
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 านาจหน้าที่ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  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 
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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  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง 

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  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน  และให้

หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย   
“ที่สมัครรับเลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่สมัคร 
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  
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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 าเภอที่มีเศษเหลือจากการค 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 
และประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขึ้น  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 านักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง   

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

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

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   
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(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  ที่เลือกตั้ง  

และการแต่งตัง้เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจงัหวดั
ประจ าอ าเภอ 

(2) ก ากับดูแล  และอ านวยการเลือกตั้ง  การลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง   
และการประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้ง 

(3) ก าหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน  รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  และรายงาน
ผลการเลือกตั้งต่อศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 

(4) ปฏิบัติการตามระเบียบนี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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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   
ต้องมีกรรมการอยู่ในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในต าแหน่ง  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ   
ถ้าประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่อยู่ในที่ประชุมนั้น
เลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ข้อ 25 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงคะแนนเสียง   
และกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 26 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  และให้พ้นจากหน้าที่เมื่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
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 
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(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  
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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   
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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 
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ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้อ 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 านวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมี  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 
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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  
หน่วยเลือกตั้งที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  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 
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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  ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  
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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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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(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  สถานที่ตามข้อ  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  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งของแต่ละ  
หน่วยเลือกตั้ง 

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

(๓) ชุดที่สาม  ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือการถอนชื่อ  แล้วเก็บรักษาไว้ 
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(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 าร้องขอเพ่ิมชื่อ 

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
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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
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ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอประกาศสมัครรับเลือกตั้ง   
ก าหนดการเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบวันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง  และต้องก าหนดวันรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่าห้าวัน  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก   

ข้อ 66 ในการสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครโดยให้กรอกรายละเอียด  ยื่นต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอตามวัน  เวลา  และสถานที่สมัครรับ
เลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก าหนด  พร้อมทั้ งเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน  1,000  บาท  และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  
ขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  13.5  เซนติเมตร  ตามจ านวนที่ผู้อ 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  โดยให้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น  ตามที่มีชื่อ 
ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น   

เอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ก าหนดให้ส่งเป็นส าเนา  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

ส าหรับคุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่าที่ก 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 าดับการยื่นใบสมัคร  

้หนา   ๒๐
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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 
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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  ประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร   
และติดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถาน ที่อื่น 
ที่เห็นสมควร  พร้อมทั้งจัดส่งส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  จ านวนหนึ่งชุด 

ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายให้จัดท าประกาศแยกต่างหาก  โดยให้มีชื่อตัว   
ชื่อสกุล  รูปถ่าย  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง  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
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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 
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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  เล่มที่  .....  เลขที่  ..........  ล าดับที่  
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  .......  อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ลงลายมือชื่อ  
ของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง  และมีช่องส าหรับลงลายมือชื่อหรือพิมพ์  
ลายนิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยเพ่ือเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ 79 บตัรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้าย  มีตราครุฑ  

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

ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  และค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย 
ข้อ 80 ให้เลขาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ก ากับ  ควบคุมการจัดพิมพ์และการจัดส่ง

บัตรเลือกตั้ง  การก าหนดมาตรการป้องกันการปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง   
โดยให้โรงพิมพ์ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้จัดพิมพ์ให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละแห่ง 

ส าหรับการจัดส่งบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) มอบหมายบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เลขาธิการก 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 
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ส่วนที่  ๓ 
การด าเนนิงานกอ่นวันเลอืกตั้ง 

 
 

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

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

จ านวนบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง  ต้องพิจารณาและค านวณ
ด้วยความรอบคอบให้มีจ านวนเพียงพอที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนด้วย 

ข้อ 83 ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
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 
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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  หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
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 
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้  ให้พิมพ ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวา  และหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมือที่สามารถพิมพ์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ให้ได้รับการยกเว้น  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกลงลายมือชื่อแทนและตั้งหมายเหตุ  
ว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 95 ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาด   
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  เมื่อคณะกรรมการประจ 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  จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ได้   
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 าหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน   

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 าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  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  
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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
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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 
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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
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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 
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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 
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  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 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม ่

 
 

ข้อ 137 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดสั่งให้มี
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใด  เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
(๒) มีผู้ร้องเรียนโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าการนับคะแนนเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม 
(๓) ในกรณีที่ปรากฏภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งว่า  การนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วย

เลือกตั้งใดหรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
เมื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  มีค าสั่งให้มีการ

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

ข้อ 138 ให้ผู้ อ านวยการการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเกษตรกรจั งหวัดประจ าอ า เภอ   
และคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราว  
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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) แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  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  สถานที่  
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) เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด
จัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดใหม่  จ านวนสามชุด  โดยปิด
ประกาศ  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หนึ่งชุด  ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้ง  
ที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้วหนึ่งชุด  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  เมื่อประธานกรรมการ  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จากคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าอ าเภอแล้ว  ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านและประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
ประจ าจังหวัด  เห็นว่าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ไดร้ับการเลือกตั้ง  ให้ประกาศผลการ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่   

(๒) กรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้ง  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  ส่วนที่  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  ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร  
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอก่อนวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ 
ไม่น้อยกว่าห้าวัน 

(6) ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ าอ าเภอ  คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัดประจ าอ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  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 

้หนา   ๔๖
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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 านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอย่างน้อย 
หนึ่งคณะจากพนักงานส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน   
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน  เพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา
เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ 
ที่ปลอดภัยตามที่เลขาธิการก าหนด 

ส่วนที ่ 2 
การท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๕๕ บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 

้หนา   ๔๗
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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  

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



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 าสั่ง  
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
หน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  ได้รับค่าตอบแทนตามประกาศของส านักงาน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



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  ทั้งนี้   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

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



(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

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



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 านวนสี่คน  

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

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

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  แทนต าแหน่งที่ว่าง  การประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
คนใหม่ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

(3) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด   
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

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



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 ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๕๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๕



หน้า 1 จาก 3 

 

    

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) หวัหน้าส 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 าโดยชอบแล้วมายื่นก่อนเริ่มการพิจารณา
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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
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดมีมต ิ 

 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจ 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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ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 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  
 
 
             
  
 

 




