงสื่อออนไลน์ของส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด (ข้อ 125) 

-เลขำธิกำรประกำศรำยชื่อสมำชิกในรำชกิจจำนุเบกษำ ตำมมำตรำ 32 
แห่งพระรำชบัญญัติสภำเกษตรกรแห่งชำติ พ.ศ.2553 

10 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายหลังการประกาศสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

ก่อนวันเลือก 

ประกาศก าหนดวันเลือก (ข้อ 11) 

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้อ 12) 

ก าหนดสถานที่เลือก (ข้อ 17) 

จัดเตรียมอุปกรณ์การเลือก (ข้อ 19) 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ข้อ 22) 

ผู้ด าเนินการ : คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้ด าเนินการ : เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

ผู้ด าเนินการ : หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ประกาศรับสมคัรเลือก (ข้อ 27) ผู้ด าเนินการ : หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธริับเลือก โดยแยก
บัญชีรายชื่อตามความรู้ ความเช่ียวชาญ 
(ข้อ 43) 

ผู้ด าเนินการ : เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
 สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 

วันเลือก 

จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนถึงเวลาเลือก เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเลือก (ข้อ 45) 

ผู้ด าเนินการ : คณะกรรมการเลือกสมาชิก 
 สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ ด าเนินการใหม้ีการลงคะแนนเลือก (ข้อ 46) 

การนับคะแนนเลือก ให้กระท า ณ ท่ีเลือก โดย
เปิดเผย จะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ (ข้อ 53) 

การประกาศผล 
การเลือก 

คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศผลการนับคะแนนเลือก (ข้อ 74) 

หากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นว่าการเลือกและการนับคะแนนเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
ให้ประกาศผลภายใน 30 วันนับแต่วันเลือก โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อง
ได้จ านวน 5 คน และปิดประกาศ ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสื่อออนไลน์ (ข้อ 75) 

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดท าทะเบียนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อม
ประวัติ และรายงานต่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ข้อ 76) 

เมื่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครบถ้วนตามมาตรา 31  
แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ให้ประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป (ข้อ 79) 

11คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ผู้ด าเนินการ : คณะผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลือก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภายหลังที่ได้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั ประเภทผู้แทนเกษตรกร และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

แจ้งรายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดต่อเลขาธิการสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ภายใน 5 วันนับแต่วันเลอืกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด (ข้อ5) 

การเลือกประธานสภาเกษตรกร
จังหวัด(สมาชิกสภาเกษตรกรชาติ
โดยต าแหน่ง) จ านวน 77 คน 

ให้จัดมีการประชุมสภาเกษตรกรจงัหวัดครั้งแรก เพื่อเลือก
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (ข้อ4) 

ผู้ด าเนินการ : หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ประชาสมัพันธ์ เพื่อให้องค์กรเกษตรกรเสนอช่ือตัวแทนองค์กรเกษตรกรเข้ารับเลือกเป็น
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีไดร้ับหนังสือจากเลขาธิการสภา
เกษตรกรแห่งชาติ (ข้อ 6) 

น าบัญชีที่แยกตามกิจกรรมหลัก มาจัดเรยีงตามตัวอักษรช่ือจังหวัด และ
ก าหนดหมายเลขประจ าตัวของตัวแทนองค์กรเกษตรกร (ข้อ10) 

ด าเนินการเลือก และนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ พร้อมกับ
รายงานผลเสนอต่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ข้อ15, ข้อ17, ข้อ25) 

จัดท าบัญชีรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร โดยแยกบญัชีตามกิจกรรมหลัก 
และส่งใหส้ านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ข้อ9) 

ผู้ด าเนินการ : เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

ก าหนดวันประชุมเพื่อเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกร ภายใน 30 วันนับแต่ไดร้ับ
รายชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมจัดส่งเอกสารให้ประธานฯทราบ ไม่น้อย
กว่า 7 วันก่อนวันประชุม และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลือก (ข้อ11, ข้อ15) 

ก าหนดสดัส่วนตัวแทนองค์กรเกษตรกรตามความส าคญัและครอบคลุมในแตล่ะด้าน ให้
มีจ านวนรวมกัน 16 คน ซึ่งค านวณจากจ านวนองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน (ข้อ10) 

ผู้ด าเนินการ : เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กร
เกษตรกร จ านวน 16 คน 

ผู้ด าเนินการ : หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตปิระกาศเผยแพรร่ายชื่อผูไ้ดร้ับเลอืกเป็นตัวแทน
องค์กรเกษตรกร ณ ส านักงาน และเว็บไซต์ (ข้อ27) 

12 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ให้เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติใน 
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้มผีลใช้บงัคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรับสมคัรสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดวันรับสมคัรไม่น้อยกว่า 20 วัน (ข้อ32) 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมคัร โดยแยกตามความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ก าหนดหมายเลขประจ าตัวให้กับผู้สมคัร โดยเรียงตามล าดับการยื่น
ใบสมัครของแตล่ะบญัชี (ด้านพืช ด้านสัตว์และด้านประมง) 

ผู้ด ำเนินกำร : เลขำธิกำรสภำเกษตรกรแหง่ชำติ  

ก าหนดวันประชุมเลือก พร้อมจัดส่งเอกสารให้กับประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด และสมาชิกฯประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และจดัเตรียม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก (ข้อ40, ข้อ44ประกอบข้อ15) 

ด าเนินการเลือก และนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 
พร้อมกับรายงานผลเสนอต่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ข้อ
44ประกอบข้อ15,17,25) 

ผู้ด าเนินการ : คณะผู้ปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลือก 

การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 7 คน 

เมื่อไดส้มาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติครบถ้วนแล้ว 

ประกาศเผยแพรร่ายชื่อผูไ้ดร้ับเลอืกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  )ข้อ48(  

ผู้ด าเนินการ : เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

13คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน  
มาจากการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
✷ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
    ด ารงต าแหน่งครบวาระเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 
✷ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันท่ี 23 มีนาคม 2555 
    ด ารงต าแหน่งครบวาระเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรา 37 ประกอบมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้ สมาชิกฯซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการ
ประกาศรายชื่ อสมาชิ ก ฯชุ ด ใหม่  จึ งต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเลื อกตั้ งต ามมาตรา 3 1  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

▶ การประกาศห้ามชุมนมุทางการเมือง 
 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติฉบับท่ี 7/2557 เรื่อง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ณ ท่ีใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป  
จึงท าให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้  
 

▶ ขอความเหน็ชอบแนวทางจากนายกรฐัมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญตัิ 
 เพื่อให้มีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมีหนังสือเสนอวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดไปยังส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 2 แนวทาง 
แนวทางท่ี 1 ให้มีคณะกรรมการคัดสรรผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 
แทนการเลือกตั้งตามมาตรา 31 วรรคสอง 
แนวทางท่ี 2 ให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติท่ีพ้นวาระด ารงต าแหน่งไปแล้วปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกสมาชิกดังกล่าวชุดใหม่ ตามมาตรา 8 วรรคสอง 

•────────✦❅✦────────• 
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▶ ส านักเลขานายกรัฐมนตรีมีหนังสือตอบกลับเรื่องแนวทางการด าเนินการ 
 ส านักเลขานายกรัฐมนตรีมีหนังสือตอบกลับเรื่องวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชาเห็นชอบให้สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดและสมาชิกเกษตรกรแห่งชาติท่ีพ้นวาระด ารงต าแหน่งไปแล้วปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกสมาชิกดังกล่าวชุดใหม่ 

▶ ขอความเห็นชอบในหลักการจากนายกรัฐมนตรี 
 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ออกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติฯ พ.ศ.  2559  
จึงมีหนังสือไปยังส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ 
จากนายกรัฐมนตรี ในฐานะท่ีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ด าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่ครบวาระ  

▶ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ด าเนินการเลือกตั้งฯ 
 ส านักเลขานายกรัฐมนตรีมีหนังสือตอบกลับเร่ืองขอความเห็นชอบจัดการเลือกตั้ง  
โดยพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ เพื่อให้การด าเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

▶ ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2562 
 ท่ี ป ระชุ มสภาเกษตรกรแห่ งชาติ  วาระพิ เศษ  ครั้ ง ท่ี  6 /2562 เมื่ อวั น ท่ี  
25 ตุลาคม 2562 ได้พบจุดบกพร่องของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ประกอบกับใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงมีมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้  
1. ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทางราชการ 
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงาน 
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▶ ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติเห็นชอบในร่างระเบียบเลือกตั้ง 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้น าร่างระเบียบเลือกตั้งท้ัง 3 ฉบับ เข้าท่ีประชุม 
สภาเกษตรกรแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งท่ี 1) เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบรับร่างระเบียบดังกล่าว  

▶ ประกาศระเบียบจ านวน 3 ฉบับในราชกิจจานุเบกษา 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติน าส่งระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ท้ัง 3 ฉบับ  
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่ อประกาศราชกิจจานุ เบกษา  โดยได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 57 ง ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2565 
 

▶ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบเลือกตั้ง 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขระเบียบเลือกตั้ง 
โดยระเบียบเลือกตั้งปี 2559 มีฉบับเดียวคณะกรรมการฯจึงร่างระเบียบเลือกตั้งใหม่และ
แบ่งออกเป็น 3 ฉบับ ดังนี้  
1. ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 
2. ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2565 
3. ร่างระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 

▶ ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย 
 ส านั ก งาน สภ าเกษ ตรกรแห่ งชาติ จั ดท าห นั งสื อ ไปยั งก ระทรวงมหาด ไท ย 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
 

▶ แต่งตั้งคณะท างานเตรียมการจัดการเลือกตั้ง 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีค าสั่งท่ี 19/2565 แต่งต้ังคณะท างานเตรียมการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เพื่อพิจารณาจัดท าแผนการเลือกตั้งฯและการเลือกฯ และประสานงานเพื่อประสานงาน 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



 
 

▶ จัดท าคู่มือและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
☀ คณะท างานจัดท าคู่มือฯ จัดท าคู่มือจ านวน 5 เล่ม แผ่นพับจ านวน 3 ฉบับ  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งฯและการเลือกฯ 
☀ คณะท างานเตรียมการจัดท าข้อมูลบัญชีรายชื่อฯ จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ      

ก าหนดสัดส่วนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

▶ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีค าสั่ง ท่ี 45/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง และคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง  
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการสนับสนุนภารกิจ 
โดยประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการอ านวยการและเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง 
2. คณะท างานจัดท าคู่มือและแบบพิมพ์ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
3. คณะท างานเตรียมการจัดท าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนการจัดท า
เขตเลือกตั้งและการก าหนดสัดส่วนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
 

▶ กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือตอบกลับมอบหมายกรมการปกครองในการสนับสนุน 
   การจัดการเลือกตั้ง 
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือตอบกลับ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้
กรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

▶ นายกรัฐมนตรีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
   สภาเกษตรกรจังหวดั ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามข้อ 16 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 ค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 141/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ลงวันท่ี  21 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

•────────✦❅✦────────• 

18 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 
 

▶ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
 คณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จั งหวัด  ประเภทผู้ แทนเกษตรกร ได้ จั ด ให้ มี การประชุม  ครั้ ง ท่ี  1 /2565  ในวัน ท่ี  
22 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือหารือข้อกฎหมายและอนุกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
 

▶ รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี  
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี โดยให้
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด าเนินการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความสุจริต
และเท่ียงธรรม 

▶ จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
   ประเภทผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ 1/2565  
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันท่ี 13 กันยายน 2565 โดยท่ีประชุม 
มีมติใหแ้ต่งตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ 
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
2. คณ ะอนุกรรมการพิ จารณ าปัญ หาข้อกฎห มายเกี่ ยวกับการเลือกตั้ งสมาชิ ก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

▶ ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด 
พร้อมท้ังมีหนังสือเวียนส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อประสานงานกับ 
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดจัดตั้ งคณะกรรมการการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประจ าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  
ตามข้อ 18 และข้อ 21 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 

 •────────✦❅✦────────• 

19คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



๒๐ คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
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ระยะเวลา
ด าเนินการ

จ านวนวัน
ทีเ่หลือ

วันทีด่ าเนินการ
เดือน

6. แผนบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

1. ขอความอนุเคราะห์ยืนยันรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง กับหน่วยงาน 

8. อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 4 

8 

2. อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 1 

2 

5. อบรม ผอ.
เลือกตั้ง รุ่น 2 

5 

7. อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 3 

7 

4 

4. ประกาศจํานวนสมาชิกสภาเกษตรกรพึงมี (ข้อ 13) 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลา (ก่อนครบวาระ หรือ ก่อน
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง) 9 

9. จัดส่งแบบพิมพ์ คู่มือ และ อุปกรณ์การเลือกตั้ง (ให้ จังหวัด /กทม) 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลา  

10 

10. ประชุม เพื่อกําหนดประกาศให้มีการเลือกต้ัง  
วันรับสมัคร สถานที่สมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 6) 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยันบัญชีรายช่ือ 

3 12 

12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อ 59) 
- ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 25 วัน และเกษตรกรยื่น
ค าร้อง เพิ่ม/ถอน ชื่อ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

11 

11. ประกาศให้มีการเลือกต้ัง (ข้อ 6) 
-ไม่มีก าหนดระยะเวลา  

14 

14. ประกาศหน่วยเลือกต้ัง (ข้อ 46) / ประกาศท่ีเลือกตั้ง (ข้อ 50) 
- ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน และ ต้องมีประกาศจ านวนสมาชิกพึงมี 
ประกาศแบ่งเขต และ ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ก่อน 

13 

13. วันรับสมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 6 (2) และข้อ 65) 
- เริ่มสมัครไม่เกินกว่า 10 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกต้ัง และต้องมี
ก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน (ก าหนดวันรับสมัคร 10 วัน) 

17. ตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกต้ัง (วันสุดท้าย) (ข้อ ๗๑) 
(ก าหนดวันสมัคร 10 วัน) 

18. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 71 วรรคสี่) 
- ภายใน 3 วันนับแต่วันปิดรับสมัครและปิดประกาศ ณ ที่เลือก 

18 

15 

15. วันสุดท้ายของการ เพิ่ม / ถอน 
ชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อ 62) 
- ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

16 

16. แต่งต้ัง กปน (ข้อ 30) และแต่งต้ัง จปภ (ข้อ 36) 
- ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 20 วัน  

19 

19. ติดต้ังอุปกรณ์สื่อสาร 
และทดสอบระบบสื่อสาร 
- กรมการปกครองก าหนด 

20 

20. อบรม กปน. / ซักซ้อมการรายงาน
ผลการเลือกตั้ง 

21 

21. รับอุปกรณ์การเลือกต้ัง 

22 

22. วันเลือกต้ัง 

6 

6. ประกาศแบ่งเขตเลือกต้ัง (ข้อ 43 และ ข้อ 45) 
- ไม่มีก าหนดระยะเวลา  และเปิดโอกาศให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น 
และ ข้อเสนอแนะ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศแบ่งเขตเลือกต้ัง ทั้งนี้ ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศจ านวนสมาชิกพึงมี 

1 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

20 



ที่ กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงานที่ด าเนินการ ก่อนวันเลือกตั้ง

1 ขอความอนุเคราะห์ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง กับหน่วยงาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธค. 65 สกช. โดยเลขาธิการ 87 วัน

2 อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 1 4 - 6 มค. 65 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 72 วัน

3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันบัญชีรายชื่อ วันอังคารที่ 10 มค. 66 สกช. โดยเลขาธิการ 68 วัน

4 ประกาศจํานวนสมาชิกสภาเกษตรกรพึงมี (ข้อ 13) วันพุธที่ 11 มค. 66 สกช. โดยเลขาธิการ 67 วัน

5 อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 2 11 - 13 มค. 66 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 65 วัน

6 ประกาศแบ่งเขตเลือกต้ัง (ข้อ 43 และ ข้อ 45) วันจันทร์ที่ 16 มค. 66 ประธานคณะ ประจาํอาํเภอ 62 วัน

7 อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 3 15 - 17 มค. 66 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 67 วัน

8 อบรม ผอ.เลือกต้ัง รุ่น 4 19 - 21 มค. 66 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 61 วัน

9
จัดส่งแบบพิมพ์ คู่มือ และ อุปกรณ์การเลือกต้ัง ให้ จังหวัด /กทม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มค. 52 กรมการปกครอง 52 วัน

10
ประชุม เพื่อกาํหนดประกาศให้มีการเลือกต้ัง วันรับสมัคร 
สถานที่สมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 6) วันศุกร์ที่ 27 มค. 66 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 51 วัน

11 ประกาศให้มีการเลือกต้ัง (ข้อ 6) วันอังคารที่ 31 มค. 66 สกช. โดยเลขาธิการ 47 วัน

12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อ 59) วันศุกร์ 3  กพ. 66 สกช. โดยเลขาธิการ 44 วัน

13 วันรับสมัครรับเลือกต้ังวันแรก (ข้อ 6 (2) และข้อ 65) วันจันทร์ 6 กพ. 66 สกช. โดยเลขาธิการ 41 วัน

14 ประกาศหน่วยเลือกต้ัง (ข้อ 46) / ประกาศที่เลือกต้ัง (ข้อ 50) วันพฤหัสบดีที่ 9 กพ. 52 ผอ.เลือกต้ัง 38 วัน

15 วันสุดท้ายของการ เพิ่ม / ถอน ชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (ข้อ 62) วันศุกร์ที่ 10 กพ. 66 ผอ.เลือกต้ัง 37 วัน

16 แต่งต้ัง กปน (ข้อ 30) และแต่งต้ัง จปภ (ข้อ 36) วันอังคารที่ 14 กพ. 66 ผอ.เลือกต้ัง 33 วัน

17 ตรวจสอบสิทธิผู้สมัครรับเลือกต้ัง (วันสุดท้าย) (ข้อ ๗๑) วันพุธที่ 15 กพ. 66 ผอ.เลือกต้ัง 32 วัน

18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง (ข้อ 71 วรรคส่ี) วันศุกร์ที่ 17 กพ. 66 ผอ.เลือกต้ัง 30 วัน

19 ติดต้ังอุปกรณ์ส่ือสาร และทดสอบระบบส่ือสาร วันอังคารที่ 14 มีค. 66 กรมการปกครอง 5 วัน

20 อบรม กปน / ซักซ้อมการรายงานผลการเลือกต้ัง วันศุกร์ที่ 17  มีค. 66 กรมการปกครอง 3 วัน

