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พระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และกิจการอื่น
ที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ
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“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
“แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานครดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบัญ ญั ติ นี้ และใหรั ฐ มนตรี วา การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล
ใหน ายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
สภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา

๕ ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิกดังตอไปนี้

(๑) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดยตําแหนง
(๒) สมาชิ ก ซึ่ ง สมาชิ กตาม (๑) เลือ กจากตั ว แทนองค ก รเกษตรกรดา นพื ช ด า นสั ต ว
ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวนสิบหกคน โดยกระจายตามความสําคัญและครอบคลุม
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สาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขที่สภาเกษตรกร
แหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (๑) และ (๒) เลือกจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณดานเกษตรกรรม จํานวนเจ็ดคน โดยมาจากดานพืช ดานสัตว และดานประมง
อยางนอยดานละหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สมาชิ กตาม (๒) ต องเป น สมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไ ดขึ้น ทะเบีย นไวกั บสํานั กงาน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด
มาตรา ๖ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ครบทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ
และใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตามมาตรา ๕ (๒)
ในกรณีที่มีเหตุการณใ ด 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 สมาชิ ก สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๓) เป น เกษตรกรซึ่ ง เป น สมาชิ ก ขององคก รเกษตรกรมาแลว ไม น อยกว าหนึ่ ง ป ทั้ ง นี้
เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา ๕ (๒)
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย
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(๕) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๗) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๘) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงาน
เอกชน ไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(๙) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๑๐) ไมเ คยถู กจํา คุก โดยคําพิ พากษาถึงที่ สุดใหจํ าคุก เวน แตไ ดพน โทษดัง กลา วมาแล ว
ไมนอยกวาหาปหรือเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา

๘ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับ แตวัน ที่

ประกาศรายชื่อตามมาตรา ๑๕ และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ใหสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปได
จนกวาจะมีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติชุดใหม
มาตรา ๙

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ

พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๔) สภาเกษตรกรแหงชาติมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู
(๕) ลาออกจากองคกรเกษตรกรที่ตนเปนตัวแทนในการไดรับเลือกเปนสมาชิกตามมาตรา ๕ (๒)
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
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(๗) ขาดหรือลาการประชุมติดตอกันเกินกวาหาครั้งโดยไมมีเหตุอันควร
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติพนจากตําแหนงกอนครบวาระและยังมี
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติเหลืออยูเกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ใหเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แหงชาติแทนตําแหนงที่วาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในมาตรา ๕ และใหผูไดรับ
เลือกนั้น อยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวน แตวาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิกเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน ไมตองมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง
ในระหวางที่ตําแหนงสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติวางลงตามวรรคหนึ่งใหสภาเกษตรกร
แหงชาติประกอบดวยสมาชิกเทาที่เหลืออยู
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สภาเกษตรกรแห งชาติ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบวาระเกิ น กว า กึ่ ง หนึ่ ง
ของสมาชิกทั้งหมด ใหถือวาสภาเกษตรกรแหงชาติสิ้นสุดลง และใหมีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกร
แหงชาติใหมภายในเกาสิบวัน
มาตรา ๑๑ สภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ กํ า หนดนโยบายการส ง เสริ ม และพั ฒ นาความเข ม แข็ ง
แกเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด
และการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม
(๒) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทํา
เกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไรนาสวนผสม ระบบเกษตร
อินทรีย และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น
(๓) ใหคําปรึกษาและขอเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๔) เสนอแผนแมบทตอคณะรัฐมนตรี
(๕) เสนอต อคณะรั ฐ มนตรี เพื่อกํา หนดแนวทางการสงเสริม และสนับสนุน การวิจัยและ
พัฒนาองคความรูทางดานพันธุกรรมพืชและสัตวทองถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑที่ได
จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๖) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิต
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการใหแกเกษตรกร
(๗) เสริ ม สรา งความร วมมือ และประสานงานกั บภาครัฐ และเอกชนทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
(๘) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
(๙) ใหความเห็นตอนโยบาย กฎหมาย หรือขอตกลงที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอเกษตรกร
(๑๐) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกร องคกรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกร
จังหวัดเสนอ
(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเปน
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาเกษตรกรแหงชาติ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ ให ค ณะรั ฐ มนตรี จั ด ทํา รายงานผลการพิ จารณาหรื อ ผลการดํา เนิ น งานของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาเกษตรกรแหงชาติเสนอ เพื่อเสนอตอสภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา ๑๓ การใดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวมของเกษตรกร สภาเกษตรกรแหงชาติ
อาจรองขอเขาไปมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวของได
มาตรา ๑๔ สภาเกษตรกรแหงชาติ มีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน
มาตรา ๑๕ เมื่อสภาเกษตรกรแหงชาติมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา ๕ หรือถือวาครบถวน
ตามมาตรา ๖ แลว ใหเลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติในราชกิจจานุเบกษา
ภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหเลขาธิการ
จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ในการประชุ ม ครั้ ง แรก ใหที่ ป ระชุ ม สภาเกษตรกรแห ง ชาติ ม อบหมายผูมี อ าวุ โ สสู ง สุ ด
เปน ประธาน เพื่อดําเนิน การเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจากสมาชิกสภา
เกษตรกรแหงชาติ ตามมาตรา ๕ (๑) โดยใหถือเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
เกษตรกรแหงชาติเปนเสียงชี้ขาด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มาตรา ๑๖ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ
สองเดือนตอหนึ่งครั้ง โดยแตละครั้งใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปน
เรงดวน ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มขึ้นก็ได หรือเมื่อมีสมาชิก
สภาเกษตรกรแหง ชาติ จํา นวนไม นอ ยกวา หนึ่ง ในสามของสมาชิ กสภาเกษตรกรแห ง ชาติทั้ งหมด
เขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ใหเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนได
มาตรา ๑๗ การประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติ ถาประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุมหรือไม
อาจปฏิ บั ติห น า ที่ ไ ด ให ร องประธานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ ค นที่ หนึ่ ง หรื อคนที่ ส องตามลํ า ดั บ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ในกรณีประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ และรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่ง ตามมาตรา ๕ (๑) เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร
แหงชาติ ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การประชุม และมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในการประชุม
(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาเกษตรกรแหงชาติใหเปนไปตามขอบังคับและมติของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ
(๓) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ใหรองประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย
และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรแหงชาติไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๑๙ ให ส มาชิ ก สภาเกษตรกรแห ง ชาติ คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ
หรือคณะทํางาน ไดรับคาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจาย และสิทธิประโยชนอื่น ในการปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา ๒๐ ใหจัดตั้งสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปน
นิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
เรียกโดยยอวา “สกช.” โดยมีสํานักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรแหงชาติ
(๒) รวบรวม ศึกษา วิจั ย พัฒ นา และวิเคราะหขอมูลต าง ๆ ที่เ กี่ยวกับการดําเนิน งาน
ของสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๓) ประชาสัม พันธใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ไดทราบถึงนโยบาย แผนแมบท
และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ
(๔) รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร
(๕) จัดใหมีฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ระบบขอมูลและการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การวิจัย การผลิต
การแปรรูป การตลาด และราคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตร
(๖) ประสานการดําเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๗) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรแหงชาติ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติมอบหมาย
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ตองเปน ไปตามหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ทั้ ง นี้ ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา
โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา ๒๑ กิจ การของสํ า นัก งานไม อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ แห งกฎหมายว า ด วยการคุ ม ครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัม พัน ธ กฎหมายวาดวยการประกัน สังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๒๒ ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแ ตงตั้งเลขาธิการ ซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณแตไมเกินหกสิบปบริบูรณในวันรับสมัคร
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผ ลงานและประสบการณเปน ที่ประจักษ ที่จะปฏิบัติงาน
ใหสํานักงานได
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
(๕) ไมเปนลูกจางในองคกรเอกชนที่มีตําแหนงและมีเงินเดือนประจํา
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาเลขาธิการ ใหเปน ไปตามที่สภาเกษตรกร
แหงชาติกําหนด
มาตรา ๒๓ การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงและการกําหนดเงื่อนไขในการทดลอง
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหนาที่เลขาธิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
สัญญาจางที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด โดยใหมีกําหนดระยะเวลาจางคราวละไมเกินสี่ป
ใหเลขาธิการไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนอื่น ตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๐
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มาตรา ๒๔ ให ส ภาเกษตรกรแห ง ชาติ มี อํ า นาจออกระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การบริหารงานภายในสํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) การแบงสวนงานภายในสํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
(๒) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ
การแตงตั้ง การกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง การกําหนดบําเหน็จและสิทธิ
ประโยชนอื่น การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจาก
ตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
(๓) การออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และ
ทรัพยสินของสํานักงาน และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๕ ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบการบริหาร
กิจการของสํ านั กงาน และสํา นัก งานสภาเกษตรกรจัง หวั ด ใหเ ปน ไปตามวัต ถุป ระสงคข องสภา
เกษตรกรแหงชาติ ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ ภายใตการ
กํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา ๒๖ ให เ ลขาธิ ก ารเป น ผู แ ทนของสํ า นั ก งานในกิ จ การของสํ า นั ก งานที่ เ กี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก
มาตรา ๒๗ ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานไมเกินสองคนเปนรองเลขาธิการคน
ที่หนึ่งและรองเลขาธิการคนที่สองเพื่อชวยปฏิบัติงานของสํานักงาน และในกรณีที่ตําแหนงเลขาธิการ
วา งลงและยัง ไมมี การแต ง ตั้ง เลขาธิก ารคนใหม หรื อ ในกรณี ที่เ ลขาธิ การไม อาจปฏิ บั ติห น าที่ ไ ด
เปนการชั่วคราว ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติแตงตั้งรองเลขาธิการคนที่หนึ่งเปนผูรักษาการแทน
เลขาธิการ และในกรณีที่เลขาธิการและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหประธานสภา
เกษตรกรแหงชาติแตงตั้งรองเลขาธิการคนที่สองเปนผูรักษาการแทน
ใหผูรักษาการแทนเลขาธิการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานมีรายไดดังตอไปนี้
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(๑) เงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๙
(๒) เงิน ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือ เอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒ นา
เกษตรกรรม
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
(๔) ดอกผลและรายไดอื่น ๆ
รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๒๙ ใหสํานักงานเสนอของบประมาณจากรัฐบาลตามมติของสภาเกษตรกรแหงชาติ
เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด
ใหรัฐบาลอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานใหเพียงพอกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร
แหงชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด
การใชจายเงินอุดหนุนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๐ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทํ าการสงผูสอบบัญชีภายใน
เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน เปน ผูสอบบัญชีของสํานักงานและใหทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงานรวมทั้งประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของ
สํานักงาน โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผ ล
ตามเปา หมายเพี ย งใดแล ว ทํา รายงานเสนอผลการสอบบั ญ ชี ต อสภาผูแ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และ
คณะรัฐมนตรีโดยไมชักชา
หมวด ๓
สภาเกษตรกรจังหวัด
มาตรา ๓๑ ใหมีสภาเกษตรกรจังหวัด ประกอบดวย
(๑) สมาชิก ที่ได รับ การเลื อกตั้ ง จํา นวนสิบ หกคน ในกรณีที่ จังหวัด ใดมี จํา นวนอํา เภอ
มากกวาสิบหกอําเภอ ใหเพิ่มจํานวนผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นใหเทากับจํานวนของอําเภอ
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(๒) สมาชิ ก ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง สมาชิ ก ตาม (๑) เลื อ กจากผู มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ
ดานเกษตรกรรม จํานวนหาคน โดยมาจากดานพืช ดานสัตว และดานประมง อยางนอยดานละหนึ่งคน
ใหสํานักงานจัดใหมีการเลือกตั้งเพื่อใหไดสมาชิกตาม (๑) และการเลือกเพื่อใหไดสมาชิก
ผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๒ เมื่อสภาเกษตรกรจังหวัดมีสมาชิกครบถวนตามมาตรา ๓๑ แลว ใหเลขาธิการ
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา ภายในเวลาสิบหาวัน
มาตรา ๓๓ สภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกรภายในจังหวัด
(๒) ประสานนโยบายและการดําเนินงานระหวางองคกรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐ
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมขององคกรเกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกร
ในจังหวัด ในรูปแบบตาง ๆ
(๔) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดตอสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อบูรณาการเปน
แผนแมบทเสนอตอคณะรัฐมนตรีตอไป
(๕) สนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม และการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร
และยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยางครบวงจรและยั่งยืน
(๖) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรกรรม
รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไมเปนธรรมตอสภาเกษตรกรแหงชาติ
(๗) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกร
(๘) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัตินี้
(๙) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแหงชาติ
มาตรา ๓๔ สมาชิ ก สภาเกษตรกรจั ง หวั ด ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
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(๑) เปนเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐)
มาตรา ๓๕ สภาเกษตรกรจังหวัดมีประธานสภาหนึ่งคนและรองประธานสภาสองคน
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามมาตรา ๓๒
ใหสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด จัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุม
เปน ครั้ง แรก เพื่อเลือ กประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด แตล ะแห งและให นําความ
ในมาตรา ๑๕ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการของสภาเกษตรกร
จังหวัดใหเปนไปตามขอบังคับของสภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด
รองประธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่ ป ระธานสภาเกษตรกรจั ง หวั ด
มอบหมาย และปฏิบัติหนาที่แทนเมื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
มาตรา ๓๗ ใหนําความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙
มาใชบังคับกับสภาเกษตรกรจังหวัดโดยอนุโลม
หมวด ๔
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
มาตรา ๓๘ ใหจัดตั้งสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น เรียกโดยยอวา “สกจ.” มีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
(๑) รับผิดชอบงานดานธุรการ และทําหนาที่เปนเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
(๒) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกร
จังหวัด
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(๓) ประชาสัม พัน ธใหเกษตรกร และองคกรเกษตรกร ไดทราบถึงนโยบาย แผนพัฒ นา
เกษตรกรรมจังหวัด และการดําเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
(๔) จัดใหมีระบบฐานขอมูลและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลงานการวิจัยและองคความรู
เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑเกษตรกรรม รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
(๕) ประสานการดําเนินงานกับเกษตรกร องคกรเกษตรกร และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) จัดทํารายงานประจําปของสภาเกษตรกรจังหวัด
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแหงชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ใหเลขาธิการแตงตั้งพนักงานของสํานักงานเปนหัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด
มาตรา ๔๐ ใหหั วหนา สํานั กงานสภาเกษตรกรจัง หวั ดเป น ผู บัง คับบั ญชาพนักงานและ
ลูกจาง และรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด ทั้งนี้ ภายใตการบังคับบัญชาของ
เลขาธิการและการกํากับดูแลของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
หมวด ๕
แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
มาตรา ๔๑ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติจัดทําแผนแมบท โดยผานกระบวนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับ แผนแม บทระดับจังหวัด และต องมีสาระสําคัญอยางนอ ย
ดังตอไปนี้
(๑) การพัฒนาศักยภาพ การสงเสริม และการสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกร องคกร
เกษตรกร กลุมเกษตรกร และยุวเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(๒) การสงเสริม การพัฒนา การคุมครองพื้น ที่เกษตรกรรม และการแกไขปญหาดินและ
ที่ดินโดยสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกรใหมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
ของตนเองอยางทั่วถึง
(๓) การสรางความเปน ธรรมดา นราคาผลผลิต ทางเกษตรกรรมโดยคํานึงถึ งการสงเสริ ม
ใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด
(๔) การพัฒนาแหลงน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม
(๕) การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการเกษตร
(๖) การคน ควา วิจั ย และพัฒนาภูมิ ปญญา พัน ธุกรรมพืชและสัตวทอ งถิ่น นวัตกรรม
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม และการถ า ยทอดองค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากการค น คว า วิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่อประโยชนทางเกษตรกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม
(๗) การเสนอแนะแนวทางในการเขาถึงแหลงทุน และการแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร
(๘) การสงเสริมและคุมครองสิทธิเกษตรกร และการเพิ่ม สิทธิและบทบาทของเกษตรกร
ที่เกี่ยวของกับการทํากินและการเขาถึงแหลงทรัพยากรที่จําเปนตอการประกอบการเกษตร
(๙) การสรางเครือขายองคกรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความรวมมือในดานการผลิต
ทางเกษตรกรรม การแปรรู ป การตลาด และการบริ โ ภคเพื่ อการยั งชี พระหวา งเครือ ขา ยองค ก ร
เกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน
(๑๐) การสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การให ก ารศึ ก ษา อบรม ถ า ยทอดความรู เทคโนโลยี
ดานเกษตรกรรม และการจัดการ แกเกษตรกรและยุวเกษตรกร
(๑๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน ที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยูใหสามารถรองรับ
การชวยเหลือเกษตรกรอยางครบวงจรและลดการซ้ําซอน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว
แผนแมบทตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และระยะเวลาในการดําเนินการ
ใหชัดเจนดวยก็ได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

มาตรา ๔๒ เมื่ อ สภาเกษตรกรแห ง ชาติ จั ด ทํ า แผนแม บ ทแล ว ให เ สนอนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณา วิเคราะห และกลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
มาตรา ๔๓ ใหสภาเกษตรกรแหงชาติมีอํานาจหนาที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนแมบท พรอมทั้งรายงานปญหาและอุปสรรคที่ไมอาจดําเนินการตามแผนแมบท และเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีพิจารณา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่มแรกใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนาที่เลขาธิการและ
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และใหเกษตรและสหกรณจังหวัดทําหนาที่หัวหนา
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ จั ด ข า ราชการของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตร
และสหกรณหรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมาชวยปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ
หรือสภาเกษตรกรจังหวัด แลวแตกรณีเปนการชั่วคราว
มาตรา ๔๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัดจัดใหมี
การเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ เพื่อใหไดมา
ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
มาตรา ๔๖ รายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรระดับหมูบาน ใหพิจารณาจาก
บัญชีครัวเรือนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขึ้นทะเบียนไวแลว โดยใหเกษตรกรที่บรรลุ
นิติภาวะทุกคนในแตละครัวเรือนเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร รวมทั้งพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ
เกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมตามวรรคสอง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเกษตรและสหกรณจังหวัด จัดใหมีการประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรที่บรรลุ
นิติ ภ าวะและมิ ได ขึ้ น ทะเบีย นครัว เรือ นเกษตรกรไว แต ป ระสงคจ ะใชสิ ท ธิใ นการเลือ กตั้ งได ม า
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม มีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทน
เกษตรกรระดับหมูบานของแตละพื้นที่นั้น
มาตรา ๔๗ ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศรายชื่อเกษตรกรตามมาตรา ๔๖ วรรคสาม
ให ป ลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจั ง หวั ด จั ดให มี การเลือ กตั้ งผู แ ทน
เกษตรกรระดับหมูบาน ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๔ ใหไดผูแทนเกษตรกรหมูบานละหนึ่งคน
ภายในสิบ หาวัน นับแตวัน เลือ กตั้งผูแ ทนเกษตรกรระดับหมู บานใหป ลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานที่ไดรับ
การเลือกตั้ง
มาตรา ๔๘ ภายในสามสิ บ วั น นั บแต วั น ประกาศรายชื่อ ผู แ ทนเกษตรกรระดั บ หมู บ า น
ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด
จัดใหมีการเลือกตั้งผูแ ทนเกษตรกรระดับตําบล โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับหมูบานในแตละตําบล
เลือกตั้งกันเอง ใหไดผูแทนเกษตรกรตําบล ตําบลละหนึ่งคน
ภายในสิ บห าวัน นับแตวั น เลื อกตั้งผู แทนเกษตรกรระดั บตํา บล ใหป ลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด ประกาศบัญชีรายชื่อผูแทนเกษตรกรระดับตําบลที่ไดรับ
การเลือกตั้ง
มาตรา ๔๙ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศรายชื่ อ ผู แ ทนเกษตรกรระดั บ ตํ า บล
ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด จัดใหมี
การเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรเพื่อเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบล
ในแตละอําเภอเลือกตั้งกันเอง ใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ อําเภอละหนึ่งคน
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ในกรณีที่จังหวัดใดมีจํานวนอําเภอนอยกวาสิบหกอําเภอ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
และเกษตรและสหกรณจังหวัด จัดใหผูแทนเกษตรกรระดับตําบลตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง เลือกตั้ง
กันเอง ใหไดผูแทนเกษตรกรรวมกัน จํานวนสิบหกคน โดยใหไดผูแทนเกษตรกรอําเภอ อําเภอละ
ไมนอยกวาหนึ่งคน ทั้งนี้ ผูแทนเกษตรกรในแตละอําเภอใหมีจํานวนมากนอยตามสัดสวนของเกษตรกร
ที่ไดขึ้นทะเบียนไวของแตละอําเภอ
มาตรา ๕๐ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด ประกาศบัญชี
รายชื่อผูแทนเกษตรกรที่ไดรับการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด พรอมทั้งแจงรายชื่อเพื่อให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการแตงตั้งเปนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และให
ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๑ ภายในสี่ สิ บ ห าวั น นั บแต วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาตามมาตรา ๕๐
ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเกษตรและสหกรณจังหวัด เรียกประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยใหสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ในแตละจังหวัดเลือกกันเอง
มาตรา ๕๒ ในวาระเริ่มแรก ใหรัฐมนตรีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการรับขึ้น
ทะเบียนองคกรเกษตรกร และจัดใหมีการรับขึ้น ทะเบียนองคกรเกษตรกรตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขดังกลาว ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการไดมาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตามมาตรา ๕ (๒) และ (๓) ชุดแรก
มาตรา ๕๓ การรับขึ้นทะเบียนองคกรตามมาตรา ๕๒ ใหมีระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
แตไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันเริ่มเปดใหมีการขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรครั้งแรก
ให ป ลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นองค ก รเกษตรกร
ในกรุงเทพมหานคร และเกษตรและสหกรณจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการขึ้น ทะเบียนองคกรเกษตรกร
ในจังหวัดอื่น
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มาตรา ๕๔ ในกรณีมีปญ หาอั น เนื่อ งมาจากการเลื อกตั้ง ใหเกษตรและสหกรณจั งหวั ด
หรือผูอํ านวยการสํานั กแผนงานและโครงการพิเ ศษ สํ านักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนผูวินิจฉัยแลวแตกรณี
คําวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ใหอุทธรณตอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณไดภายในสิบหาวัน
นับจากวันไดรับแจงคําวินิจฉัย
คําวินจิ ฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๑ ก
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหรัฐตองดําเนินการคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต การแปรรูปและการตลาด
สงเสริมใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของสภา
เกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรมและรักษาผลประโยชนรวมกัน ของเกษตรกร เพื่อสนับสนุนสิทธิและ
การมีสว นรว มของเกษตรกรในการกําหนดนโยบายและวางแผนการพัฒ นาเกษตรกรรมอยางเปนระบบ
เพื่อใหรัฐรักษาเสถียรภาพดานราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรใหดีขึ้นทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางตอเนื่อง ใหเปนไปเพื่อเกษตรกรอยางแทจริง
และมี ก ระบวนการตรวจสอบการใช อํานาจรัฐ ดานการปฏิบัติ ต ามนโยบายเกษตรกรรม อั น จะนํ าไปสู
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น เพื่อให
บรรลุตามเจตนารมณข องรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติเพื่อใหทําหนาที่เปนตัวแทนของ
เกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับเกษตรกรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

