


สาระสําคญั 

พระราชบญัญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัตินี้บัญญัติขึ้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาเกษตรกรรม
อย่างเป็นระบบ เพื่อรัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไป 
เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐด้านการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรกรรม 
อันจะนําไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต 

คํานิยามศัพท์ 

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ด้วย 
“หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร   

และสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอํานาจออกประกาศ  

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ (มาตรา ๕ ถึง มาตรา ๑๙) 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ 
๑. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด จํานวน ๗๖ คน เป็นสมาชิกโดยตําแหน่ง 
๒. สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม ๑. เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านต่างๆ จํานวน ๑๖ คน 

โดยกระจายตามความสําคัญและครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแต่ละด้าน 
๓. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม ๑. และ ๒. เลือกจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม จํานวน ๗ คน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
 
 
 



-๒- 
 

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
๓. เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี เฉพาะกรณี 

สมาชิกตามมาตรา ๕ (๒) 
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นหรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําขอราชการ 

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๗. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
๘. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน 

เอกชน ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
๙. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
๑๐. ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ให้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 

กว่าห้าปีหรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

วาระและการพ้นจากตําแหน่ง 

สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และจะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ 

ให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่ 

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
๔. สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ คน ใน ๓ 

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 
๕. ลาออกจากองคก์รเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนในการได้รับการเลือกเป็นสมาชิกตามมาตรา ๕ (๒) 
๖. ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 
๗. ขาดหรือลากการประชุมติดต่อกันเกกินกว่า ๕ ครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร 
กรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระและยังมีสมาชิกสภาเกษตรกร

แห่งชาติเหลืออยู่เกินกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ให้เลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง
และให้ผู้ได้รับเลือกนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึง ๙๐ วัน ไม่ต้องมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 
 
 



-๓- 
 
ในระหว่างที่ตําแหน่งสมาชิกสภาเกษตรแห่งชาติว่างลง ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบ  

ด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระเกินกึ่งหนึ่งของ  

สมาชิกทั้งหมด ให้ถือว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติใหม่     
ภายใน ๙๐ วัน 

อํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑.  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาลการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร

และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม 

๒.  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทําเกษตร
แบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรม
รูปแบบอ่ืน 

๓. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
๕. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม 

๖. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต  
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 

๗. เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

๘. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
๙. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
๑๐. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
๑๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเป็น 
๑๒. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
การใดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติอาจร้องขอ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
หมวด ๒ 

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (มาตรา ๒๐ ถึง มาตรา ๓๐) 

ให้จัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เรียก
โดยย่อว่า “สกช.” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแต่งต้ังเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงาน 

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
๑. เพื่อรับผิดชอบงานด้านธุรการ และทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๒. รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ   

สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนแม่บท และ  

การดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๔. รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
๕. จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต  
การแปรรูป การตาด และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

๖. ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๗. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 

หมวด ๓ 

สภาเกษตรกรจังหวัด (มาตรา ๓๑ ถึง มาตรา ๓๗) 

สภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบด้วย 
๑. สมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ัง จํานวน ๑๖ คน ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอมากกว่า 

๑๖ อําเภอ ให้เพิ่มจํานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจํานวนของอําเภอ 
๒. สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม ๑. เลือกจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม 

จํานวน ๕ คน โดยมาจากด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง อย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 
๒. ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ 
๓. ส่งเสริมาและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร 

ในจังหวัด ในรูปแบบต่าง ๆ 
๔. เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็น

แผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหอย่างครบวงจรและยั่งยืน 
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  ๖. เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  ๗. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 
  ๘. แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๙. ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด 
๒. มีสัญชาติไทย 
๓. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
๔. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๕. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําของราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๗. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
๘. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน

เอกชน ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
๙. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
๑๐. ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึบงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ได้พ้นโทษดังกล่าวมาแล้ว      

ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือเป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

หมวด ๔ 

สํานักงานสภาเกษตรจังหวัด (มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐) 

ให้จัดต้ังสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “สกจ.” มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
๑. รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทําหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด 
๒. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ได้ทราบถึงนโยบาย แผนพัฒนาเกษตรกรรม

จังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 
๔. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและองค์ความรู้

เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
๕. ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๖. จัดทํารายงานประจําปีของสภาเกษตรกรจังหวัด 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย 