21 รับอุปกรณ์การเลือกต้ัง วันเสาร์ที1่8 มีค. 66 กรมการปกครอง 2 วัน

22 วันเลือกต้ัง วันอาทิตย์ที่ 19 มีค 66 กรมการปกครองร่วมกับ สกช. 0 วัน

รายละเอียดก าหนดการตามแผนบริหารจดัการการเลอืกตั้งสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวัด
ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖6

จ านวน 22 กิจกรรม

หมายเหต ุ:กิจกรรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

21 

21คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



22 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 
 
 

กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

23คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

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

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม”  หมายความวา  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  การประมง  และกิจการอื่น 

ที่เก่ียวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

24 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“เกษตรกร”  หมายความวา  ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร”  หมายความวา  กลุมเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้   
“แผนแมบท”  หมายความวา  แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครดวย 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

 
 

มาตรา ๕ ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ  ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง 
(๒) สมาชิกซ่ึงสมาชิกตาม  (๑)  เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช  ดานสัตว   

ดานประมง  และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ  จํานวนสิบหกคน  โดยกระจายตามความสําคัญและครอบคลุม

25คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

สาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกร
แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงสมาชิกตาม  (๑)  และ  (๒)  เลือกจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  
และประสบการณดานเกษตรกรรม  จํานวนเจ็ดคน  โดยมาจากดานพืช  ดานสัตว  และดานประมง   
อยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม  (๒)  ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงาน   
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 

มาตรา ๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ครบทุกจังหวัด  ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ 
และใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ  ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ 
ไมครบทุกจังหวัด  แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการแลวไมนอยกวา 
รอยละเกาสิบของจํานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งหมด  ใหถือวาสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว  และใหสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  จํานวนดังกลาวเลือกสมาชิก
ตามมาตรา  ๕  (๒)  ตอไปได 

ใหสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๑)  และ  (๒)  ที่ไดมาตามวรรคสองเลือกสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา  ๕  (๓)  เพื่อใหครบองคประกอบของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๗ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เปนเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  ทั้งนี้   

เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

26 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๕) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหาร
ทองถิ่น  หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง   

(๖) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจาง  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ
สวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ   

(๗) ไมเปนพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๘) ไมเปนบุคคลซ่ึงทางราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหนวยงาน

เอกชน  ไลออก  ปลดออก  ใหออก  หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
(๙) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๑๐) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตไดพนโทษดังกลาวมาแลว 

ไมนอยกวาหาปหรือเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่

ประกาศรายชื่อตามมาตรา  ๑๕  และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
ใหสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปได

จนกวาจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติชุดใหม 
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๘  สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ 

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 
(๔) สภาเกษตรกรแหงชาติมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดที่มีอยู 
(๕) ลาออกจากองคกรเกษตรกรที่ตนเปนตัวแทนในการไดรับเลือกเปนสมาชิกตามมาตรา  ๕  (๒) 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

27คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๗) ขาดหรือลาการประชุมติดตอกันเกินกวาหาคร้ังโดยไมมีเหตุอันควร 
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติพนจากตําแหนงกอนครบวาระและยังมี

สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติเหลืออยูเกินกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด  ใหเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แหงชาติแทนตําแหนงที่วาง  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในมาตรา  ๕  และใหผูไดรับ
เลือกนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  ไมตองมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง 

ในระหวางที่ตําแหนงสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติวางลงตามวรรคหนึ่งใหสภาเกษตรกร
แหงชาติประกอบดวยสมาชิกเทาที่เหลืออยู 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติพนจากตําแหนงกอนครบวาระเกินกวาก่ึงหนึ่ง 
ของสมาชิกทั้งหมด  ใหถือวาสภาเกษตรกรแหงชาติส้ินสุดลง  และใหมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แหงชาติใหมภายในเกาสิบวัน 

มาตรา ๑๑ สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายการสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง 

แกเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การผลิต  การแปรรูป  การตลาด  
และการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม   

(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน   ระบบวนเกษตร  ระบบเกษตรธรรมชาติ  ระบบไรนาสวนผสม  ระบบเกษตร
อินทรีย  และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น 

(๓) ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร  การพัฒนา
เกษตรกรรม  รวมทั้งการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๔) เสนอแผนแมบทตอคณะรัฐมนตรี 
(๕) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาองคความรูทางดานพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น  ผลผลิตทางเกษตรกรรม  และผลิตภัณฑที่ได
จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม 

28 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๖) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต
ทางเกษตรกรรม  รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร 

(๗) เสริมสรางความรวมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  และองคกรระหวางประเทศ  เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

(๘) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
(๙) ใหความเห็นตอนโยบาย  กฎหมาย  หรือขอตกลงที่เก่ียวของและมีผลกระทบตอเกษตรกร 
(๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร  องคกรเกษตรกร  และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
(๑๑) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือที่ปรึกษาตามความจําเปน 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๒ ใหคณะรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดําเนินงานของ 

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองที่สภาเกษตรกรแหงชาติเสนอ  เพื่อเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา ๑๓ การใดที่เก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวมของเกษตรกร  สภาเกษตรกรแหงชาติ 

อาจรองขอเขาไปมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี   
นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีที่เก่ียวของได 

มาตรา ๑๔ สภาเกษตรกรแหงชาติ  มีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน 
มาตรา ๑๕ เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา  ๕  หรือถือวาครบถวน

ตามมาตรา  ๖  แลว  ใหเลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหเลขาธิการ 

จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรก 
ในการประชุมคร้ังแรก  ใหที่ประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมายผูมีอาวุโสสูงสุด 

เปนประธาน  เพื่อดําเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจากสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติ  ตามมาตรา  ๕  (๑)  โดยใหถือเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
เกษตรกรแหงชาติเปนเสียงชี้ขาด 

29คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๖ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ
สองเดือนตอหนึ่งคร้ัง  โดยแตละคร้ังใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน  เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน  ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มข้ึนก็ได  หรือเมื่อมีสมาชิก
สภาเกษตรกรแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติทั้งหมด   
เขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  ใหเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนได 

มาตรา ๑๗ การประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม   

ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ  ถาประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติคนที่หนึ่ง  หรือคนที่สองตามลําดับ   
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ในกรณีประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ  และรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุม  
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่ง  ตามมาตรา  ๕  (๑)  เปนประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ  ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมและมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ  ตามความจําเปนเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในการประชุม 

(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาเกษตรกรแหงชาติใหเปนไปตามขอบังคับและมติของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

(๓) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
ใหรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย 

และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

30 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ   คณะกรรมการ   คณะอนุกรรมการ   

หรือคณะทํางาน  ไดรับคาเบี้ยประชุม  คาเบี้ยเล้ียง  คาใชจาย  และสิทธิประโยชนอื่น  ในการปฏิบัติหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  ตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

 
 

มาตรา ๒๐ ใหจัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ  มีฐานะเปน

นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  

เรียกโดยยอวา  “สกช.”  โดยมีสํานักงานต้ังอยูที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ  และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ   

(๒) รวบรวม  ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ของสภาเกษตรกรแหงชาติ  สภาเกษตรกรจังหวัด  สํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ไดทราบถึงนโยบาย  แผนแมบท  

และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

(๔) รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร   

(๕) จัดใหมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  ระบบขอมูลและการเผยแพร

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เก่ียวของ  ทั้งในดานการบริหารจัดการ  การวิจัย  การผลิต  

การแปรรูป  การตลาด  และราคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร 

(๖) ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด  และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

(๗) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรแหงชาติ   

31คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย 
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ทั้งนี้  ตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   
โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๒๑ กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน  กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวย 
เงินทดแทน  ทั้งนี้  เลขาธิการ  พนักงาน  และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา 
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมาย 
วาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๒๒ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแตงต้ังเลขาธิการ  ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณแตไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันรับสมัคร 
(๓) มีความรู  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณเปนที่ประจักษ  ที่จะปฏิบัติงาน 

ใหสํานักงานได 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐) 
(๕) ไมเปนลูกจางในองคกรเอกชนที่มีตําแหนงและมีเงินเดือนประจํา 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสรรหาเลขาธิการ  ใหเปนไปตามที่สภาเกษตรกร

แหงชาติกําหนด 
มาตรา ๒๓ การดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงและการกําหนดเง่ือนไขในการทดลอง

การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานในหนาที่เลขาธิการ  และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
สัญญาจางที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  โดยใหมีกําหนดระยะเวลาจางคราวละไมเกินส่ีป 

ใหเลขาธิการไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนอื่น  ตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 

32 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํ านาจออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ ยวกับ 
การบริหารงานภายในสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) การแบงสวนงานภายในสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  การคัดเลือก  การบรรจุ  

การแตงต้ัง  การกําหนดตําแหนง  การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง  การกําหนดบําเหน็จและสิทธิ
ประโยชนอื่น  การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง  การถอดถอน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจาก
ตําแหนง  การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 

(๓) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน  การพัสดุ  และ
ทรัพยสินของสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง  และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการของสํานักงาน  และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภา
เกษตรกรแหงชาติ  ระเบียบ  ขอบังคับและนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  ทั้งนี้  ภายใตการ
กํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ 

มาตรา ๒๖ ให เลขาธิการเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการของสํานักงานที่ เ ก่ียวกับ
บุคคลภายนอก 

มาตรา ๒๗ ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปนรองเลขาธิการคน
ที่หนึ่งและรองเลขาธิการคนที่สองเพื่อชวยปฏิบัติงานของสํานักงาน  และในกรณีที่ตําแหนงเลขาธิการ
วางลงและยังไมมีการแตงต้ังเลขาธิการคนใหม  หรือในกรณีที่เลขาธิการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
เปนการชั่วคราว  ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแตงต้ังรองเลขาธิการคนที่หนึ่งเปนผูรักษาการแทน
เลขาธิการ  และในกรณีที่เลขาธิการและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานสภา
เกษตรกรแหงชาติแตงต้ังรองเลขาธิการคนที่สองเปนผูรักษาการแทน 

ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ 
มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานมีรายไดดังตอไปนี้ 

33คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา  ๒๙ 
(๒) เงินชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา

เกษตรกรรม 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
(๔) ดอกผลและรายไดอื่น ๆ 
รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง  

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๒๙ ใหสํานกังานเสนอของบประมาณจากรัฐบาลตามมติของสภาเกษตรกรแหงชาติ  

เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของสภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัด   
ใหรัฐบาลอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานใหเพียงพอกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

แหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด 
การใชจายเงินอุดหนุนตามมาตรานี้  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงินและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานและใหทําการตรวจสอบ

รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานรวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของ
สํานักงาน  โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค  ประหยัด  และไดผล
ตามเปาหมายเพียงใดแลวทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และ
คณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา 

หมวด  ๓ 
สภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

มาตรา ๓๑ ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกอบดวย 
(๑) สมาชิกที่ไดรับการเลือกต้ัง  จํานวนสิบหกคน  ในกรณีที่ จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอ

มากกวาสิบหกอําเภอ  ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของอําเภอ 

34 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงสมาชิกตาม   (๑)  เลือกจากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ 
ดานเกษตรกรรม  จํานวนหาคน  โดยมาจากดานพืช  ดานสัตว  และดานประมง  อยางนอยดานละหนึ่งคน 

ใหสํานักงานจัดใหมีการเลือกต้ังเพื่อใหไดสมาชิกตาม  (๑)  และการเลือกเพื่อใหไดสมาชิก
ผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๒ เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา  ๓๑  แลว  ใหเลขาธิการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  ภายในเวลาสิบหาวัน   

มาตรา ๓๓ สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด 
(๒) ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร  เกษตรกร  สถาบันวิจัย  

สถาบันการศึกษา  และหนวยงานของรัฐ 
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร  กลุมเกษตรกร  และยุวเกษตรกร

ในจังหวัด  ในรูปแบบตาง ๆ  
(๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปน

แผนแมบทเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
(๕) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา  การฝกอบรม  และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร  

และยุวเกษตรกร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน 
(๖) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เก่ียวของกับภาคเกษตรกรรม  

รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ 
(๗) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร   
(๘) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา ๓๔ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 

35คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๑) เปนเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด   
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐) 
มาตรา ๓๕ สภาเกษตรกรจังหวัดมีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  ๓๒  

ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม 
เปนคร้ังแรก  เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแตละแหงและใหนําความ 
ในมาตรา  ๑๕  วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร
จังหวัดใหเปนไปตามขอบังคับของสภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวดั 

รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  
มอบหมาย  และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

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

หมวด  ๔ 
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

 
 

มาตรา ๓๘ ใหจัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดข้ึน  เรียกโดยยอวา  “สกจ.”  มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ  และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๒) รวบรวม  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  ที่เก่ียวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร

จังหวัด 

36 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) ประชาสัมพันธใหเกษตรกร  และองคกรเกษตรกร  ไดทราบถึงนโยบาย  แผนพัฒนา
เกษตรกรรมจังหวัด  และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 

(๔) จัดใหมีระบบฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร  ผลงานการวิจัยและองคความรู
เก่ียวกับการผลิต  ผลผลิต  การแปรรูป  ผลิตภัณฑเกษตรกรรม  รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

(๕) ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร  องคกรเกษตรกร  และหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 
(๖) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด 
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติ  และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย   
มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานของสํานักงานเปนหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัด 
มาตรา ๔๐ ใหหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและ

ลูกจาง  และรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
ระเบียบ  ขอบังคับ  และนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  ทั้งนี้  ภายใตการบังคับบัญชาของ
เลขาธิการและการกํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 

หมวด  ๕ 
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

 
 

มาตรา ๔๑ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบท  โดยผานกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย  รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแมบทระดับจังหวัด  และตองมีสาระสําคัญอยางนอย  
ดังตอไปนี้ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพ  การสงเสริม  และการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร  องคกร
เกษตรกร  กลุมเกษตรกร  และยุวเกษตรกร  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

37คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๒) การสงเสริม  การพัฒนา  การคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม  และการแกไขปญหาดินและ
ที่ดินโดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
ของตนเองอยางทั่วถึง 

(๓) การสรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยคํานึงถึงการสงเสริม 
ใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

(๔) การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 
(๕) การอนุรักษ  การฟนฟู  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อการเกษตร 
(๖) การคนควา  วิจัย  และพัฒนาภูมิปญญา  พันธุกรรมพืชและสัตวทองถ่ิน  นวัตกรรม  

เทคโนโลยีที่ เหมาะสม   และการถายทอดองคความรูที่ไดจากการคนควา   วิ จัย   และพัฒนา   
เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม  และเกษตรอุตสาหกรรม 

(๗) การเสนอแนะแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน  และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร   
(๘) การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร  และการเพิ่มสิทธิและบทบาทของเกษตรกร 

ที่เก่ียวของกับการทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบการเกษตร 
(๙) การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร  เชื่อมโยง  และพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต

ทางเกษตรกรรม  การแปรรูป  การตลาด  และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหวางเครือขายองคกร
เกษตรกรกับภาครัฐ  และภาคเอกชน 

(๑๐) การสนับสนุน   สงเสริมการใหการศึกษา  อบรม   ถายทอดความรู  เทคโนโลยี 
ดานเกษตรกรรม  และการจัดการ  แกเกษตรกรและยุวเกษตรกร 

(๑๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เก่ียวกับการเกษตรที่มีอยูใหสามารถรองรับ 
การชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน  รวมถงึการจัดต้ังกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว   

แผนแมบทตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ  และระยะเวลาในการดําเนินการ 
ใหชัดเจนดวยก็ได 

38 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๔๒ เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบทแลว  ใหเสนอนายกรัฐมนตรี  

พิจารณา  วิเคราะห  และกลั่นกรอง  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๔๓ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามแผนแมบท  พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการตามแผนแมบท  และเสนอ 

แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรกใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนาที่เลขาธิการและ

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  และใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ทั้งนี้  ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณหรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมาชวยปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

หรือสภาเกษตรกรจังหวัด  แลวแตกรณีเปนการชั่วคราว 

มาตรา ๔๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดใหมี

การเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรตามมาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  เพื่อใหไดมา 

ซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 

มาตรา ๔๖ รายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน  ใหพิจารณาจาก

บัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดข้ึนทะเบียนไวแลว  โดยใหเกษตรกรที่บรรลุ

นิติภาวะทุกคนในแตละครัวเรือนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทนเกษตรกร  รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ

เกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมตามวรรคสอง 

39คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหมีการประกาศรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรที่บรรลุ 
นิติภาวะและมิไดข้ึนทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรไว  แตประสงคจะใชสิทธิในการเลือกต้ังไดมา 
ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม  มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกต้ังผูแทน 
เกษตรกรระดับหมูบานของแตละพื้นที่นั้น 

มาตรา ๔๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อเกษตรกรตามมาตรา  ๔๖  วรรคสาม  
ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดใหมีการเลือกต้ังผูแทน
เกษตรกรระดับหมูบาน  ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๔  ใหไดผูแทนเกษตรกรหมูบานละหนึ่งคน 

ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานใหปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานที่ไดรับ 
การเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน 
ตามมาตรา  ๔๗  วรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด   
จัดใหมีการเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับตําบล  โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานในแตละตําบล
เลือกต้ังกันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรตําบล  ตําบลละหนึ่งคน 

ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรระดับตําบล  ใหปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับตําบลที่ไดรับ 
การเลือกต้ัง 

มาตรา ๔๙ ภายในสามสิบวันนับแต วันประกาศรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับตําบล 
ตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหมี 
การเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรเพื่อเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบล 
ในแตละอําเภอเลือกต้ังกันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ  อําเภอละหนึ่งคน 

40 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอนอยกวาสิบหกอําเภอ  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
และเกษตรและสหกรณจังหวัด  จัดใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบลตามมาตรา  ๔๘  วรรคสอง  เลือกต้ัง
กันเอง  ใหไดผูแทนเกษตรกรรวมกัน  จํานวนสิบหกคน  โดยใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ  อําเภอละ 
ไมนอยกวาหนึ่งคน  ทั้งนี้  ผูแทนเกษตรกรในแตละอําเภอใหมีจํานวนมากนอยตามสัดสวนของเกษตรกร 
ที่ไดข้ึนทะเบียนไวของแตละอําเภอ 

มาตรา ๕๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกต้ังผูแทนเกษตรกรตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  ประกาศบัญชี
รายชื่อผูแทนเกษตรกรที่ไดรับการเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  พรอมทั้งแจงรายชื่อเพื่อให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการแตงต้ังเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และให
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๑ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๕๐   
ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และเกษตรและสหกรณจังหวัด  เรียกประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ในแตละจังหวัดเลือกกันเอง 

มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก  ใหรัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการรับข้ึน
ทะเบียนองคกรเกษตรกร  และจัดใหมีการรับข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรตามหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขดังกลาว  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ   
และเง่ือนไขการไดมาซ่ึงสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตามมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๓)  ชุดแรก 

มาตรา ๕๓ การรับข้ึนทะเบียนองคกรตามมาตรา  ๕๒  ใหมีระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
แตไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันเร่ิมเปดใหมีการข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรครั้งแรก 

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจอนุมั ติการข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 
ในกรุงเทพมหานคร  และเกษตรและสหกรณจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกร 
ในจังหวัดอื่น 

41คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในกรณีมีปญหาอันเนื่องมาจากการเลือกต้ัง  ใหเกษตรและสหกรณจังหวัด   
หรือผูอํานวยการสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนผูวินิจฉัยแลวแตกรณี   

คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ใหอุทธรณตอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดภายในสิบหาวัน
นับจากวันไดรับแจงคําวินิจฉัย 

คําวินจิฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหเปนที่สุด 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต  การแปรรูปและการตลาด  
สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุด  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร  เพื่อสนับสนุนสิทธิและ 
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรมอยางเปนระบบ 
เพื่อใหรัฐรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร  เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรใหดีขึ้นท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองอยางตอเนื่อง  ใหเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง  
และมีกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดานการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม   อันจะนําไปสู 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต  ดังนั้น  เพื่อให
บรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของ
เกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เกี่ยวกับเกษตรกรรม  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

43คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   
พ.ศ.  2565 

 
 

เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  31  (1)  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   
และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิก  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2559 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ผู้มีอ านาจ”  หมายความว่า  เลขาธิการหรือหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  แล้วแต่กรณี   

ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การเลือกตั้งสมาชิก  พ.ศ.  2564 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่ ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
กับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง  ให้รวมถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรด้วย 

“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   

และให้หมายความรวมถึงสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  ประเภทผู้แทนเกษตรกรด้วย   
“ผู้แทนเกษตรกร”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  31  (1)   

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

กรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๑
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“หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานครด้วย 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 

“ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด”  หมายความ
รวมถึง  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกทั้งคณะ  เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
หรือสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด 

“การเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง”  หมายความว่า  การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ในกรณีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  และสภา
เกษตรกรจังหวัดต้องมีสมาชิกเหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งกับทั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกเหลืออยู่  
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก   
“บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก  ซึ่งส านักงาน 

ได้จัดท าเป็นประกาศ   
“ผู้สมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก   
“ผู้ได้รับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก   
“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามระเบียบนี้ 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิก   
“วันออกเสียงลงคะแนนใหม่”  หมายความว่า  วันที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  

ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร   
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการออกเสียงลงคะแนน  

ณ  ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง   
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้

หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย   
“ที่สมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบท่ีสมัคร 
รับเลือกตั้งด้วย   

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตด้วย 
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“ต าบล”  หมายความรวมถึง  แขวงด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ส านักงานเขตด้วย 
“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิก 
“หีบบัตรเลือกตั้ง”  หมายความรวมถึง  สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งด้วย   

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การประกาศใหม้ีการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 5 ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ด ารงต าแหน่งครบวาระ  หรือสภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด   

ข้อ 6 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีการก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันเลือกตั้ง 
(๒) วันรับสมัครเลือกตั้ง  ซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มี  

การเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 
(3) สถานที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(4) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอตามข้อ  27   

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนด  และแจ้งให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ  
โดยเร็ว 

ข้อ 8 การจัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้สมาชิก  ส านักงานสามารถขอความร่วมมือ 
จากส่วนราชการอื่น  เพ่ือสนับสนุนหรือช่วยเหลือจัดการเลือกตั้งทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  โดยอาจแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือพิจารณาแต่งตั้งเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบ  
ที่ก าหนดในระเบียบนี้ได้  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ส่วนที ่ 2 
กรณีการจัดตั้งอ าเภอหรือจงัหวดัขึน้ใหม ่

 
 

ข้อ 9 เมื่อมีการจัดตั้งอ าเภอขึ้นใหม่ท าให้จังหวัดนั้นมีจ านวนอ าเภอมากกว่าสิบหกอ าเภอขึ้นไป   
ให้ส านักงานจัดให้มีการเลือกตั้งในเขตอ าเภอที่ยังไม่มีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดภายในเก้าสิบวัน  

้หนา   ๓
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นับแต่วันที่ประกาศให้มีการจัดตั้งอ าเภอขึ้นใหม่  เว้นแต่จังหวัดนั้นยังมีจ านวนไม่เกินสิบหกอ าเภอ   
ไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง   

ข้อ 10 เมื่อมีการจัดตั้งจังหวัดขึ้นใหม่  ท าให้จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือจังหวัดเดิมมีจ านวน  
อ าเภอน้อยกว่าสิบหกอ าเภอ  และมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดไม่ครบสิบหกคน  ให้เลขาธิการ  
ประกาศจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมีในแต่ละอ าเภอของจังหวัดนั้นขึ้นใหม่  เพ่ือจัดให้มี  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดให้ครบสิบหกคน  โดยใช้อ าเภอเป็นเขตเลือกตั้งไปพลางก่อน 

ส่วนที ่ 3 
จ านวนสมาชิก 

 
 

ข้อ 11 ให้มีสมาชิกในทุกจังหวัด  จ านวนสิบหกคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอมากกว่าสิบหกอ าเภอ  ให้เพ่ิมจ านวนสมาชิกในจังหวัดนั้น  
ให้เท่ากับจ านวนของอ าเภอ 

ข้อ 12 ภายใต้บังคับ  ข้อ  11  วรรคหนึ่ง  กรณีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอน้อยกว่าสิบหกอ าเภอ   
ให้ทุกอ าเภอมีจ านวนสมาชิก  อ าเภอละหนึ่งคนก่อน  การค านวณสัดส่วนของสมาชิก  ส่วนที่เหลือ 
ให้ค านวณจากสัดส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้น าจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งจังหวัดหารด้วยจ านวนสมาชิกส่วนที่เหลือตามวรรคหนึ่ง   
ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉลี่ยต่อสมาชิกหนึ่งคน 

(2) ให้น าจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละอ าเภอหารด้วยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉลี่ยตาม  (1)  
ผลลัพธ์ที่เป็นจ านวนเต็ม  คือจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่อ าเภอนั้นพึงได้รับเพิ่มขึ้น 

(3) ในกรณีที่จ านวนสมาชิก  ที่ได้รับรวมกันทุกอ าเภอมีจ านวนไม่ถึงจ านวนสมาชิกส่วนที่เหลือ 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้อ าเภอที่มีผลลัพธ์ตาม  (2)  ที่มีเศษจ านวนมากที่สุด  ได้รับจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก  
หนึ่งคนและให้เพ่ิมจ านวนสมาชิกตามวิธีการดังกล่าว  แก่อ าเภอท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตาม  (2)   
ในล าดับรองลงมาตามล าดับจนกว่าจะมีจ านวนสมาชิกรวมกันครบสิบหกคน 

การค านวณสัดส่วนของสมาชิกส่วนที่เหลือตามวรรคหนึง่  ให้ค านวณสัดส่วนจากจ านวนผู้มสีทิธิ
เลือกตั้งทั้งจังหวัด  ณ  วันที่  31  ธันวาคมก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง 

ข้อ 13 ให้เลขาธิการด าเนินการประกาศจ านวนสมาชิก  ตามข้อ  11  ข้อ  12  ให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันครบวาระหรือก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง 

ส่วนที ่ 4 
การเตรียมการเลือกตั้ง 
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ข้อ 14 ให้เลขาธิการและหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จัดตั้งศูนย์สนับสนุน 
และประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดข้ึน  เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ 15 เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งสมาชิก  ให้เลขาธิการประสานขอความร่วมมือ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประสานขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด   
และหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตเลือกตั้งนั้น  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ทราบก าหนดวันเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง   
เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 

หมวด  2 
การบริหารจัดการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ 1 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

 
 

ข้อ 16 คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่  1 
(3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่  2 
(4) อธิบดีกรมการปกครอง  เป็นกรรมการ 
(5) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นกรรมการ 
(6) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการ 
(7) อัยการสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(8) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
(9) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการ 

(10) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
(11) เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
(12) เลขาธิการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นกรรมการ 
(13) ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง  เป็นกรรมการ   
(14) ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  เป็นกรรมการ 
(15) ผู้อ านวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง  ส านักบริหารการปกครองท้องท่ี  กรมการปกครอง   

เป็นกรรมการ   

้หนา   ๕
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48 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(16) รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(17) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ข้อ 17 คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  

ตามข้อ  16  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการเลือกตั้งสมาชิก 
(2) พิจารณาจัดท าแผนการเลือกตั้งสมาชิก  โดยแผนดังกล่าวจะต้องประสานเช่ือมโยง

วัตถุประสงค์แห่งการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อก าหนด  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  
มติคณะกรรมการ  ตลอดจนแนวทางการเลือกตั้งทั่วไป 

(3) อ านวยการเลือกตั้งสมาชิก  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์  มติคณะกรรมการ   
และแผนการเลือกตั้ง  ด้วยความโปร่งใส  บริสุทธิ์  ยุติธรรม   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ใดแทนคณะกรรมการ   
หรือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการเลือกตั้งสมาชิก  ได้ตามความจ าเป็น 
และเหมาะสม 

(5) รายงานผลการด าเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะจนกว่าจะเลือกตั้งแล้วเสร็จ 
ส่วนที ่ 2 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัดประจ าจงัหวัด 
 
 

ข้อ 18 คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ซึ่งผู้ว่า 
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) ปลัดจังหวัด  เป็นกรรมการ 
(4) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  เป็นกรรมการ 
(5) เกษตรจังหวัด  เป็นกรรมการ 
(6) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  ไม่เกิน  3  คน  เป็นกรรมการ 
(7) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประจ าจังหวัด  ตามข้อ  18  

มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมและก ากับดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตและเป็นธรรม   
(2) ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั

ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   

้หนา   ๖
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(3) ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิก 

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการ  และในกรณีจ าเป็นอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน  
หรือเจ้าหน้าที่  เพื่อให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

(5) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทน
เกษตรกรมอบหมาย 

ข้อ 20 กรณีกรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(1) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) เกษตรกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 
(4) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่เกิน  3  คน  เป็นกรรมการ 
(5) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ  19 

ส่วนที ่ 3 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัดประจ าอ าเภอ 

 
 

ข้อ 21 ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอในแต่ละอ าเภอ  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(1) นายอ าเภอ  เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  จ านวนสามคน  เป็นกรรมการ   
(3) ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในเขตอ าเภอ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ 22 คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  มีอ านาจ  

และหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ท่ีเลือกตั้ง  

และการแต่งตัง้เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั
ประจ าอ าเภอ 

(2) ก ากับดูแล  และอ านวยการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง   
และการประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง 

(3) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และรายงาน
ผลการเลือกตั้งต่อศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(4) ปฏิบัติการตามระเบียบนี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๗
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50 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ข้อ 23 กรณีกรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร   
ประจ าเขตในแต่ละเขต  ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้   

(1) ผู้อ านวยการเขต  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
(3) ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขต  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ  22 

ส่วนที ่ 4 
ระยะเวลาการปฏบิัตหิน้าทีแ่ละการประชมุ 

 
 

ข้อ 24 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจ าอ าเภอ   
ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ   
ถ้าประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนั้น
เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ข้อ 25 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียง   
และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 26 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  และให้พ้นจากหน้าท่ีเม่ือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดประกาศผลการเลือกตั้ง 

ส่วนที ่ 5 
ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประจ าอ าเภอ 

 
 

ข้อ 27 ให้กรรมการและเลขานุการตามข้อ  21  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  โดยมีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) รับสมัครเลือกตั้ง 
(2) เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง 
(3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
(4) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผล

นับคะแนนเลือกตั้ง 

้หนา   ๘
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(6) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การด าเนินการตาม  (2)  (3)  และ  (4)  ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดทราบ 

ข้อ 28 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภออาจแต่งตั้ง  
หรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 29 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอและผู้อ านวยการ   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครประจ าเขต  พ้นจากหน้าที่เมื่อประธานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดประกาศผลการเลือกตั้ง 

ส่วนที ่ 6 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 30 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอแต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  จ านวนห้าคนประกอบด้วย   
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกจ านวนสี่คน  แล้วให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้   
ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  และปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทราบด้วย 

ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการ  ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
เขตเลือกตั้งนั้น   

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและ  
การนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 

ข้อ 31 ก่อนวันเลือกตั้งถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใด  ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแต่งตั้งไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า
อ าเภอสั่งให้พ้นจากหน้าที่   และแต่งตั้งข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็น 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนจนครบจ านวนตามที่ก าหนดตามข้อ  30 

ข้อ 32 ในวันเลือกตั้งถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  มีกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวนตามข้อ  30  แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ  
ประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
ปฏิบัติหน้าที่ได้  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงาน  

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  30   
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  30  มาปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  30  เป็น กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนโดยเร็ว 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  30  มาปฏิบัติหน้าที่เลยให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  30   
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นโดยเร็ว 

ข้อ 33 กรณีที่ผู้ใดพบเห็นว่ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  หรือกระท าการใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไป
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 34 กรณีที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเห็นว่า  มีการกระท าทุจริตเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ งประชุมและมีมติมอบหมาย 
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งหรือตามที่เห็นสมควร  เป็นผู้ด าเนินการกล่าวโทษ  
ตามอ านาจและหน้าที่ 

ข้อ 35 การประชุมของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นประธานที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่
หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่เหลืออยู่เลือกกันเองคนหนึ่ง   
เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียงและให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ส่วนที ่ 7 
เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลอืกตัง้ 

 
 

ข้อ 36 เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอประสานกับผู้บัญชาการต ารวจนครบาล   
หรือผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  หรือหัวหน้าสถานีต ารวจ  หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นในพ้ืนที่   

้หนา   ๑๐
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



เพ่ือขอให้จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าที่เลือกตั้ง  จ านวนสองคน   

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  
และ  4  อ าเภอในจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย  อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอสะบ้าย้อย   
และอ าเภอนาทวี  ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งอีกสองคน   

ข้อ 37 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้   
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง   
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
ข้อ 38 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดประจ าอ าเภอ  แต่งตั้งบุคคลตามข้อ  36  เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง   
ส่วนที ่ 8 

เจ้าหนา้ที่รักษาความสงบเรยีบร้อย 
 
 

ข้อ 39 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 

ข้อ 40 เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ประสานกับผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร  หรือนายอ าเภอ  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง   

ในกรณีกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประสานกับผู้บัญชาการต ารวจนครบาล   
หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาล  หรือผู้อ านวยการเขต  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ในการเลือกตั้ง 

ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส   
และ  4  อ าเภอ  ในจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย  อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอสะบ้าย้อย   
และอ าเภอนาทวี  ให้มีชุดระวังเหตุเพิ่ม  โดยขอความร่วมมือจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ภาค  4  เพ่ือระวังเหตุทั้งก่อนวันเลือกตั้งและวันเลือกตั้ง 

ข้อ 41 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในเขตเลือกตั้ง 
(๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจร 
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   

และผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

54 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าท่ีเม่ือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  สมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับมอบบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว 

หมวด  3 
เขตเลือกตั้ง  หน่วยเลอืกตั้ง  และที่เลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
เขตเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 42 เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
กรณีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอตั้งแต่สิบหกอ าเภอขึ้นไป  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
กรณีจังหวัดใดมีจ านวนอ าเภอน้อยกว่าสิบหกอ าเภอ  ให้แบ่งเขตเลือกตั้ งตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้ 
(1) อ าเภอใดพึงมีจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัหนึ่งคน  ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง   
(2) อ าเภอใดพึงมีจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน  ให้แบ่งเขตอ าเภอนั้น

ออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดท่ีพึงมี  โดยแต่ละเขตเลือกตั้งต้องมีจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใกล้เคียงกัน  ส าหรับจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมีในแต่ละอ าเภอให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

ข้อ 43 ส าหรับอ าเภอใดพึงมีจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมากกว่าหนึ่ งคน   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ด าเนินการแบ่งเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ออกเป็นเขตเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมี  โดยพิจารณาจากจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องให้มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด 
(๒) พ้ืนที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน   
(3) ค านึงถึงต าบลที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นหลัก 
(4) ค านึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
(5) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเป็นผู้ลงนาม 

ในประกาศ  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  แจ้งให้เกษตรกร
ในเขตเลือกตั้งทราบ  โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน  หรือที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน  และสถานที่ที่เห็นสมควร  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ  ตามที่
เห็นสมควร  เ พ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตเลือกตั้ง  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

55คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



และข้อเสนอแนะ  ผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ให้ท าเป็นหนังสือส่งให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันประกาศ 

ข้อ 44 ภายในระยะเวลาสามวันนับแต่วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ  43   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
มาประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้ง  แล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว  
พร้อมผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ
โดยเร็ว  และให้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ
เป็นที่สุด 

กรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้ประกาศ 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกส าหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แล้ว  และในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  ในกรณี  
สภาเกษตรกรจังหวัดสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่   หรือไม่มี  
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้เขตเลือกตั้งที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้ประกาศไว้แล้ว  มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป   
โดยองค์ประกอบของเขตเลือกตั้งต้องเข้าองค์ประกอบตามข้อ  43  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประจ าอ าเภอรายงานคณะกรรมการการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั 
ประจ าอ าเภอเพ่ือพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ที่พึงมีแต่ละอ าเภอ 

ข้อ 45 การแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ  43  และข้อ  44  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ  
จ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมีแต่ละอ าเภอ 

ส่วนที ่ 2 
หนว่ยเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 46 เมื่อได้มีประกาศจ านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมีแต่ละอ าเภอ  ประกาศ 
แบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ  43  และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดท าร่างประกาศก าหนด  
หน่วยเลือกตั้งท่ีพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิ กสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอ  ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  จ านวน  4  ชุด 

ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการดังนี้ 

ชุดที่  1  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

56 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ชุดที่  2  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละ  
หน่วยเลือกตั้ง 

ชุดที่  3  ส่งให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด   
ชุดที่  4  เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
เมื่อได้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  กรณีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจะประกาศ 
เปลี่ยนแปลงก าหนดหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบห้าวันก็ได้ 

ข้อ 47 ให้ก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยละหนึ่งพันสองร้อยคนโดยประมาณ 
(2) ให้เพิ่มจ านวนหน่วยเลือกตั้งขึ้นทุกจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งพันสองร้อยคนโดยประมาณ 
(3) กรณีมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือแปดร้อยคน  แต่ไม่ถึงหนึ่งพันสองร้อยคนก็ให้เพ่ิม  

หน่วยเลือกตั้งได้ 
(4) กรณีมีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลือไม่ถึงแปดร้อยคนให้น าไปจัดลงตามหน่วยเลือกตั้งอื่น  

โดยให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันทุกหน่วยเลือกตั้ง  โดยค านึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน 
(5) ให้กระจายหน่วยเลือกตั้งไปยังพ้ืนที่ต าบลและหมู่บ้านที่มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนาแน่น

ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถึงความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี ้
ให้เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอตามแต่จะ
เห็นสมควร 

ข้อ 48 การก าหนดหมายเลขประจ าหน่วยเลือกตั้ งให้ก าหนดหมายเลขเรียงตั้ งแต่ 
หมายเลขหนึ่งตามล าดับจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง 

ข้อ 49 หากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ประกาศเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย   
หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้   
เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว  ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  ที่เดียวกับประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  
ตามข้อ  46 

ในพ้ืนที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส   
และ  4  อ าเภอ  ในจังหวัดสงขลา  ประกอบด้วย  อ าเภอจะนะ  อ าเภอเทพา  อ าเภอสะบ้าย้อย   
และอ าเภอนาทวี  ให้มีหน่วยเลือกตั้งของแต่ละอ าเภออยู่บริเวณเดียวกันทั้งหมด  โดยให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ขอความเห็นชอบสถานที่ดังกล่าว 
จากผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 
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ส่วนที่  3 
ที่เลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 50 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอประกาศก าหนด
ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งโดยค านึงถึงความมั่นคงแข็งแรง  การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย  
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  โดยให้น าความในข้อ  46  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  จะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  และให้น าความในข้อ  46  มาบังคับใช้กับการประกาศเปลี่ยนแปลง
ที่เลือกตั้งโดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือเพ่ือความปลอดภัยของ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  จะก าหนด 
ที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น 

ข้อ 51 คูหาลงคะแนน  ส าหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจ านวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย 
ข้อ 52 ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ

ด าเนินการจัดให้มวีัสดอุุปกรณ์การเลือกตัง้  เพ่ือมอบให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้  ตลอดจน
การจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้ง 

ข้อ 53 ในวันเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  
หรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอมอบหมายจัดให้มีป้าย  
หรือเครื่องหมาย  เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง 

ข้อ 54 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  หรือผู้ที่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอมอบหมายจัดให้มีป้ายบอกที่เลือกตั้ง
เพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไปติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง  โดยมีข้อความอย่างน้อย  
ดังนี้ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด……………….. 
ที่เลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ........  ต าบล/แขวง........  อ าเภอ/เขต......................... 

เขตเลือกตั้งที่................  สถานที่เลือกตั้ง.................(ระบุสถานที่)............... 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอมอบหมายจัดให้มีป้ายประกาศบอกทางไปยัง  
ที่เลือกตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๕
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58 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หมวด  4 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้  และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 55 ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(1) เกษตรกร 
(2) มีสัญชาติไทย   
(3) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(4) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง 
(5) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ก่อนวันที่  1  มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(1) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(2) เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนที ่ 2 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 56 ให้เลขาธิการมีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง   
จากรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้รวมถึงสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรด้วย   
โดยยึดถือจากทะเบียนรายชื่อเกษตรกร  ผู้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่  1  มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง  
มาด าเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และจัดท าให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าวัน  นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดท าจ านวนสี่ชุดโดยให้จัดท าเป็นรายหน่วย
เลือกตั้งโดยเรียงตามล าดับเลขประจ าบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ส าหรับหน่วยเลือกตั้ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ในเขตเทศบาล  หรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออกตามชื่อ  ถนน  ตรอก  ซอย  แยก  
คลอง  หรือแม่น้ า  โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรและตามล าดับเลขประจ าบ้าน 

ข้อ 57 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) เลขประจ าบ้าน 

้หนา   ๑๖
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(2) บ้านเลขที่ 
(3) เลขประจ าตัวประชาชน 
(4) ค าน าหน้าชื่อ 
(5) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(6) หมายเหตุ 
ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือปิดประกาศ  ห้ามมิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน 

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม  (3)  เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตัง้ชุดที่สาม  และชุดที่สี่  ตามข้อ  60  (3)   
และ  (4)  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่  
ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ 58 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  การเพ่ิมชื่อ 

และถอนชื่อ  ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าอ าเภอมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อแทนเลขาธิการ 

ข้อ 59 กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ให้เลขาธิการหรือหัวหน้าส านักงาน  
สภาเกษตรกรจังหวัดหรือประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย   
จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ  56  จ านวนสี่ชุด   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอลงนามในประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวและด าเนินการปิดประกาศ  ณ  สถานท่ีตามข้อ  60  ก่อนวันเลือกตั้ง  
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน 

ในกรณีที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอส าเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่  3  เพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้
ใช้ในการตรวจสอบ  และหมายเหตุ  การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 60 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละชุด  เมื่อด าเนินการตามข้อ  59  เสร็จแล้ว 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง  ปิดประกาศไว้  ณ  ท่ีเลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้งของแต่ละ  
หน่วยเลือกตั้ง 

(๒) ชุดที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแก้ไข
ปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่สาม  และส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศไว้   
ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  (แทนชุดที่หนึ่ง)   

(๓) ชุดที่สาม  ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือการถอนชื่อ  แล้วเก็บรักษาไว้ 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

60 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(๔) ชุดที่สี่  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแก้ไข 
ปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่สาม  แล้วจัดท าปกให้มีความแตกต่างจากชุดอื่น  และส่งมอบให้คณะกรรมการ  
ประจ าหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 

ส่วนที ่ 3 
การเพิ่มชือ่หรอืถอนชื่อผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 61 เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ
แทนเลขาธิการ 

ข้อ 62 กรณีเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อแล้ว  ไม่ปรากฏชื่อตนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 
หรือพบว่ามีชื่อผู้ใดซึ่งขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าร้อง 
ต่อให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือเพิ่มชื่อของตนหรือให้ถอน 
รายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ค าร้องต้องยื่นภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

การยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อ  ให้เกษตรกรแนบหลักฐานทะเบียนบ้าน  และหลักฐานการขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรเพ่ือประกอบค าร้อง 

ข้อ 63 ค าร้องตามข้อ  62  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
ด าเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันรับค าร้อง  และแจ้งผลการตรวจสอบ  
เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมแสดงเหตุผลให้ผู้ยื่นค าร้องหรือผู้ถูกคัดค้านทราบ  และผลการตรวจสอบ  
ให้เป็นที่สุด 

การตรวจสอบให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับค าร้องขอเพ่ิมช่ือ 

ทั้งหลักฐานประกอบค าร้องแล้ว  ให้จัดส่งหลักฐานนั้นไปยังหน่วยงานผู้จัดท าเพ่ือตรวจสอบ  หากปรากฏว่า 
เป็นผู้ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  และมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ิมชื่อผู้ยื่นค าร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการเขียน 
หรือพิมพ์ชื่อเพ่ิมเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และบันทึกสาเหตุ 
ของการเพิ่มชื่อเอาไว้ในช่องหมายเหตุ  และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  ก ากับไว้  และแจ้งผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอทราบโดยเร็ว 

(๒) เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับค าร้องคัดค้าน
รายชื่อบุคคลใดว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้น ารายชื่อผู้ถูกคัดค้านไปตรวจสอบกับ
หน่วยงานผู้จัดท าเอกสารหรือหลักฐานนั้น  หากปรากฏว่าผู้ถูกคัดค้านขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ถอนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติออกจาก

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

61คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการขีดฆ่าชื่อและบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อเอาไว้ในช่องหมายเหตุ  
และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  ก ากับไว้โดยเร็ว   

หมวด  5 
การสมคัรรบัเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 64 ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก   
(1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(4) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
(5) มีรายชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(2) เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น   

หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง   
(3) เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าของราชการ

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

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

ห้าปีหรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ส่วนที ่ ๒ 

การยื่นใบสมัครรับเลอืกตั้ง 
 
 

ข้อ 65 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอประกาศสมัคร
รับเลือกตั้ ง   แล้วแต่กรณี  และแจ้งให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบโดยเร็ว   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

62 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอประกาศสมัครรับเลือกตั้ง   
ก าหนดการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   

ข้อ 66 ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียด  ยื่นต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอตามวัน  เวลา  และสถานท่ีสมัครรับ
เลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด  พร้อมทั้ งเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน  1,000  บาท  และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  
ขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  13.5  เซนติเมตร  ตามจ านวนท่ีผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด  รวมทั้งหลักฐานและเอกสาร  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(3) ส าเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร  หรือหลักฐานที่แสดงการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร 
(4) ใบรับรองแพทย์ 
(5) ส าเนาหลักฐานการศึกษา  (ถ้ามี) 
(6) หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงว่าตนเป็นผู้มีคุณสมบัตคิรบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม  (ถ้ามี) 
(7) หลักฐานอื่น ๆ  ที่จ าเป็น  เช่น  เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล  สูติบัตร  หลักฐาน

หรือใบรับรองแสดงการเกิด  เป็นต้น  โดยให้ย่ืนสมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น  ตามที่มีชื่อ 
ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น   

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้ส่งเป็นส าเนา  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ส าหรับคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนดไว้   
ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้ก่อน  โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ   
และให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดส่งหลักฐานการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องนั้นๆ  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบตัิ  
หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรขาดคุณสมบัติ  ให้ถือว่าผู้นั้น  
ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้หรอืให้สิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั  
แล้วแต่กรณี  นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ  ให้แจ้งผลการตรวจสอบเป็น  
ลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นทราบ  และผลการตรวจสอบ   
ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 67 กรณีที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้น  เพ่ือตกลงล าดับการย่ืนใบสมัคร  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

63คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



รับเลือกตั้ง  หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ด าเนินการจับสลากต่อหน้าผู้สมัคร  การจับสลากให้ด าเนินการ
สองครั้ง  ดังนี้ 

(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะให้สลาก
คละกัน  เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเปน็สลากของผู้สมัครใด  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมา
เป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากตาม  (๒)  ก่อน  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมา
เป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม  (๒)  เป็นล าดับถัดไปตามล าดบั
จนครบ 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า
อ าเภอเขียนหมายเลขตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครพร้อมกันบน
สลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะทึบแสงท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกัน  เพ่ือไม่ให้ทราบว่า  
เป็นสลากที่เขียนหมายเลขใด  แล้วให้ผู้สมัครตามล าดับของผลการจับสลาก  ตาม  (๑)  ท าการจับสลาก
เพื่อย่ืนใบสมัคร  ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นหมายเลขล าดับในการยื่นใบสมัคร 

ข้อ 68 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดให้มี  
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครว่าครบถ้วนหรือไม่  หากตรวจเบื้องต้นแล้ว
เห็นว่าเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น  
เพื่อไปด าเนินการแก้ไขและน ามายื่นใหม่ในภายหลัง 

เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอลงรายการในใบสมัคร  หลักฐานการสมัคร  และค่าธรรมเนียมการสมัคร  
เมื่อเห็นว่าครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้สมัครนั้น
เรียงตามล าดับการยื่นสมัคร  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 69 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้ออกหลักฐาน 
การรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว  ผู้สมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได้ 

ข้อ 70 เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอสรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบโดยเร็ว   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดระดับอ าเภอส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  
ให้แก่ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 

ส่วนที ่ 3 
การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ 

 
 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

64 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ข้อ 71 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ตรวจสอบ
หลักฐานการสมัครและตรวจสอบว่าผู้สมัครมีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 

การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ให้บันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับ
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ามตามแบบบันทึกการให้ถ้อยค า
ต่อท้าย  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  มีเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าวเพ่ือยืนยันรับรอง
ความถูกต้อง   

ผลการตรวจสอบตามวรรคสอง  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  แจ้งผลเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบ  และผลการตรวจสอบให้เป็นที่สุด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ประกาศบัญชีรายช่ือ  
ผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร   
และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีเลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับท่ีเลือกตั้ง  หรือสถาน ที่อื่น 
ที่เห็นสมควร  พร้อมทั้งจัดส่งส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนหนึ่งชุด 

ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดท าประกาศแยกต่างหาก  โดยให้มีชื่อตัว   
ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครท่ีจะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  และให้ปิดประกาศไว้   
ณ  สถานที่ตามวรรคสาม  และให้ปิดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง  
ตามที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  และระเบียบนี้ก าหนดไว้  พร้อมทั้งจัดส่ง
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนหนึ่งชุด 

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบได้ตามความจ าเป็น 

ส่วนที ่ 4 
การใหห้มายเลขประจ าตัวผูส้มัคร 

 
 

ข้อ 72 ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งตามล าดับ 
ก่อนหลังการมายื่นใบสมัคร  ตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอออกให้แต่ละบุคคล 

กรณีบุคคลที่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามประกาศของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดวินิจฉัยให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  และระเบียบนี้ก าหนดไว้  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับเลขที่ใบรับใบสมัคร  ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอออกให้ 

ส่วนที ่ 5 
กรณีมีผู้สมคัรคนเดียว  หรือกรณีไม่มีผู้สมคัร 

 
 

ข้อ 73 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  กรณีมีผู้สมัครคนเดียวหรือมีผู้สมัครหลายคน  
แต่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพียงคนเดียว  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจ าอ าเภอ  รายงาน 
ให้คณะกรรมการสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอทราบ  และให้คณะกรรมการสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  รายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว 

กรณีเขตเลือกตั้งใดไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอขยายเวลาการสมัครรับเลือกตั้งอีกห้าวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  และประชาสัมพันธ์
ให้ได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  64  มายื่นใบสมัครตามข้อ  65  และข้อ  66   

หมวด  6 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หีบบตัรเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ 74 หีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง 
(๒) มีฝาด้านบน  และมีช่องส าหรับใส่บัตรเลือกตั้ง 
(๓) ระหว่างตัวฝากับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้มีที่ใส่กุญแจหรือสายรัดหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ 
(๔) สามารถมองเห็นภายในได้  บางส่วน  หรือเป็นลักษณะโปร่งใสโดยรอบ 
(๕) ต้องมีลักษณะมิดชิด  เมื่อปิดฝาใส่กุญแจ  หรือสายรัด  หรือวัสดุอื่นแทนกุญแจแล้ว 

ไม่สามารถน าบัตรเลือกตั้งใส่หรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
(๖) มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
ข้อ 75 กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะตามข้อ  74  ได้  

คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  อาจก าหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตร
เลือกตั้งได้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

66 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ส่วนที่  ๒ 
บัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 76 บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็น 
ข้อ 77 บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่น้อยกว่ายี่สิบบัตร  

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

และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกตั้งและผู้รับบัตรเลือกตั้ง 
ปกหลังอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  บัตรเลือกตั้ง  จ านวน  .....  บัตร  ใช้แล้ว  จ านวน  .....  บัตร   

ได้ตรวจสอบจ านวนบัตรเลือกตั้งแล้วเหลือ  จ านวน  .....  บัตร  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ผู้ตรวจสอบและน าส่ง 

ข้อ 78 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีรายการดังนี้  เล่มท่ี  .....  เลขท่ี  ..........  ล าดับที่  
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  .......  อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ลงลายมือชื่อ  
ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์  
ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ 79 บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้าย  มีตราครุฑ  

และถัดลงไป  มีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร” 
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งต้องมี  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ช่องท าเครื่องหมาย   

ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย 
ข้อ 80 ให้เลขาธิการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับ  ควบคุมการจัดพิมพ์และการจัดส่ง

บัตรเลือกตั้ง  การก าหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง   
โดยให้โรงพิมพ์ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ จัดพิมพ์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละแห่ง 

ส าหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) มอบหมายบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเลขาธิการก าหนด

ด าเนินการจัดส่ง 
(๒) ให้หั วหน้ าส านั กงานสภา เกษตรกรจั งหวั ดแต่ งตั้ งพนั กงาน  จ า นวนสามคน   

เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง  โดยให้เดินทางมารับบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ์ 
(๓) วิธีการอื่นตามที่เลขาธิการก าหนด 
ทั้งนี้การจัดส่งโดยวิธีการใดให้เลขาธิการเป็นผู้ก าหนด  และให้ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

67คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ส่วนที่  ๓ 
การด าเนนิงานกอ่นวันเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ 81 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดเตรียม  
หีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  และอุปกรณ์
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้ง   

ข้อ 82 ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ   
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวกับการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  แบบพิมพ์ท่ีใช้  
ในการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง  และเอกสารหลักฐาน  ตลอดจนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้ง  
แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เสร็จด้วยความรวดเร็ว 
และเรียบร้อย  โดยให้มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ  และนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง 

จ านวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง  ต้องพิจารณาและค านวณ
ด้วยความรอบคอบให้มีจ านวนเพียงพอที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนด้วย 

ข้อ 83 ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ประจ าที่เลือกตั้งเป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง  แบบพิมพ์ 
และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งจากบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  82 

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและตราประทับบนบัตรเลือกตั้งตามข้อ  79  และนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง 
ให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้  
ในการเลือกตั้งให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 84 เมื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่
เลือกตั้งได้ตรวจสอบและนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้ 
เป็นหลักฐาน  และให้น าบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้ว ให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง   
ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  และลงลายมือชื่อคร่อม
รอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  และให้ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส  กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสตกิ
ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วน าไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิงานในวันเลือกตัง้ 

 
 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

68 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ข้อ 85 ในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งน าหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และอุปกรณ์  
การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งเวลาประมาณ  ๐๗.๐๐  นาฬิกา  เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน   

ข้อ 86 ก่อนเริ่มเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบ
บัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบและนับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  แล้วจัดท าประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน  จ านวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง   
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ 87 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับล าดับที่  

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  การจัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวก  
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุที่มาแสดงตนใช้สิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน  เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้ว 
หัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แล้วส่งหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การบันทึกหมายเลขล าดับที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  การจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่ อ  หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ 
ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  การมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้ผู้มีสิทธิ  
เลือกตั้งนั้นไปออกเสียงลงคะแนน 

(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน  ได้แก่  ปิดประกาศค าเตือนในการกระท าอันเป็นความผิด
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ด้านในคูหาลงคะแนนทุกคูหา  รวมทั้งจัดระเบียบในการเข้าไปออกเสียงลงคะแนน
ในคูหาลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอ านวย 
ความสะดวกในการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากที่เลือกตั้ง 