ให้หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานลาลูกจ้าง และ
รับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกําหนด ทั้งนี้ ภายใต้การบังคับบัญชาของเลขาธิการและการกํากับดูแล
ของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 
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หมวด ๕ 

แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (มาตรา ๔๑ ถึง มาตรา ๔๓) 

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทําแผนแม่บท โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด แล้วนําเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณา วิเคราะห์ และกลั่นกรอง 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท 
พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคที่ไม่อาจดําเนินการตามแผนแม่บท และเสนอแนวทางการแก้ไข่ปัญหา
ดังกล่าวให้นายยกรัฐมนตรีพิจารณา 

บทเฉพาะกาล 

๑. ในวาระเริ่มแรกให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทําหน้าที่เลขาธิการและหัวหน้า
สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทําหน้าที่หัวหน้าสํานักงาน      
สภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๒. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดข้าราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมาช่วยปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกร
จังหวัด แล้วแต่กรณีเป็นการชั่วคราว 

๓. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 

๔. รายช่ือเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ให้พิจารณาจากบัญชีครัวเรือน
เกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยให้เกษตรกรที่บรรลุนิติภาวะทุกคนในแต่ละ
ครัวเรือนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกร รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
เพิ่มเติม 

ให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่นั้น 

๕. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ให้ได้ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านละ ๑ คน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อผู้แทน
เกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกต้ังภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

๖. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล โดยให้ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในแต่ละตําบลเลือกต้ังกันเอง ให้ได้ผู้แทน
เกษตรกรตําบล ตําบลละ ๑ คน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อ  
ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลท่ีได้รับการเลือกต้ังภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกรระดับตําบล 

๗. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการเลือกต้ัง
ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลในแต่ละอําเภอเลือกตั้ง
กันเอง ให้ได้ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ อําเภอละ ๑ คน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกร
ระดับตําบล  
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ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอน้อยกว่า ๑๖ อําเภอ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลเลือกต้ังกันเอง ให้ได้ผู้แทนเกษตรกรรวมกัน
จํานวน ๑๖ คน โดยให้ได้ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ อําเภอละไม่น้อยกว่า ๑ คน ทั้งนี้ ผู้แทนเกษตรกรในแต่ละ
อําเภอให้มีจํานวนมากน้อยตามสัดส่วนของเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ของแต่ละอําเภอ 

๘. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการแต่งต้ังเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเลือกต้ัง
ผู้แทนเกษตรกรอําเภอ และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา 

๙. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เรียกประชุมสมาชิก
สภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ในแต่ล่ะจังหวัดเลือกกันเอง ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๑๐. ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียน
องค์กรเกษตรกร และจัดให้มีการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข่ดังกล่าว
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา ๕ (๒) และ (๓) ชุดแรก 

๑๑. การรับขึ้นทะเบียนองค์กรให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ สิบวัน แต่ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่
วันเริ่มเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรครั้งแรก 

ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจอนุมัติการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร         
ในกรุงเทพมหานคร และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีอํานาจอนุมัติการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในจังหวัดอื่น 

๑๒. ในกรณีที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากการเลือกต้ัง ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือผู้อํานวยการ
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยแล้วแต่กรณี สามารถ
อุทธรณ์คําวินิจฉัยต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคําวินิจฉัย คําวินิจฉัย 
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นที่สุด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดแรก 
 
 

๒. ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเลือก 
ในระหว่างกันเองให้ได้ผู้แทนเกษตรกร 

ระดับตําบล ๆ ละ ๑ คน 

๑. เลือกผูแ้ทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 
ให้ได้ผู้แทนเกษตรกรหมู่บ้านละ ๑ คน 

๓. ผู้แทนเกษตรกรระดับตําบลเลือก 
ในระหว่างกันเองให้ได้ผู้แทนเกษตรกร 
อําเภอ ๆ ละ ๑ คน (จังหวัดใดมีอําเภอ 

น้อยกว่า ๑๖ อําเภอ ให้เลือกให้ได้ 
๑๖ คน โดยคํานึงถึงสัดส่วนจํานวน 

เกษตรกรผู้มีสทิธิเลือกต้ังของอําเภอนั้น) 

๔. แต่งต้ังผู้แทนเกษตรกรอําเภอ 
เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก 

(จังหวัดละ ๑๖ คน) 

๕. สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดชุดแรก 
เลือกในระหว่างกันเองให้เป็น 

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด จํานวน 
๑ คน 

(ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเป็น 
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
โดยตําแหน่ง รวม ๗๖ คน) 

 
 
 

 
 