ข้อ 88 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งอาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ  การออกเสียงลงคะแนน  
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และเมื่อปิดออกเสียงลงคะแนนแล้วให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม  
เพื่อให้การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น 

ข้อ 89 เมื่อถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
น าหีบบัตรเลือกตั้งมาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้ว 
ให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัด 
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการด าเนินการดังกล่าว  
ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  โดยให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน   
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์  
ประจ าที่เลือกตั้ง  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้ งนั้น  กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก 
ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ 90 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  89  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งกล่าว
เปิดการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิด 
การออกเสียงลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่มด าเนินการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 91 ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  17.๐๐  นาฬิกา 
ส่วนที ่ ๕ 

การออกเสียงลงคะแนน 
 
 

ข้อ 92 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครได้จ านวนหนึ่งคน   
การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ข้อ 93 หลักฐานในการขอใช้สิทธิเลอืกตัง้ไดแ้ก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  แม้จะหมดอายแุลว้
ก็สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้  หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  
และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

ข้อ 94 การตรวจสอบการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ  93  ของผู้มาแสดงตนเพ่ือขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน  แล้วส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมแจ้งล าดับที่  
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้แสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง   

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  จดล าดับที่ในบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  
ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้ว 
มอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

70 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้  ให้พิมพ ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวา  และหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมือที่สามารถพิมพ์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ให้ได้รับการยกเว้น  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกลงลายมือชื่อแทนและตั้งหมายเหตุ  
ว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 95 ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยช้ีขาด   
ว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น   
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท าบันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

ถ้าคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาด  ว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน  
และให้บันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งด้วย 

ข้อ 96 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใด   
ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น  กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง  
ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง  มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้  โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
แต่หน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 

ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคสอง  ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตน  
ต้องปฏิบัติหน้าที่  แสดงหลักฐานค าสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนท าการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกส่วนหนึ่ง  และไม่ให้  
นับรวมกับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แต่ให้นับเป็นจ านวนผู้มาแสดงตนขอใช้ 
สิทธิเลือกตั้งแล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

ข้อ 97 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อท าเครื่องหมาย
กากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว  และน าบัตรเลือกตั้ง  
ที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ท าครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

ข้อ 98 ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อผู้นั้น
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  และห้ามมิให้
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กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการ  แม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ  
เลือกตั้งก็ตาม  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้  โดยอ้างว่าได้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อ  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอและได้สั่งให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งแล้ว  พร้อมทั้งน าหลักฐานการขอเพ่ิมชื่อมาแสดงต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนน
เลือกตั้งหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึกค าวินิจฉัยและบันทึกถ้อยค าของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าที่เลือกตั้ง  หากวินิจฉัยว่าให้ผู้นั้นลงคะแนนเลือกตั้งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ
เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  และหมายเหตุการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อ  และรายการเพ่ิมเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพ่ิมชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ  โดยให้ประธานกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  ก ากับไว้  พร้อมทั้งบันทึกค าวินิจฉัยและบันทึกถ้อยค า
ของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

ข้อ 99 ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
แต่ปรากฏว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง   
หรือการสะกดชื่อตัว  ชื่อสกุล  ผิดในเรื่องพยัญชนะ  สระ  หรือวรรณยุกต์  ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสอบสวนวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนน
เลือกตั้งหรือไม่  แล้วให้หมายเหตุบันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

ข้อ 100 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการออกเสียง 
ลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง 
ลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  โดยการให้ความช่ วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือ
ผู้สูงอายุไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือให้ญาติ
หรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการกระท า
ดังกล่าวลงในรายงานเหตกุารณ์ประจ าที่เลือกตัง้  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ข้อ 101 ในระหว่างการเปิดการออกเสียงลงคะแนน  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะ
ออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจ าเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละ
หนึ่งคน  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณีไป 

ข้อ 102 ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในท่ีเลือกตั้งไม่ได้   
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน
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นอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได ้ เว้นแต่ในกรณีจ าเปน็
และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

ข้อ 103 ก่อนหมดเวลาการออกเสียงลงคะแนนสิบหา้นาที  ให้ประธานกรรมการประจ าหนว่ย
เลือกตั้งประกาศเวลาการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “เหลือเวลาการออกเสียงลงคะแนน 
อีกสิบห้านาที” 

ส่วนที ่ ๖ 
การด าเนนิงานหลังปดิการออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ 104 เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว   
ให้ปิดการออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง” 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่
ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบตัร
เลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้ง  และน าป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ 105 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจ านวน  
และบันทึกจ านวนลงในปกบัตรด้านหลัง  และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ท าเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตร
เลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระท าด้วย
วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนเลือกตั้งได้ 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  จ านวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง   
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน   

หมวด  7 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้ 
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ส่วนที่  ๑ 
วิธีการนับคะแนนเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ 106 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  104  และข้อ  105  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วด าเนินการนับคะแนน
เลือกตั้ง   

การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้ง  โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อน  
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ได้ 

ในการนับคะแนนเลือกตั้งตามวรรคสอง  ต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  ท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  ด้วย 

ข้อ 107 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ  และ  

คลี่บัตรส่งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 
(๒) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
(๓) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนท่ีสาม  มีหน้าท่ีขานทวนคะแนนและขีดคะแนน   

ในแบบขีดคะแนนเลือกตั้งบนกระดาน   
(4) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่  มีหน้าที่ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
(5) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่ห้า  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่านจาก

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีมติมอบหมายให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

ที่จะท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  มีอ านาจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งเบื้องต้น 
ข้อ 108 เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ด าเนินการตามข้อ  106  และข้อ  107  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง   
หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนท่ีสอง  เพ่ือด าเนินการ  
ดังนี้   

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

ชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 
 (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้อ่านว่า  “ไม่เลือกผู้สมัคร

ผู้ใด”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 
 (ค) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที ่

อยู่ในบริเวณที่ เลือกตั้งได้เห็นด้วย  ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดย  

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

74 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเสียงข้างมาก  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
สามคนสลักหลังบัตรว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด 

(๒) เมื่อวินิจฉัยตาม  (๑)  แล้ว  ให้ส่งบัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่ห้า 
ข้อ 109 กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  ขานทวนเมื่อกรรมการประจ าหน่วย 

เลือกตั้งคนที่สองได้วินิจฉัยและอ่านบัตรเลือกตั้งแล้ว  โดยขานให้ได้ความว่า  “ดี”  และขานหมายเลข 
ของผู้สมัครที่ได้คะแนน  หรือขานให้ได้ความว่า  “เสีย”  หรือขานให้ได้ความว่า  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”   
แล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้งบนกระดาน  โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง  
เห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

ส าหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เมื่อถึงขีด
ที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป          หรือ          หรือ          เปน็ตน้   
เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งและให้ท าเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด 

ข้อ 110 กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่ขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
เพ่ือเป็นการตรวจความถูกต้องกับแบบขีดคะแนนเลือกตั้งบนกระดานของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
คนที่สาม 

ข้อ 111 กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่ห้า  มีหน้าที่รับและเจาะมุมบัตรเลือกตั้งที่ผ่าน
การวินิจฉัยและอ่านทุกฉบับ  แล้วพับบัตรแยกเก็บแต่ละประเภทลงในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยกเป็น
ภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ  ใส่บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหนึ่งใบ  และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

ข้อ 112 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  
และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่  ตรวจความถูกต้องแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  โดยนับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรวมกับจ านวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และจ านวน
บัตรเสียว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากถูกต้องให้น าบัตรเลือกตั้งที่นับเป็น
คะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และบัตรเสีย  แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจ านวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุ
อยู่ในถุงวัสดุใส  และด าเนินการปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการ  
นับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอโดยเร็ว  ส าหรับ  
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลอืกตัง้ตามบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้ไมต่รงกับจ านวนบัตรเลอืกตัง้
ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ได้แก่  บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  
และบัตรเสียให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ  ถ้าจ านวนบัตรเลือกตั้งยังไม่ตรงกับ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีก  ให้รายงานพร้อมเหตุผลของการนับ
คะแนนเลือกตั้งที่ไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ

             

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

75คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอสั่งให้มีการ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่และผลปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  
ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐานว่าการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอรายงานให้หัวหน้าส านักงานสภา
เกษตรกรจังหวัดทราบเพ่ือพิจารณาว่าสมควรตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกหน่วย  
หรือบางหน่วยด้วย   

ในกรณีที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสั่งให้มีการตรวจสอบให้แจ้งให้ผู้สมัครทราบวัน  
เวลา  และสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งใหม่ 

ข้อ 113 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  112  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดท า
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  จ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดหน้าที่เลือกตั้ง   
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ตามข้อ  114 
(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 114 ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  

(ชั้นนอก)  ดังนี้ 
(๑) ถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นใน)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนตามข้อ  112  แล้ว 
(๒) แบบขีดคะแนนเลือกตั้งที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด   
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน   

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และบัตรเสีย  ล าดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  ลงในแบบข้อมูลจ านวน
บัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  เสร็จแล้วใส่ในถุง
วัสดุใส  (ชั้นนอก)  ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด 

ข้อ 115 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  114  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ท าการปิดถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ด้วยสายรัดเพ่ือป้องกันการเปิดถุงวัสดุใส  แล้วน าใส่ใน
หีบบัตรเลือกตั้ง   

(๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบ  
หีบบัตรเลือกตั้ง  หากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด 
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ข้อ 116 เมื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ด าเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งด าเนินการ
น าส่งสิ่งของให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทันที  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ด าเนินการตามข้อ  115 
(๒) เอกสารก ากับหีบบัตรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
 (ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุการออกเสยีง

ลงคะแนน 
 (ค) ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน   
 (ง) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  และส าเนาแบบทักท้วง 
 (จ) ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 
 (ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
 (ช) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์  และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้ง   
(๓) คูหาลงคะแนนทั้งหมดและสิ่งของอื่นๆ  เช่น  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ชุดที่ปิด

ประกาศ  ธงชาติ  ป้าย  และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
ในกรณีจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า

อ าเภอ  อาจก าหนดการส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
ข้อ 117 ในการรับสิ่งของตามข้อ  116  จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  คูหาลงคะแนนทั้งหมด  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ  

การเลือกตั้ง 
(๒) ด าเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  124 
ข้อ 118 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายด าเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  117  แล้วน าถุงใส่บัตรเลือกตั้งไปบรรจุรวมไว้ในหีบบัตร

เลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม  แล้วท าการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดแล้ว
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือ
ชื่อบนสายรัด  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งตามวิธีการดังกล่าวต่อไปจนครบทุกถุง 
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(๒) ให้จัดท าบัญชีข้อมูลถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ ในหีบบัตรเลือกตั้ง   
จ านวนสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้ง  ชุดที่สองส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 

(๓) น าหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถงุใส่บัตรเลือกตัง้แล้วไปเก็บรักษา  ณ  สถานที่ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด 

ข้อ 119 ในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนน  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า
การนับคะแนนหรือการรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้  
ให้ท าการคัดค้าน  โดยย่ืนค าคัดค้านตามแบบที่ก าหนด 

ข้อ 120 ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบค าคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาด 
โดยให้บันทึกค าคัดค้านและค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  และให้ผู้คัดค้าน  
และกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า 
สองคน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดส่งค าคัดค้าน  ไปพร้อมกับรายงานเหตุการณ์ประจ า  
ที่เลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเพ่ือจัดส่งรายงาน  
เหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  และค าคัดค้าน  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร 
จังหวัดประจ าอ าเภอประกอบการพิจารณาตามข้อ  121 

ข้อ 121 ภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ถ้ามีการร้องเรียน
หรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  น ารายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งและค าคัดค้านการนับคะแนนหรือ
การรวมคะแนนตามข้อ  119  และข้อ  120  มาประกอบการพิจารณาด้วย  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ไม่มีการคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งหรือการรวมคะแนนจากผู้สมัครหรือตัวแทนผู้ สมัครหรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่อยู่ในที่เลือกตั้งหรือไม่มีการบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  และไม่มีค าคัดค้านแล้ว   
มิให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  รับเป็นเรื่องร้องเรียน   
หรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้ง  หรือการรวมคะแนน   

ส่วนที ่ 2 
ลักษณะบตัรเสีย 

 
 

ข้อ 122 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน
เลือกตั้ง 

(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน 
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 
(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(๗) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(๘) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องท าเครื่องหมาย” 
(๙) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

(๑๐) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  ที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัคร 
ที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 

(๑๑) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๑๒) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เกินกว่าหนึ่ง

เครื่องหมายใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เดียวกัน 
(๑3) บัตรที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ฉีกท าลาย 
ข้อ 123 ในกรณีที่พบบัตรปลอมตามข้อ  122  (๑)  หรือบัตรเสียตามข้อ  122  (๗)   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแยกบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นออกไว้ต่างหาก  และรายงาน  
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการสืบสวน   
ไต่สวนโดยพลันว่าบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นเป็นเหตุจากการกระท าทุจริตในการเลือกตั้งหรือไม่  หรือท าให้ 
การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมภายในก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง 

(๒) หากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเห็นว่าผลการ
สืบสวน  ไต่สวนมีบัตรเสียเป็นบัตรปลอม  มิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นมิใช่
เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้ง  หรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้สั่งยกเลิก  
การเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ 

(๓) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  สั่งให้ด าเนินการ
ลงคะแนนใหม่  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประจ าอ าเภอ  เสนอความเห็นวา่
สมควรตรวจสอบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งอื่นทุกแห่งหรือบางหน่วยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะสั่งให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
เพื่อตรวจสอบหรือไม่ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

79คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอมีค าสั่งให้เปิดหีบ
บัตรเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้สมัครมีสิทธิเข้าร่วม
สังเกตการณ์ด้วยตนเองหรือจะส่งผู้แทนมาแทนตนก็ได้ 

หมวด  8 
การประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 124 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับ
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว  ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  โดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัครแล้วปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการ
อ าเภอนั้น  พร้อมทั้งรายงานประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   

ส่วนที ่ ๒ 
การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัด 

ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
 
 

ข้อ 125 เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
ได้รับประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอแล้วเห็นว่า  การเลือกตั้ง  และการนับคะแนนเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  โดยประกาศเป็นรายเขต  เรียงตามคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร   
เขตเลือกตั้งใดผู้สมัครได้คะแนนเสียงมากที่สุด  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิก  แล้วปิดประกาศไว้  
ณ  ศาลากลางจังหวัด  ส านักงานสภาเกษตรกรจงัหวดั  ที่ว่าการอ าเภอทุกอ าเภอ  รวมถึงสื่อออนไลนข์อง
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด   

ข้อ 126 ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดท าทะเบียนสมาชิกพร้อมประวัติ   
ไว้เป็นหลักฐาน  และรายงานให้เลขาธิการทราบ   

ข้อ 127 ภายใต้บังคับข้อ  125  เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา   
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553   

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

80 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ข้อ 128 หากมีสมาชิกว่างลงก่อนประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา  ให้เลขาธิการ
ด าเนินการเลือกสมาชิก  โดยให้น าความในหมวด  17  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  9 
วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สดุเท่ากัน 

 
 

ข้อ 129 กรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดให้มีการจับสลากภายในสามวันนบัแตว่ันประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันทราบก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่  
จับสลากดังกล่าว 

ข้อ 130 การจับสลากให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า

อ าเภอ  เขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันที่จะต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกัน   
แล้วใส่ในภาชนะทึบแสง  ท าการเขย่าภาชนะให้สลากคละกันเพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด  
แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก  สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัคร  
จากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
จับสลากเพ่ือได้รับเลือกตั้งก่อน  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
จับสลากเพ่ือได้รับเลือกตั้งเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด
เท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า
อ าเภอ  จัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”  
เท่าจ านวนที่ยังขาดอยู่  นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้สมัครผู้ใดจับสลาก  
ซึ่งมีข้อความวา่  “ได้รับเลือกตัง้”  ผู้นั้นเป็นผู้ไดร้ับเลือกตั้ง  ให้บันทึกแสดงผลการจับสลาก  แล้วรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอทราบโดยเร็ว 

ข้อ 131 เมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลากแล้ว  หากผู้สมัครทราบวัน  เวลา  และสถานที่จับ
สลากแล้ว  ไม่มาหรือมาแต่ไม่ยินยอมจับสลาก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอเป็นผู้จับสลากแทน  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า
อ าเภอบันทึกเหตุการณ์  แล้วรายงานหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 

หมวด  10 
การเปลี่ยนที่เลือกตัง้ใหม ่ การงดการลงคะแนนเลอืกตั้ง 

และการงดการนบัคะแนนเลือกตั้ง 
 
 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

81คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ข้อ 132 ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้  
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกัน  หรือต าบล 
ใกล้เคียงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก  และปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการ  
อ าเภอ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  และสถานที่อื่นที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประจ าอ าเภอเห็นสมควร  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  และ  
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  และสถานที่อื่นที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเห็นสมควร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 

ข้อ 133 กรณีที่มีเหตุตามข้อ  132  เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเริ่มลงคะแนนแล้ว
หรือไม่  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
และปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอ  เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ   
และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 

ข้อ 134 เมื่อได้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดตามข้อ  132  และ  
หรือข้อ  133  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ทั้งนี้   
โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกาศก าหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ในหน่วยเลือกตั้งน้ัน  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่สามารถจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้  และต้อง
ประกาศก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าสามวัน  โดยให้ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  และสถานที่อื่นที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า 
อ าเภอเห็นสมควร  แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรประจ าอ าเภอ   
และหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 

ในการด าเนินการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้น าความในหมวด  ๑2  การออกเสียงลงคะแนนใหม ่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 135 กรณีมีเหตุตามข้อ  133  ภายหลังการเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนและได้มีการ
ออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  จ านวนสามชุด  เพื่อ   
 (๑.๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง   
 (๑.๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
 (๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
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(๒) ระงับการมอบบัตรเลือกตั้งและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  แล้วลงลายมือชื่อบนฝาหีบบัตรเลือกตั้ง 
และปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใส  เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือรายงาน
หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าจังหวัดโดยเร็ว 

(4) นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ทราบจ านวน  และใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง   
ในส่วนที่ เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน   
หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใด  ที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้ 

(๕) นับจ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 

(๖) จัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์  และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง   

(๗) บันทึกเหตุของการงดออกเสียงลงคะแนน  จ านวนบัตรเลือกตั้งตาม  (๔)  และจ านวน 
ผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งตาม  (๕)  ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   

(๘) น าสิ่งของ  ต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนด   

 (๘.๑) หีบบัตรเลือกตั้ง  (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน) 
 (๘.๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 (๘.๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง

ลงคะแนน 
 (๘.๔) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน   
 (๘.๕) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   
 (๘.๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
ข้อ 136 ถ้าการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถ

นับคะแนนเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องมาจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอื่น  กรณียังไม่ได้นับคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น   
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือรายงาน

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ไว้ในที่ปลอดภัย 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด 
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กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น   
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  เพ่ือรายงาน

หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดโดยเร็ว 
(๓) ให้จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย  

ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วน าไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๔) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใด  

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
(๕) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม  (๔)  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด   
ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนใหม่   

ไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง 
ในการด าเนินการนับคะแนนใหม่  ให้น าความในหมวด  7  การนับคะแนนเลือกตั้งมาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
หมวด  ๑1 

การนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม่ 
 
 

ข้อ 137 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดส่ังให้มี
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใด  เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
(๒) มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต  

และเที่ยงธรรม 
(๓) ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วย

เลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  มีค าส่ังให้มีการ

นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอควบคุมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีค าสั่ง  กรณีเป็นการนับคะแนนเลือกตัง้
ใหม่ตาม  (๓)  ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ 138 ให้ผู้ อ านวยการการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ า เภอ   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอท่ีได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราว  
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ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่   
เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  เห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป็นกลางทางการเมือง  ความซื่อสัตย์สุจริต  หรือความเหมาะสมและจ าเป็น   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดแต่งตั้งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 139 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หรือ  
ผู้ที่มีความเหมาะสม  ที่ปฏิบัติงานภายในเขตอ าเภอนั้น  ชุดละห้าคนประกอบด้วย  ประธานกรรมการ
หนึ่งคน  กรรมการอีกสี่คน  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ชุดละหนึ่งคน  มาใช้โดยอนุโลม  และให้ถือเกณฑ์สองพันบัตรเลือกตั้งต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ   

(๒) ประกาศก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ณ  สถานที่ที่ก าหนดให้ 
ท าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งตามแบบที่ก าหนด   

(๓) แจ้งผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  โดยให้แจ้ง
รายชื่อตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  มาใช้ 
โดยอนุโลม  ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน   

ทั้งนี้  ให้แจ้งขั้นตอนการจับสลากกรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่มีผู้สมัครได้รับคะแนน
เลือกตั้งเท่ากันตามความในหมวด  9  วิธีการจับสลากกรณีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันมา
ใช้โดยอนุโลม  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการ  
จับสลากให้แล้วเสร็จภายในวันที่ก าหนดให้เป็นวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

(๔) จัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้งใหม่  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  เช่น  หีบบัตรเลือกตั้ง  ภาชนะใส่บัตรเลือกตั้ง  
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  ถุงบรรจุบัตรเลือกตั้ง  เป็นต้น  ให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับ
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกชุด  และอ านวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  (๓)  ต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่จัดไว้  เพ่ือร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ณ  สถานท่ี  
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  โดยห้ามมิให้ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครจับบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวตอบโต้ 
กับกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือโต้เถียงระหว่างกันเองโดยประการที่น่าจะเป็นอุปสรรค  
แก่การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ก าลังด าเนินอยู่   

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตักเตือน  และ
หากฝ่าฝืนอีกให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่มีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครออกไป
จากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้บันทึกไวใ้นรายงานเหตกุารณ์ประจ าที่เลือกตั้งใหม่โดยอนุโลม 
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ข้อ 140 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอจัดอบรมแก่คณะกรรมการนับคะแนน 
เลือกตั้งใหม่  เพ่ือทราบแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และประชาสัมพันธ์การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ให้ประชาชนในหน่วยเลือกตั้งหรือในเขตเลือกตั้งที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  การรักษาความสงบเรียบร้อยในการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  อาจแต่งตั้ง  
คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ 

ข้อ 141 ในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร

จังหวัดประจ าอ าเภอ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งมายังสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  พร้อมทั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  เพ่ือน าถุงใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดทั้งหมดออกมาจัดเตรียมส าหรับจ่ายให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  ตามบัญชี
ควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง 

(๒) เมื่อถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด 
ส่งตัวแทนอย่างน้อยชุดละสองคน  เบิกถุงใส่บัตรเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และนับจ านวนบัตรเลือกตั้งว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในแบบบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดหรือไม่  
แล้วบันทึกผลการนับจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในแบบรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งมาใช้โดยอนุโลม  
จากนั้นให้คละบัตรเลือกตั้งทั้งบัตรดี  บัตรเสีย  และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  
ที่เตรียมไว้ 

(๓) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  ด าเนินการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน
ตามความในหมวด  7  การนับคะแนนเลือกตั้งมาใช้โดยอนุโลม 

(๔) เม่ือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด
จัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดใหม่  จ านวนสามชุด  โดยปิด
ประกาศ  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หนึ่งชุด  ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้ง  
ท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้วหนึ่งชุด  และส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร  
จังหวัดประจ าอ าเภอ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหนึ่งชุด 

(๕) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน  
เลือกตั้งใหม่มาใช้โดยอนุโลม  และใส่ลงในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน  
เลือกตั้งใหม่จ านวนหนึ่งชุด 
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(๖) ส่งถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ซึ่งได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วพร้อมใบขีดคะแนนเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอเพ่ือเก็บรักษา 

(๗) การด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่  ให้ด าเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  จนครบทุกหน่วยเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  สั่งให้มี  
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยเลือกตั้ง  ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นโดยอนุโลม 

ข้อ 142 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับ 
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  จัดท าประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ตามแบบที่ก าหนด  จ านวนสามชุด  โดยปิดประกาศ  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่จ านวนหนึ่งชุด   
จัดส่งพร้อมรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดหนึ่งชุด  และเก็บรักษาไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอหนึ่งชุด 

ข้อ 14๓ กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
สั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามแบบที่ก าหนด   
และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอแล้ว  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านและประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าจังหวัด  เห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๔๔ กรณีประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
สั่งให้เปิดหีบบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง  เม่ือประธานกรรมการ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอแล้ว  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านและประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าจังหวัด  เห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ไดร้ับการเลือกตั้ง  ให้ประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่   

(๒) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เปล่ียนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้ง  ให้ประกาศผลการ
เลือกตั้งใหม่ 
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ข้อ ๑๔๕ การคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้น าความในข้อ  119  ข้อ  120   
และข้อ  121  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ า อ า เภอ  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของส านักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ 

หมวด  ๑2 
การออกเสียงลงคะแนนใหม ่

 
 

ข้อ 14๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด 
สั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  
เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) มีบัตรเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย  หรือหากนับคะแนนเลือกตั้งต่อไปจะก่อให้เกิดความ 
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  เนื่องจากเกิดการจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น 

(๒) มีบัตรเสียเป็นบัตรปลอมและมิได้มีหลักฐานอันแสดงได้ว่าบัตรปลอมที่พบนั้น  มิใช่ 
เป็นวิธีการในการทุจริตการเลือกตั้งหรือท าให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน 
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ ๑๔๘ เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดมีค าสั่ง
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอที่ได้รับการแตง่ตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชกิ
สภาเกษตรกรจังหวัดครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่  เว้นแต่กรณีที่ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือความจ าเปน็
และเหมาะสม  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอชุดใหม่ก็ได้ 

(๒) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอเห็นสมควร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความจ าเป็นและเหมาะสม  ให้น าความในหมวด  2  ส่วนท่ี  5  คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  และส่วนที่  6  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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(๓) ให้ใช้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งหลังสุด 

(๔) ให้ใช้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดครั้งหลังสุด  เว้นแต่กรณีไม่มีประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลืออยู่หรือช ารุด  ให้จัดท า
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ให้เพียงพอส าหรับการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 

(5) กรณีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัด
ประจ าจังหวัดสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ประสงค์จะส่งตัวแทนผู้สมัครไปประจ า  ณ  ที่เลือกตั้ง  
เพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่และการนับคะแนน  ให้ย่ืนหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร  
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก่อนวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(6) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ ๑๔๙ การด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ให้น าความในหมวด  6  การด าเนินการ
เลือกตั้ง  และหมวด  7  การนับคะแนนเลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๑3 
การคดัค้านการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๑๕๐ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เห็นว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้มีสิทธิคัดค้านการเลือกตั้งได้  ทั้งนี้  ต้องได้มี  
การคัดค้านหรือทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในขณะเกิดเหตุตามแบบ
ที่ก าหนด  และให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วงนั้นไว้ในรายงาน
เหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งตามแบบที่ก าหนด   

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ได้คัดค้านหรือทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในขณะเกิดเหตุแล้ว  แต่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
ไม่รับเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วง  และไม่บันทึกเหตุคัดค้านหรือข้อทักท้วงดังกล่าว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานทันที  และให้น า
หลักฐานการแจ้งมาประกอบค าร้องคัดค้านด้วย   

ค าร้องคัดค้าน  ให้ยื่นต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  โดยฉบับจริงให้ผู้รับค าร้องคัดค้านเก็บไว้  ฉบับส าเนา 
ให้ผู้คัดค้านเก็บไว้ 
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ข้อ ๑๕๑ เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด   
ได้รับค าคัดค้านแล้ว  ให้แต่งตั้งบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเพ่ือพิจารณาค าคัดค้าน  รวมทั้ง  
จัดให้มีการบันทึกไว้ในสมุดการรับค าคัดค้าน 

ข้อ ๑๕๒ ค าร้องคัดค้านดังต่อไปนี้  จะรับไว้พิจารณาไม่ได้ 
(๑) ค าร้องคัดค้านที่มิได้ยื่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
(๒) เรื่องที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ได้วินิจฉัย

ชี้ขาดแล้ว 
(๓) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
(๔) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ 
(๕) ค าร้องคัดค้านที่มิได้ปฏิบัติตามข้อ  150 
ข้อ ๑๕๓ การไต่สวนค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก  

สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
กรณีที่ผลการไต่สวนปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยทุจริตและไม่เที่ยงธรรม  หรือไม่ถูกต้อง

ตามค าคัดค้านให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  วินิจฉัย   
และแจ้งผลให้ผู้ยื่นค าคัดค้านทราบ  ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ค าวินิจฉัยของประธานกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑4 
การเกบ็รกัษา  การท าลายบตัรเลือกตัง้และเอกสารที่เกีย่วกับการเลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเกบ็รกัษา 

 
 

ข้อ ๑๕๔ ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนอย่างน้อย 
หนึ่งคณะจากพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน   
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ 
ที่ปลอดภัยตามที่เลขาธิการก าหนด 

ส่วนที ่ 2 
การท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๕๕ บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
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(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม 
กรณีต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่เหลือ  

ไม่เต็มเล่มให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
ข้อ ๑๕๖ บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้  ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(1) เป็นบัตรเลือกตัง้ที่ประธานกรรมการการเลือกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดัประจ าจงัหวดั  

ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  เป็นระยะเวลาเกินเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  และ 
(2) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีแต่เรื่องร้อง

คัดค้านนั้นเลขาธิการ  ศาลปกครอง  แล้วแต่กรณีวินิจฉัยแล้วเสร็จ  และ 
(3) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีการฟ้องคดีอาญา  คดีแพ่ง  หรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับ  

บัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง  การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนนเลือกตั้ง 
ค้างการพิจารณาหรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว 

ให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  (1)  (2)  และ  (3)  ที่ส านักงานสภาเกษตรกร  
จังหวัด  และส านักงาน  ทั้งนี้  ส านักงานอาจด าเนินการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะตาม  (๑)  (๒)   
และ  (๓)  แล้วแจ้งให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบเพื่อด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งก็ได้ 

ข้อ ๑๕๗ ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้ง  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน  ซึ่งแต่งตั้งจากพนักงาน 
ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ข้อ ๑๕๘ คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  157  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็น  และวิธีการท าลาย  เสนอ  

ขออนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้ง 
(๒) เสนอรายงานตาม  (๑)  ต่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรจังหวัดเพื่อพิจารณา 
(๓) ควบคุมการท าลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 
ข้อ ๑๕๙ เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  158  แล้ว   

ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  156  โดยเร็ว  กรณีตรวจสอบแล้ว 
บัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  
พิจารณาอนุมัติเพื่อด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้ง 

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  156   
ให้แจ้งผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  157  ทราบเพ่ือเก็บรักษา  
บัตรเลือกตั้งไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งการอนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้งได้ 

ข้อ ๑๖๐ ให้คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้ง  ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้ง   
โดยวิธีการใด ๆ  ตามที่ได้รับการอนุมัติ  มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้บัตรเลือกตั้งสามารถ  
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ถูกน าออกไปสู่ภายนอกได้  หรือมีผู้น าไปใช้ในทางที่มิชอบ  และต้องท าให้บัตรเลือกตั้งถูกท าลาย 
จนสิ้นสภาพไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก  เมื่อด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  ให้จัดท ารายงาน
ผลการท าลายบัตรเลือกตั้งเสนอต่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ข้อ ๑๖๑ เอกสารประกอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เก็บ
รักษาและท าลายเอกสารดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด  15 
การอบรมเจา้พนักงานผูด้ าเนินการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๑๖๒ ก่อนการเลือกตั้ง  ให้ เลขาธิการจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุ น 
และประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  พนักงานส านักงาน  พนักงานส านักงาน  
สภาเกษตรกรจังหวัด  คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจ าที่เลือกตั้ง  ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  และค าส่ัง  
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด  16 
ค่าตอบแทนผู้ได้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 16๓ ให้ถือว่าคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะท างานที่มีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบนี้เป็นคณะกรรมการ  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  หรือหน่วยงานอื่นสนับสนุนและช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นสามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบนี้ได้ 

กรณีที่ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติข้างต้นไม่ได้ก าหนดไว้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของส านักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๔๙
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ข้อ 16๔ กรณีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งไม่ได้มีการก าหนดไว้ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง  และระเบียบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด
สถานที่เลือกตั้ง  ค่าขนส่งหีบบัตร  เป็นต้น  ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศส านักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หมวด  17 
การเลือกสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 
 

ส่วนที ่ 1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 16๕ กรณีสมาชิกพ้นจากต าแหน่ง  อันมีผลให้ต าแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดว่างลง   
และเป็นกรณีที่ต้องเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดให้มีการเลือกแทน  
ต าแหน่งที่ว่างภายในเก้าสิบวันนับแต่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง  ท้ังนี้   การเลือก 
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้ด าเนินการเลือกเฉพาะในเขตที่ว่างลง 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิรับเลือกที่ได้จัดท าไว้แล้วตามข้อ  171  เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหนง่ 
ของสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ไม่ต้องด าเนินการเลือก 

ส่วนที ่ 2 
คณะกรรมการเลอืกสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

แทนต าแหน่งทีว่่าง 
 
 

ข้อ 16๖ ให้มีคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ซึ่งหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้   

(1) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนหรือหวัหน้าฝ่ายส านกังานสภาเกษตรกรจังหวดั  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ   
(3) พนักงานระดับปฏิบัติการส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ

และเลขานุการ   
ข้อ 16๗ ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   

แทนต าแหน่งที่ว่าง  มีอ านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) ก ากับและตรวจสอบการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก   

้หนา   ๕๐
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(2) ก าหนดวันประชุมเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และรายงานผลการเลือกต่อ
เลขาธิการ 

(3) เลือกหรือสรรหาสมาชิกแทนต าแหน่งที่ว่าง  การประกาศรายชื่อสมาชิกคนใหม่ 
ของคณะกรรมการ  ให้เป็นที่สุด 

(4) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกแทนต าแหน่งที่ว่างในจังหวัด 
(5) ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ  64  ข้อ  65  และข้อ  66 
(6) ให้น าความข้อ  24  ข้อ  25  และข้อ  26  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
(7) ให้น าความข้อ  125  และข้อ  126  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   

ส่วนที ่ 3 
ผู้มีสิทธิเลือก 

 
 

ข้อ 16๘ ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   
แทนต าแหน่งที่ว่าง  เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิก  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ส่วนที ่ 4 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรบัเลือก 

 
 

ข้อ 16๙ ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทน
เกษตรกร  แทนต าแหน่งที่ว่าง  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก  จากประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามข้อ  125 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้เรียงจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 
ข้อ 1๗๐ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกสมาชิก  แทนต าแหน่งที่ว่าง  อย่างน้อยต้องมีรายการ  

ดังนี้ 
(1) บ้านเลขที่ 
(2) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๓) ค าน าหน้าชื่อ 
(๔) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(5) อ าเภอ 
(6) เขตเลือกตั้ง 
(7) คะแนน 
(8) หมายเหตุ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือก  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 

้หนา   ๕๑
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ข้อ 1๗๑ ให้เลขานุการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทน
เกษตรกร  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ส่งบัญชีรายชื่อตามข้อ  170  ให้ประธานกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  แทนต าแหน่งที่ว่าง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ให้ใช้บัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  ได้จนกว่าวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน 

ส่วนที ่ 5 
กรณีเลือกตามบญัชีผู้มีสิทธริับเลือกหมดบญัชี 

 
 

ข้อ 172 ให้มีคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ซึ่งหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้   

(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(2) สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ซึ่งที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย  จ านวนส่ีคน  

เป็นกรรมการ   
(3) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  เป็นเลขานุการ 
ข้อ ๑๗3 ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  แทนต าแหน่งท่ีว่าง  มีอ านาจ

และหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(1) ก าหนดวันประชุมเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และรายงานผลการเลือกต่อเลขาธิการ 
(2) ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม  (4)  มาสมัคร  และให้เลือก 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  แทนต าแหน่งท่ีว่าง  การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
คนใหม่ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

(3) วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ในจังหวัด 

(4) ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ  64  ข้อ  65  และข้อ  66 
(5) ให้น าความข้อ  24  ข้อ  25  และข้อ  26  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
(6) ให้น าความข้อ  125  และข้อ  126  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวด  18 
ตัวอย่างบตัรเลอืกตัง้  หีบบตัรเลือกตัง้  แผนผังที่เลือกตัง้  และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ 174 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แผนผังที่เลือกตั้ง  และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 

้หนา   ๕๒
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หมวด  19 
การบงัคับใชร้ะเบียบ 

 
 

ข้อ 175 ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้เลขาธิการก าหนด 
โดยท าเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับ 
แก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งใดมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานไว้  เลขาธิการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 176 ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการเลือกตั้ง  ให้หัวหน้าส านักงาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัยกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั้น  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของหัวหน้าส านักงาน  
สภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่สุด   

ข้อ 177 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 178 หากเลขาธิการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้อง  หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้    
ให้เลขาธิการใช้อ านาจแทนหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีอยู่ในระเบียบนี้ได้ทุกกรณี  แต่การ
ใช้อ านาจเช่นว่านั้น  เลขาธิการจะต้องแจ้งให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทราบเพ่ือไม่ให้  
ใช้อ านาจซ้ าซ้อน 

ข้อ 179 ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หากเลขาธิการเห็นว่าเ พ่ือให้การด าเนินการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ประพัฒน์  ปญัญาชาตริักษ ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๕๓
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ภาคผนวก 1 
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

ภายหลังประกาศรายช่ือการสมัคร  
---------------- 

ส่วนที่ ๑ 
กรณีผู้สมัครไม่มีชื่อในประกาศรายช่ือผู้สมัคร 

-------------- 
 ข้อ 1 ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ประจ าอ าเภอ มีสิทธิยื่นค าร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งพร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้น ภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร                 
 ข้อ 2 ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้      
 (๑) วัน เดือน ปี ที่ท าค าร้อง         
 (๒) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้อง          
 (๓) ข้อเท็จจริงหรือประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัย พร้อมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

 (๔) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
 ผู้ร้องต้องมายื่นค าร้องด้วยตนเอง เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนยื่นแทนก็ได้  

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการยื่นค าร้องแทนและต้องแนบส าเนา  
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ านาจด้วย       
 ข้อ 3 การยื่นค าร้องเกินระยะเวลาตามข้อ 1 หรือค าร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ 2 ให้ถือเป็นเหตุที่ไม่รับ 
ค าร้องและให้แจ้งเหตุไม่รับค าร้องให้ผู้ร้องทราบในวันถัดจากวันที่มีค าสั่งไม่รับค าร้อง    
 ข้อ 4 ในการพิจารณาค าร้องขอให้รับสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย   

 (๑) ปลัดจังหวัด เป็นประธานกรรมการ        
 (๒) จ่าจังหวัดหรือผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เป็นกรรมการ   

 (๓) หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง แล้วแจ้งผลให้ผู้ยื่น
ค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่มีค าวินิจฉัยและให้เป็นที่สุด      
 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ให้ปลัดจังหวัด
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งนั้น           
 ข้อ 5 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แจ้งให้ผู้ร้อง
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอทราบโดยเร็ว ก่อนวันนัดพิจารณา 

 กรณีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดคัดค้านค าร้อง 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ จัดท าค าคัดค้านค าร้อง เอกสารประกอบ  
ค าคัดค้านค าร้องและบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร  
โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระท าโดยชอบแล้วมายื่นก่อนเร่ิมการพิจารณา
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 ข้อ 6 ในวันนัดพิจารณา เมื่อผู้ร้องและผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประจ าอ าเภอมาพร้อมกันแล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐาน หากฝ่ายใดโต้แย้งพยานหลักฐาน 
ของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลขานุการจดบันทึกข้อโต้แย้งนั้นไว้ และต้องจดบันทึกการให้ถ้อยค าของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย  
หากมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจะสั่งให้น าพยานหลักฐานมาเพ่ิมเติมก็ได้     
 การรับฟังการชี้แจงของทั้งสองฝ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสองวันนับแต่วันนัดพิจารณา 
แล้ววินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว    

 หากผู้ร้องไม่มาในวันนัดพิจารณาให้ถือว่าสละสิทธิในการชี้แจงแสดงพยานหลักฐานหรือให้ถ้อยค า   
หรือโต้แย้งพยานหลักฐาน                 

ส่วนที่ ๒ 
กรณีความปรากฏหรือได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

----------------- 
๑. กรณีความปรากฏว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
----------------- 

 ข้อ 7 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ประจ าอ าเภอ 
ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดวินิจฉัย
โดยเร็ว และถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครนั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร 

 การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามวรรคหนึ่ง หากยังมีเหตุอันควรสงสัย
ต่อความปรากฏดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอาจสั่งให้
ด าเนินการอย่างใด ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  

 กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันและให้เป็นที่สุด  

 ข้อ 8 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดวินิจฉัยว่า
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้สมัคร และแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอและผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อทราบโดยเร็ว       
 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง     
ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีมติ  

 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตามวรรคสองแล้ว ให้ประกาศถอนการสมัคร และ
ปิดประกาศดังกล่าวพร้อมค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

 ข้อ 9 เมื่อความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ 
ว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



หน้า 3 จาก 3 
 

    

ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว และให้น าความในข้อ 7 และข้อ 8    
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

๒. กรณีได้รับแจ้งว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
                  ----------------- 
 ข้อ 10 ผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิก        

สภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐาน ณ ส านักงาน     
สภาเกษตรกรจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นและให้น าความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 วรรคสาม มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 ข้อ 11 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่นัดพิจารณาภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องจากหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และแจ้งให้ผู้ร้อง
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอทราบโดยเร็ว ก่อนวันนัดพิจารณา  

 กรณีคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  คัดค้านค าร้อง 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ จัดท าค าคัดค้านค าร้อง เอกสารประกอบ 
ค าคัดค้านค าร้องและบัญชีพยานหลักฐาน รวมทั้งเหตุผลในค าคัดค้านว่าค าร้องไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องอย่างไร โดยแสดง
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสนับสนุนว่าประกาศรายชื่อผู้สมัครได้กระท าโดยชอบแล้วมายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา     
ในการพิจารณาให้น าความในข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและมีค าสั่ง ดังนี้ 

 (๑) สั่งให้ยกค าร้องกรณีเห็นว่าผู้สมัครมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ร้อง ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว 

 (๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรณีเห็นว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ร้อง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ และผู้สมัครที่ถูกคัดค้านทราบโดยเร็ว  

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีค าสั่งตาม (๒)        
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องจากประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยเร็ว และปิดประกาศค าวินิจฉัยไว้ ณ ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นที่สุด  
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 านาจหน้าท่ี 

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.  2564 

“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีได้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
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

100 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



“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

101คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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

102 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ส่วนที่  3 
การเตรียมการเลือก 

 
 

ข้อ 11 เมื่อมีการประกาศก าหนดวันเลือกสมาชิก  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
แจ้งขอความร่วมมือ  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเขตเลือกนั้น  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

103คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ข้อ 14 การประชุมของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่  
ในต าแหน่ง  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมของคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
ถ้าประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่  หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนั้น 
เลือกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

มติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  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

104 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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

105คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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

106 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(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  ให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัคร  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 าเนาเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงความรู้  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
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



กรณีผู้สมัครมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  ด้านการท าเกษตร
แบบผสมผสาน  ระบบวนเกษตร  ระบบเกษตรธรรมชาติ  ระบบไร่นาสวนผสม  ระบบเกษตรอินทรีย์  
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน  ให้ย่ืนใบสมัครได้เพียงด้านเดียว
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 าเก่ียวกับ  
ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัต ิ ลักษณะตอ้งห้ามตามแบบบันทึกการให้ถอ้ยค าตอ่ทา้ย   
หากคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  มีเหตุอันควรสงสัย  
เกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผู้สมัครใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าวเพ่ือยืนยันรับรอง  
ความถูกต้อง 

ผลการตรวจสอบตามวรรคสอง  หากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
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  สถานที่ตามวรรคส่ี  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 สิทธิส มัครรับเ ลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
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” 

้หนา   ๖๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

111คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(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   

้หนา   ๖๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

112 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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  หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชน  
ของผู้ถือบัตร  ผู้มีสิทธิเลือกต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมาชิก  เ พ่ือยืนยัน 
การมาแสดงตนใช้สิทธิ 

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

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

(6) กรรมการคนหนึ่ง  ลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือก  แล้วมอบบัตรเลือกพร้อมคืนหลักฐานแสดงตน 
ให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

(7) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกได้รับบัตรเลือกแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนน  เพ่ือท าเครื่องหมายกากบาท  (X)   
ลงในช่องท าเครื่องหมาย  โดยมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  รวมทุกด้าน  
ไม่เกินห้าคน  และน าบัตรเลือกที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกด้วยตนเองต่อหน้าคณะกรรมการ 

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

113คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

 
 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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  มีหน้าท่ีขานทวนคะแนน  และขีดคะแนน  ในแบบขีดคะแนนเลือก   
(4) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคนท่ีสอง  มีหน้าท่ีเจาะบัตรเลือกท่ีได้วินิจฉัยและอ่านจาก

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   

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

115คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
สั่งให้มีการนับคะแนนเลือกใหม่และผลปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกที่ใช้
ออกเสียงลงคะแนน  ให้สันนิษฐานว่าการเลือกนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม   

             

้หนา   ๗๐
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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  
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  ไม่น้อยกว่าสองคน  ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิก  
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด   

ข้อ 64 ภายหลังการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ถ้ามีการร้องเรียน 
หรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกหรือการรวมคะแนน  ให้ประธานคณะกรรมการเลือกสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  น ารายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกและแบบคัดค้าน  
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 

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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  รวมท้ังจัดให้มีการบันทึกไว้ในสมุดการรับค 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 
กรณีท่ีผลการไต่สวนปรากฏว่าการเลือกเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม่ถูกต้อง  

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 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

120 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ส่วนที่  ๒ 
การประกาศผลการเลือก 

 
 

ข้อ 75 เมื่อหัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเห็นว่าการเลือกและการนับคะแนนเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดประกาศผลการเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือก  โดยต้องมีสมาชิกอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  และเมื่อรวมกันแล้วสมาชิกในแต่ละเขตเลือก
ต้องได้จ านวนห้าคน  โดยเรียงตามผู้ได้รับเลือกที่ได้คะแนนจากสูงสุดไปต่ าสุดในแต่ละด้าน  แล้วปิด
ประกาศไว้  ณ  ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และส่ือออนไลน์ของส 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
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวกับการเลือกหลังจากส้ินสุดการนับคะแนนเลือก   
โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยตามที่หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายก าหนด 

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

121คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ข้อ 81 เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด  ให้เก็บรักษาและท าลาย
เอกสารดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

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 
 

 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

122 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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 าเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เลือกผู้สมัครท่ีได้คะแนนสูงสุดตามล 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   

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

123คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

 
 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

124 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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 าหนดข้ันตอนการด 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 ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

125คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



หน้า 1 จาก 3 
 

 

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 าจังหวัดมีมติ 

 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 
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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   

ข้อ 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”  หมายความรวมถึง  ส านักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 
“ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หมวด  1 
การได้มาซึ่งสมาชกิสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหง่ชาติ  ประเภทประธานสภาเกษตรกรจังหวดั 

 
 

้หนา   ๘๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

129คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ข้อ 4 ภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ีประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
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  เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือตามช่องทางต่าง 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 

้หนา   ๘๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

130 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



ข้อ 9 ให้ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอช่ือ
ตัวแทนองค์กรเกษตรกร   รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตัวแทนองค์กรเกษตรกร   
ตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ท่ีเก่ียวกับสภาเกษตรกร
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  และแยกบัญชีตามกิจกรรมหลักขององค์กรเกษตรกรท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้ 
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 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

131คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

ให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมลงลายมือชื่อในเอกสารท่ีส 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)  ลงในช่องหมายเลขตัวแทนองค์กรเกษตรกรท่ีประสงค์ 
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 านวยการกองท่ีเก่ียวข้องจ 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  “ดี”  

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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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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  ท่ีได้รับการเลือกหรือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  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 าเป็นท่ีต้องมีการย่ืนค 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 

้หนา   ๘๗
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(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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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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   

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕

140 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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  

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



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 

 
 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



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  ท่ีว่างลงเป็นประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
หรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ด าเนินการเลือกตัวแทนองค์กรเกษตรกรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน    
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ข้อ 63 ถ้าผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร
หรือประเภทผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา   ให้ด าเนินการเลือกตัวแทน
องค์กรเกษตรกรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านท่ีว่างลง   โดยเลือกจากรายชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนถัดลงไป 

หมวด  5 
การบงัคับใชร้ะเบียบ 

 
 

ข้อ 64 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  
ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

ประพัฒน์  ปญัญาชาตริักษ ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๙๔
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ส ำนักงำนสภำเกษตรกรแห่งชำต ิ ขอแก้ไขข้อควำมคลำดเคลื่อน 
ระเบียบสภำเกษตรกรแห่งชำติ 

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   
 พ.ศ.  ๒๕๖๕  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศและงำนทั่วไป 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ  ๕๗  ง วันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
  หน้ำ  ๑ ข้อ  ๑  บรรทัดที่  ๒  ค ำว่ำ  “และเงื่อนไขกำรเลือกตัง้สมำชกิ 
   พ.ศ.  ๒๕๖๕”  ให้แก้เป็น  “และเงื่อนไขกำรเลือกตั้งสมำชิก 
   สภำเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 
   ข้อ  ๔  บรรทัดที่  ๔  ค ำว่ำ  “กำรเลอืกตั้งสมำชิก  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 
   ให้แก้เป็น  “กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประเภท 
   ผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 
  หน้ำ  ๘ ข้อ  ๒๓  บรรทัดที่  ๑  ค ำว่ำ  “คณะกรรมกำรเลือกตั้งสมำชิก 
   สภำเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร”  ให้แก้เป็น  “คณะกรรมกำร 
   กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรกรุงเทพมหำนคร” 
  หน้ำ  ๑๗ ข้อ  ๕๘  บรรทัดที่  ๒  ค ำว่ำ  “ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
   ประจ ำอ ำเภอ”  ให้แก้เป็น  “ให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
   สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอ” 
   ข้อ  ๖๐  บรรทัดที่  ๒  ค ำว่ำ  “ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
   ประจ ำอ ำเภอ”  ให้แก้เป็น  “ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตัง้สมำชกิ 
   สภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอ” 
  หน้ำ  ๒๑ ข้อ  ๗๐  บรรทัดที่  ๔  ค ำว่ำ  “ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
   สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดระดับอ ำเภอ”  ให้แก้เป็น   
   “ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด 
   ประจ ำอ ำเภอ” 
  หน้ำ  ๒๒ ข้อ  ๗๑  บรรทัดที่  ๑๗  ค ำว่ำ  “ณ  สถำนที่ตำมวรรคสำม” 
   ให้แก้เป็น  “ณ  สถำนที่ตำมวรรคสี่” 
  หน้ำ  ๒๓ ข้อ  ๗๓   บรรทัดที่  ๔   ค ำว่ำ  “และให้ผู้อ ำนวยกำร 
   กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรประจ ำอ ำเภอ  รำยงำนให้ 
   คณะกรรมกำรสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอทรำบ   
   และให้คณะกรรมกำรสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอ”   
   ให้แก้เป็น  “และให้ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
   เกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอ  รำยงำนให้คณะกรรมกำร 
   กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอทรำบ   
   และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด 
   ประจ ำอ ำเภอ” 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕

144 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



  หน้ำ  ๒๗ ข้อ  ๙๔  บรรทัดที่  ๔  ค ำว่ำ  “ผู้สิทธิเลือกตั้ง”  ให้แก้เป็น 
   “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”   
  หน้ำ  ๒๘ บรรทัดที ่ ๔  ค ำว่ำ  “กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกลงลำยมือชื่อแทน

 และตั้ งหมำยเหตุ ”  ให้ แก้ เป็ น   “กรรมกำรประจ ำ 
 หน่วยเลือกตั้งลงลำยมือชื่อแทนและหมำยเหตุ” 

 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรเลือกสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   
 พ.ศ.  ๒๕๖๕  ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศและงำนทั่วไป 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ  ๕๗  ง วันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
  หน้ำ  ๕๔ ข้อ  ๔  บรรทัดที่  ๔  ค ำว่ำ  “พ.ศ.  ๒๕๖๔”  ให้แก้เป็น   
   “พ.ศ.  ๒๕๖๕” 
  หน้ำ  ๕๗ ข้อ  ๑๒  บรรทัดที่  ๑  ค ำว่ำ  “หัวหน้ำส ำนักงำน”  ให้แก้เป็น   
   “หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกรจังหวัด” 
  หน้ำ  ๖๗ ข้อ  ๔๗  (๕)  บรรทัดที่  ๑  ค ำว่ำ  “คนที่  ๑”  ให้แก้เป็น   
   “คนที่หนึ่ง” 
  หน้ำ  70 ข้อ  ๕๘  บรรทัดที่  ๑  ค ำว่ำ  “คนที่  ๒”  ให้แก้เป็น   
   “คนที่สอง” 
 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขกำรเลือกสมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ   พ.ศ.  ๒๕๖๕   
 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ฉบับประกำศและงำนทั่วไป 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ  ๕๗  ง วันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
  หน้ำ  ๘๒ ข้อ  ๙  บรรทัดที่  ๔  ค ำว่ำ  “ข้อ  ๗  (๒)  และ  (๓)”   
   ให้แก้เป็น  “ข้อ  ๗” 
  หน้ำ  ๘๔ ข้อ  ๑๖  บรรทัดที่  ๓  ค ำว่ำ  “(๑)  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   สภำเกษตรกรแห่งชำติ”  ให้แก้เป็น  “(๑)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร 
   สภำเกษตรกรแห่งชำติ 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕

145คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



146 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 
 
 

ประกาศ ค าสั่ง และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

147คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เรื่อง  ขอ้พึงปฏิบตัิในการเลอืกตั้งสมาชกิสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผูแ้ทนเกษตรกร 

ให้เป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรม 
 
 

เพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ตามมาตรา  31  (1)  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  2553  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และเพ่ือให้การได้มาซึ่งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในข้อ  175  ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.  2565  จึงประกาศข้อพึงปฏิบัติ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
ดังนี้ 

(1) ผู้สมัครต้องไม่น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
(2) ต้องไม่หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง  ก้าวร้าว  หยาบคาย  หรือปลุกระดม 
(3) ต้องไม่ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(4) ต้องไม่ท าการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายเลือกตั้ง  หรือเพ่ือแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(5) ต้องไม่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน  โดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะชี้น าเพื่อผลต่อ

การลงคะแนนเลือก  หรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
(6) ต้องไม่เปิดเผย  เผยแพร่  ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 
(7) ต้องไม่หาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม  แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  นับตั้งแต่เวลา  

18.00  น.  ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
(8) ต้องไม่เรียก  รับ  ให้  หรือยอมรับเงิน  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น   

เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด  หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(9) ต้องไม่จงใจท าให้บัตรเลือกตั้งของตนเองช ารุด  เสียหาย  ท าให้เป็นบัตรเสีย  หรือพยายาม

ท าให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้ 
(10) ต้องไม่จงใจท าเครื่องหมายอื่น  หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมาย 

ที่ลงคะแนนเสียง 
(11) ต้องไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน 

ในคูหาเลือกตั้ง 
(12) ต้องไม่น าบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และ

อ านาจ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕

148 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(13) ต้องไม่ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ 
ปลอมแปลงเอกสารใดเพ่ือการออกเสียงลงคะแนน 

(14) ต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย  เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง 
(15) ต้องไม่จัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง 
(16) ต้องไม่กระท าด้วยเหตุอื่นใดที่มีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายเป็นการท าให้  

การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ทั้งนี้  หากปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานว่าผู้ใดมีพฤติการณ์หรือการกระท าในลักษณะดังกล่าว  

อาจถูกคัดค้านการเลือกตั้ง  และกรณีเกิดความเสียหายผู้กระท าจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

รัตนะ  สวามีชัย 
เลขาธกิารสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕

149คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์ที่ใชใ้นการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวดั  ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  175  แห่งระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.  2565  
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จึงก าหนดแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  
ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดแบบพิมพ์ 
ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร   

มีแบบพิมพ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) แบบใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
(2) แบบบันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   ประเภท

ผู้แทนเกษตรกร 
(3) แบบรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง 
(4) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

และการคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน 
(5) ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประจ าอ าเภอ  เรื่อง  ก าหนด

วัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
(6) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ประเภทผู้แทนเกษตรกร  

กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
(7) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   ประจ าอ าเภอ  เรื่อง   

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
แบบพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง  เป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

รัตนะ  สวามีชัย 
เลขาธกิารสภาเกษตรกรแหง่ชาต ิ

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕

150 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 
 
 
      

 

                                                                       
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

     เขตเลือกตั้งที่ ........... อ าเภอ/เขต ........... จังหวัด ................ 
  _______________ 

   ใบรับสมัครล ำดับที่ ......... (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกภำยหลังกำรออกใบรับสมัคร) 
(๑)  ชื่อ - สกุล (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ................................ 
(๒)  สัญชำติ ........................ อำยุ ................. ปี 
(๓)  เลขประจ ำตัวประชำชน  
(๔)  เกิดวันท่ี .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
(๕)  สถำนที่เกิด ............. หรอืบ้ำนเลขท่ี ........... หมู่ที่ ..........  
      ตรอก ............. ซอย .................... ถนน ............... 
      ต ำบล/แขวง .................. อ ำเภอ/เขต ................... 
      จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ............... 

(๖)  ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน บ้ำนเลขท่ี ....... หมู่ที่ .... ตรอก ............. ซอย ............. ถนน ................. 
      ต ำบล/แขวง ............................ อ ำเภอ/เขต .................................... จังหวัด ............................... .... 
      รหสัไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์ ............................... โทรสำร .................................. 
       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่  ..... เดือน ......... พ.ศ. .... 
(๗)  ที่อยู่ปัจจุบัน ................. หมู่ท่ี ......... ตรอก .................... ซอย ................... ถนน ...................... 
      ต ำบล/แขวง ................. อ ำเภอ/เขต ................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์ ................  
      โทรศัพท์ ............................... โทรสำร ..................................  
(๘)  บิดำชื่อ - สกุล ............................................... สัญชำติ ......................... 
(๙)  มำรดำชื่อ - สกุล ........................................... สัญชำติ ......................... 
(๑๐) คู่สมรสชื่อ - สกุล ........................................... (ถ้ำมี) สัญชำติ ......................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 
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151คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(ใบต่อ)  
- ๒ - 

 (๑1)   วุฒิกำรศึกษำ พร้อมส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ (ถ้ำมี) 
                   -    ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................... สถำนศึกษำ .....................................  
     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย..................................สถำนศึกษำ .............................. 
                 ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 
            -    ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................. .. 
     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

-    เทียบเท่ำปริญญำตรี...................สำขำ ...................... สถำนศึกษำ ..............................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................   
-    ระดับปริญญำโท........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...................................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 
-    ระดับปริญญำเอก........................สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...................................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................   

 (๑1.๒)   ท่ำนเคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด/สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติหรือไม่ 
        เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด ....................  
        เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ  
              ไม่เคย  
(๑2) ปัจจุบันท่ำนประกอบอำชีพอะไร 
       ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ด้ำน ...................... 
       อำชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................  
        (หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรรมเป็นหลัก) 
(13) ท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนี้ 
  เป็นผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
  มีสัญชำติไทย 
  มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำติดต่อกัน  
             ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
  มีรำยชื่อตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

          

สกช/ลก 5-01 152 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(ใบต่อ)  
- ๒ - 

 (๑1)   วุฒิกำรศึกษำ พร้อมส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ (ถ้ำมี) 
                   -    ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย...................................... สถำนศึกษำ .....................................  
     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 

-    เทียบเท่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย..................................สถำนศึกษำ .............................. 
                 ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................ 
            -    ระดับปริญญำตรี........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ................................. .. 
     ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 

-    เทียบเท่ำปริญญำตรี...................สำขำ ...................... สถำนศึกษำ ..............................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................   
-    ระดับปริญญำโท........................ สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...................................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. ............................................. 
-    ระดับปริญญำเอก........................สำขำ ..................... สถำนศึกษำ ...................................  
    ส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี พ.ศ. .............................................   

 (๑1.๒)   ท่ำนเคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด/สมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติหรือไม ่
        เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด ....................  
        เคยด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำเกษตรกรแห่งชำติ  
              ไม่เคย  
(๑2) ปัจจุบันท่ำนประกอบอำชีพอะไร 
       ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ด้ำน ...................... 
       อำชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................................  
        (หมำยเหตุ : ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรรมเป็นหลัก) 
(13) ท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนี้ 
  เป็นผู้ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
  มีสัญชำติไทย 
  มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำติดต่อกัน  
             ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
  มีรำยชื่อตำมประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
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      ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลำย              
      ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น 
          หรือกรรมกำร ที่ปรึกษำ หรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง   
      ไม่ เ ป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง ซึ่ งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำของรำชกำร 
          ส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  
      ไมเ่ป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช       
      ไม่เป็นบุคคลซึ่ งทำงรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน 
           ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้ำงเพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ 
      ไมเ่ป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

   ไม่ เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ได้ พ้นโทษดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
       ห้ำปีหรือเป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

                       ข้ำพเจ้ำขอสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร          
เขตเลือกตั้งที่ ............ อ ำเภอ/เขต ..................... จังหวัด ....................... ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

หมำยเหตุ : เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดประจ ำอ ำเภอ/เขต ได้ออกหลักฐำน 
            กำรสมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครนั้นจะถอนกำรสมัครมิได้ 

 
 
 

 ลงชื่อ ...................................................... ผู้สมัคร 
(..................................................) 

ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



 
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร  

เขตเลือกตั้งที่ ................ อ าเภอ/เขต ................ จังหวัด ...................    
 
 

      ที่ .................................... 
    วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
 
  ข้าพเจ้า ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง       
ต่อ ....................................... ต าแหน่ง . .................................... ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
  (๑) .............................................................................................  
  (๒) .............................................................................................  
  (๓) .............................................................................................  

  (๔) .............................................................................................  
                   (๕) .............................................................................................. 
  (6) .............................................................................................. 
   (7) .............................................................................................. 
  (8) .............................................................................................. 
  (9) .............................................................................................. 
  (10) ..............................................................................................       

  ๒.  ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
   ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นจริงทุกประการ 
  3.  ถาม ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภท 
ผู้แทนเกษตรกร และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕53 ประกอบกับข้อ 64 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565
ตามที่ได้กรอกในใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร หรือไม่ อย่างไร  
   ตอบ ................................................................................................. 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(ใบต่อ) 
- ๒ - 

 
  หากข้าพเจ้าฯ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในบันทึกการให้ถ้อยค านี้หรือใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้าทราบดีว่าจะถูกด าเนินคดีฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา ๑๓๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินหกเดือน หรือปรับไม่ เกินหนึ่ งพันบาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  
และฐานความผิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อความข้างต้นนี้ ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและใช้ยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ) ................................................. (ผู้ให้ถ้อยค า) 

                              (.............................................) 
 

                  (ลงชื่อ) ................................................. (ผู้บันทึก) 
                                                                        (.............................................) 

 
 

 ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต  
รับใบสมัคร และออกใบรับล าดับที่ ..................... 

 รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ใบเสร็จเล่มที่ ..................... เลขที่ ……….….. ลงวันที่ ................................ 

 ไม่รับใบสมัคร เพราะ ...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
 
   (ลงชื่อ) .................................................................. 
                               (...............................................................) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 
                  วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ................ 
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ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



 
 

ปกหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
รายงานเหตุการณ์ประจ าทีเ่ลือกตั้ง 

 
 

หน่วยเลอืกตั้งที่ ....................... เขตเลือกตั้งที่ ....................... หมู่ที่ ............... 
ต ำบล/แขวง............................. อ ำเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..................... 

สถำนทีล่งคะแนนเลอืกตั้ง ณ ................................................. 
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 
รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง 

 
 
 ๑. หน่วยเลือกตั้งที่ ........... เขตเลือกตั้งที่ ................. หมู่ที่ ......... ต ำบล/แขวง ................................ 
อ ำเภอ/เขต ........................ จังหวัด ................... .................. ที่เลือกตั้ง ณ ............................... ......................... 
ได้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. 
ถึงเวลำ .................. น. ของวันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............  
 ๒. บันทึกกำรแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนกำรลงคะแนน 
   วันนี้ เวลำ ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้ท ำกำรเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่ำ และได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรือสำยรัดต่อหน้ำผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 
 
        (ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (................................) 
 
        (ลงชื่อ) ................................. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          
                     (................................)       
 
        (ลงชื่อ) ................................. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          
                     (................................) 
 
        (ลงชื่อ) ................................. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          
                     (................................)    
                                           
        (ลงชื่อ) ................................. กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          
                     (................................) 
 
        (ลงชื่อ) ................................. ผู้มีสิทธิเลือกตัง้                         
                     (................................)           
                                  
        (ลงชื่อ) ................................. ผู้มีสิทธิเลือกตัง้                         
                     (................................)  
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(ใบต่อ) 
- ๒ - 

 
 ๓. บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี) 
   ครั้งที่ ๑ ............................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................ ....................................
............................................................................................... .....................................................................................  
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ............................................. ................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
            (....................................) 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
 
 ครั้งที่ ๒ ............................................................................................................................. ....... 
................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ............................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................ ................................................................................................................ .... 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
            (....................................) 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
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สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



(ใบต่อ) 
- 3 - 

 
 ครั้งที่ ๓ ............................................................................................................................. ....... 
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ......................................................................................  
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ............................................. ................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
            (....................................) 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
 
 ๔. บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆระหว่ำงนับคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี)  
   ครั้งที่ ๑ ............................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ............................................. ................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................ ............ 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
            (....................................) 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (....................................) 
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(ใบต่อ) 
- ๔ – 

 
   ครั้งที่ ๒ ............................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................ ....................................
............................................................................................... .....................................................................................  
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ............................................. ................ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
            (....................................) 
 
 
   (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
            (....................................) 

 
ฯลฯ 

 
 ได้ตรวจสอบกำรบันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง   
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
         (ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
             (................................) 
 
 
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง       (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง 
        (......................)                                         (......................) 
 
 
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง       (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง 
        (......................)                                         (......................) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง                          (ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
          (....................)                                            (....................) 

สกช/ลก 6-05 
 

160 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



  
 

 แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิก 
 สภาเกษตรกรจังหวัด 
 แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน 

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลา ...................... น. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................... บ้านเลขท่ี......................................... .................. 
หมู่ที่............... ซอย /ตรอก........................ถนน....................................ต าบล/แขวง..................... .......................... 
อ าเภอ/เขต ....................... จังหวดั................................  โทรศัพท์............................. ขอทักท้วง/คัดค้าน ดังนี้  
 ๑. การทักท้วง  
 ๑.๑. ทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน        
     หน่วยเลือกตั้งที่......... เขตเลือกตั้งที่.................................หมู่ที่......... ต าบล/แขวง........................
อ า เภ อ/เขต ... ..........................  จั งห วัด ..................................ใน การ เลื อกตั้ ง เมื่ อ วันที่ .. . ........ 
เดือน.............................. พ.ศ. ……… ข้าพเจ้าขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ดังนี้ ..........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
 ๑.๒ เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ด าเนินการ (ให้ท าเครื่องหมาย / ใน     ) 
 แก้ไขตามที่ทักท้วง 
 ไม่แก้ไขตามที่ทักท้วง 
 บันทึกเหตุการณ์ในรายงานเหตุการณ์ฯ ด้วยแล้ว 
 ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในรายงานเหตุการณ์ฯ 
 อ่ืนๆ 
   ๑.๓ ขณะที่ทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้แก่................................................................................. 
 ๒. การคัดค้าน 
 ๒.๑ คัดค้านการนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่........... .. เขตเลือกตั้งที่......................... หมู่ที่........... 
ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต........................ จังหวัด....................................ในการเลือกตั้ง 
เมื่อวันที่ ..........เดือน........................พ.ศ. ............... ข้าพเจ้าขอคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ดังนี้ ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
 

สกช/ลก 6-06 

161คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



(ใบต่อ)  
- ๒ - 

 
 ๒.๒ คัดค้านการรวมคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่.............. เขตเลือกตั้งที่........................ หมู่ที่............ 
ต าบล/แขวง............................ ......... อ าเภอ/เขต................... จั งหวัด ........... .......ในการเลือกตั้ ง 
เมื่อวันที่................เดือน....................................... พ.ศ..............ข้าพเจ้าขอคัดค้านการรวมคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ดังนี้.....................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ............................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
 ทั้งนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
   (ลงชื่อ)...................................................... ผู้ทักท้วง/คัดค้าน 
          (.......................................................)  
 
   (ลงชื่อ)........................................................... ผู้รับค าทักท้วง/คัดค้าน 
          (....................................... ................) 
    วันที่........................................... เวลา................... น. 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้จัดท าส าเนาคู่ฉบับไว้ด้วย 
 ๒. ฉบับจริงให้ผู้รับค าทักท้วงเก็บไว้ 
 ๓. ฉบับส าเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 

สกช/ลก 6-06 

162 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



        

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 
เรื่อง ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 
 ด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต  
มีค าสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
หน่วยเลือกตั้งที่……… เขตเลือกตั้งที่........... หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ..................... อ าเภอ/เขต ....................
จังหวัด ........................ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 139 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต ในการประชุม
ครั้งที่........ เม่ือวันที่ ........... เดือน........................ พ.ศ. .......... จึงก าหนดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
ในวันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ....... ตั้งแต่เวลา ................. ณ สถานที่ ดังนี้ 
 ๑. หน่วยเลือกตั้งที่ ....... เขตเลือกตั้งที่ .......... หมู่ที่ ………….. ต าบล/แขวง ......................... 
อ าเภอ/เขต ............................นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ           (ระบุสถานที่)             . 
 ๒. หน่วยเลือกตั้งที่ ....... เขตเลือกตั้งที่ .......... หมู่ที่ ………….. ต าบล/แขวง ......................... 
อ าเภอ/เขต ............................นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ           (ระบุสถานที่)             . 
 ๓. หน่วยเลือกตั้งที่ ....... เขตเลือกตั้งที่ .......... หมู่ที่ ………….. ต าบล/แขวง ......................... 
อ าเภอ/เขต ............................นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ           (ระบุสถานที่)             . 
 ๔. หน่วยเลือกตั้งที่ ....... เขตเลือกตั้งที่ .......... หมู่ที่ ………….. ต าบล/แขวง ......................... 
อ าเภอ/เขต ............................นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ           (ระบุสถานที่)             . 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
                
                (ลงชื่อ) ..............................................  
                         (............................................) 
                   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

                  ประจ าอ าเภอ/เขต 
 

สกช/ลก 11-03 

163คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



        
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 

กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
  

 ตามที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 
มีค าสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
หน่วยเลือกตั้งที่……….. เขตเลือกตั้งที่ .........หมู่ที…่……… ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ...... ................. 
จังหวัด ......................... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ชุดที่ ... (ถ้ามี) สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง ............................... 
หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง .................. อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ................................ ได้นับคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏผลการนับคะแนน ดังนี้ 
 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ................. คน (.....................)  
 ๒. จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิขอรับบัตรเลือกตั้ง ................. คน (.....................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด ................. บัตร (.....................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง .................... บัตร (.....................)  
 ๕. จ ำนวนบัตรดี ................. บัตร (.....................) 
 ๖.   จ ำนวนบัตรเสีย ................. บัตร (.....................) 
 ๗. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .............. บตัร (.....................) 
 ๘.   จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. บัตร (.....................) 
 ๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน 
1  ตัวเลข (ตัวอักษร) 
2  ตัวเลข (ตัวอักษร) 

ฯลฯ 
  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
     ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

  (ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
              (....................................) 
 (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่             
 (..............................)                                       (..............................) 
 
 (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่  (ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม ่
      (..............................)             (..............................) 
 

สกช/ลก 11-07 

หมายเหต ุ  สกช/ลก 11-07 จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
  ๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ๑ ชุด 
  2. ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซ่ึงบรรจุบตัรเลือกตั้ง ที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว 1 ชุด 
 3. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 1 ชุด 
 

164 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 
 ตามที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/
เขต มีค าสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร 
หน่วยเลือกตั้งที่ …..... เขตเลือกตั้งที่ ……….. หมู่ที่……… ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต .................... 
จังหวัด ........................ นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 
ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว จึงอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ 142 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2565 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหมเ่รียงตามล าดับ
ผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน หมายเหตุ 

   ตัวเลข (ตัวอักษร)  
   ตัวเลข (ตัวอักษร)  

ฯลฯ 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. ..................  
 

       (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการการเลือกต้ังสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ/เขต 
    (...........................................)   

       (ลงชื่อ) ........................................... กรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ/เขต 
     (...........................................)  

 (ลงชื่อ) ........................................... กรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ/เขต 
     (...........................................)   

 (ลงชื่อ) ........................................... กรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ/เขต 
    (...........................................)   

 (ลงชื่อ) ........................................... กรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ/เขต                   
    (...........................................)   

สกช/ลก 11-08 

หมายเหต ุ  สกช/ลก 11-08 จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
  ๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ๑ ชุด 
  2. ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซ่ึงบรรจุบตัรเลือกตั้ง ที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว 1 ชุด 
 3. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจ าอ าเภอ/เขต 1 ชุด 
 

165คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



166 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



167คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



168 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



169คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



170 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



171คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



172 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



173คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



174 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



175คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



176 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



177คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



178 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



179คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



180 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



181คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



182 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



183คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



184 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



185คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



186 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



187คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



188 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



189คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



190 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



191คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



192 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ



193คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย



194 คู่มือการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ


