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ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๐  (๔)  บัญญัติให้

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร  เพื่อให้มีหลักเกณฑ์วิธีการ 
ในการดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ทะเบียนเกษตรกร”  หมายความว่า  ทะเบียนเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี 
“เกษตรกรรรม”  หมายความว่า  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  และกิจการอื่นที่เก่ียวข้อง

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”  หมายความรวมถึง  หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  รวมถึงคณะผู้ปฏิบัติงาน 

สภาเกษตรกรระดับอําเภอ  และคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายสภาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ   

ที่นายทะเบียนมอบหมาย 

“ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  

คร้ังหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เลขาธิการประกาศกําหนดระยะเวลาในการรับขึ้นทะเบียน

เกษตรกรประจําปี  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ข้อ ๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร  

ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดแห่งท้องที่  ที่ผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต

ตามทะเบียนราษฎร์ 

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) เป็นเกษตรกร 

(๓) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  หรือมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์  นับถึงวันสุดท้าย 

ที่กําหนดให้มีการรับข้ึนทะเบียนของประกาศตามข้อ  ๕  วรรคสอง 

ข้อ ๘ เ ม่ือได้ มีประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามข้อ   ๕   แล้ว   ให้สํ า นักงาน 

สภาเกษตรกรแห่งชาติปิดประกาศเผยแพร่  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และให้ส่งประกาศดังกล่าว

ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อปิดประกาศเผยแพร่ไว้ที่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและจัดส่ง

สําเนาประกาศดังกล่าวให้จังหวัด  อําเภอ  ส่วนราชการในจังหวัด  หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน

ทุกระดับ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ขอความอนุเคราะห์ให้เผยแพร่ประกาศดังกล่าว  รวมทั้งให้นําประกาศ 

ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ตลอดจนให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ   

ให้เกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  ก่อนถึงวันกําหนดรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามประกาศดังกล่าว 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ข้อ ๙ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้แจ้งการข้ึนทะเบียน

เป็นเกษตรกรหรือแจ้งการเป็นเกษตรกรในการขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสั ตว์   และกรมประมง   กระทรวง เกษตรและสหกรณ์   มาดํ า เนินการตรวจสอบ 
ความซ้ําซ้อนของรายชื่อ  แล้วจัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรแยกเป็นจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  และหมู่บ้าน 

ให้จัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อเกษตรกรตามวรรคหน่ึงให้แก่สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
เพื่อใช้ในการดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรต่อไป 

ข้อ ๑๐ ให้นายทะเบียนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
และแจ้งคําสั่งให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทราบ  รวมทั้งปิดประกาศคําสั่งไว้  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดทําบัตรประจําตัวของเจ้าหน้าที่สําหรับเป็น

หลักฐานแสดงตนโดยให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัวในระหว่างการปฏิบัติงานรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิ

ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอและการรับคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๑๓ การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามประกาศรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามข้อ  ๕  ให้นาย

ทะเบียนดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรายหมู่บ้านและตําบล  โดยให้กําหนดแผนการปฏิบัติงานเสนอ 
สภาเกษตรกรจังหวัดให้ความเห็นชอบ  แล้วประกาศแผนการปฏิบัติงานพร้อมวัน  เวลา  และสถานที่  
ในการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดที่อยู่ในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติตามข้อ  ๙  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๗  ยื่นคําขอ 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ผู้ประสงค์จะย่ืนคําขอมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์

ตามกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่  ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรออกใบตอบรับการรับคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ให้แก่ผู้ยื่นคําขอไว้เป็นหลักฐาน 
สําหรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรและแบบตอบรับการรับคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๕ ในวาระเร่ิมแรกให้ถือว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร  รวมทั้งบุคคลท่ีระบุชื่อ 

ในทะเบียนครัวเรือนที่ระบุว่าเป็นผู้ประกอบเกษตรกรรม  และมีอายุครบตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติตาม

ข้อ  ๗  ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร  และผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์หรือกรมประมง  รวมทั้ง

บุคคลในครัวเรือนที่ระบุรายชื่อไว้ในแบบแจ้งการขึ้นทะเบียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  ซึ่งสํานักงาน 
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รวบรวมตรวจสอบและจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อเกษตรกรไว้แล้วตามข้อ  ๙   
เป็นผู้ที่ได้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามข้อ  ๑๔  ของระเบียบนี้  และบัญชีรายชื่อที่นายทะเบียนจัดทํา

และไปติดประกาศในท้องที่ภูมิลําเนาของผู้ที่มีรายชื่อตามข้อ  ๑๓  เป็นการตอบรับการย่ืนคําขอ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบนี้แล้ว 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๑๖ การดําเนินการพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร  กรณีที่ถือได้ว่าได้ยื่นคําขอ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตามข้อ  ๑๕  ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามบัญชีรายชื่อ 
เป็นรายบุคคล  โดยตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) สถานะภาพว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 
(๒) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  หรือมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้าย 

ของระยะเวลาในประกาศรับข้ึนทะเบียนหรือไม่ 
(๓) การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ยังคงประกอบเกษตรกรรมอยู่หรือไม่  อย่างไร 
หลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่ใช้ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๗ การตรวจคุณสมบัติตามข้อ  ๑๖  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ปกครองท้องที่

หรือสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้แทนของท้องที่  หรือผู้นําชุมชนในท้องที่ซึ่งทราบข้อมูล 
ของผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อเป็นอย่างดี 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อในแบบตรวจสอบ  และให้ผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้รับรอง   
ลงลายมือชื่อ  พร้อมระบุตําแหน่งหรือสถานะในแบบตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ข้อ ๑๘ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อตามข้อ  ๙  ซึ่งเป็นผู้ยื่น 
คําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหม่ตามข้อ  ๑๔  ให้ตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

(๑) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  หรือมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของ

ระยะเวลาในประกาศรับข้ึนทะเบียนหรือไม่ 
(๒) การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
หลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่ใช้ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหม่ตามข้อ  ๑๘   

ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๗  โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ เม่ือดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถือว่าได้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ตามข้อ  ๑๗  และผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ตามข้อ  ๑๘  แล้วเสร็จครบถ้วนในหมู่บ้านใดแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรของหมู่บ้านนั้นเรียงลําดับ 
เป็นรายครัวเรือนแยกเป็นบัญชีรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนควรได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและบัญชีรายช่ือ

ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ไม่ควรได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  
นําเสนอคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบลเพื่อพิจารณากลั่นกรองเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้ขอ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมความเห็นเพื่อนําเสนอคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอพิจารณาต่อไป 

ให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตําบล  พิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติของผู้ยื่นคําขอ 
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายหมู่บ้านเม่ือพิจารณาครบทุกหมู่บ้านในตําบลนั้น ๆ  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นรายตําบลเรียงลําดับหมู่บ้านแยกเป็น

บัญชีรายชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนควรได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและบัญชีรายช่ือผู้ที่คุณสมบัติ 
ไม่ครบถ้วนไม่ควรได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามผลการพิจารณาของคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับตําบล  นําเสนอคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอเพื่อพิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมความเห็นเพื่อนําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาต่อไป 
แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่

เลขาธิการประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ ให้คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอําเภอ  พิจารณากลั่นกรองผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามข้อ  ๒๐  วรรคสอง  เป็นรายตําบล  เม่ือพิจารณาเสร็จแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายอําเภอ  ตําบล  และหมู่บ้าน

แยกเป็นบัญชีรายชื่อที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนควรได้รับการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและบัญชีรายชื่อ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ไม่ควรได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามผลการพิจารณาของคณะผู้ปฏิบัติงาน 
สภาเกษตรกรระดับอําเภอ  นําเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อพิจารณารับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
หรือไม่รับข้ึนทะเบียนเกษตรกรแต่ละรายต่อไป 

ให้สภาเกษตรกรจังหวัด  พิจารณารายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกร

ระดับอําเภอเสนอตามตามวรรคหน่ึง  และมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้รับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายบุคคล 

ข้อ ๒๒ เม่ือสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ตามข้อ  ๒๑  วรรคสอง  แล้ว  ให้นายทะเบียนแห่งท้องที่จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ที่ได้รับการพิจารณาข้ึนทะเบียนเกษตรกรและบัญชีรายชื่อของผู้ขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีไม่ได้รับ 

การพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรติดประกาศไว้  ณ  สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและจัดส่งสําเนา

ประกาศดังกล่าวพร้อมบัญชีรายชื่อของแต่ละหมู่บ้านให้ผู้ปกครองท้องที่  ขอความอนุเคราะห์ให้ติด  

ประกาศบัญชีรายช่ือไว้  ณ  ที่ทําการกํานันหรือที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทราบ   

และให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาตามประกาศ  ยื่นคําคัดค้านได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หมวด  ๓ 

การคัดค้านและการอุทธรณ์ 
 

 

ข้อ ๒๓ ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ 

ให้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามประกาศในข้อ  ๒๒  ให้ยื่นคําคัดค้านหรือย่ืนอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

เป็นหนังสือโดยระบุเหตุผล  ข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐานอ้างอิงประกอบการคําคัดค้านหรืออุทธรณ์

ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันประกาศตามข้อ  ๒๒ 

การย่ืนคําคัดค้านหรืออุทธรณ์  ให้ยื่นผ่านนายทะเบียนแห่งจังหวัดท้องที่ 

เม่ือนายทะเบียนได้รับคําคัดค้านหรืออุทธรณ์  ให้เสนอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจารณา

แต่งตั้งคณะทํางานขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ทั้งจาก 

ผู้คัดค้านหรือผู้อุทธรณ์  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  แล้วเสนอผลการตรวจสอบให้ประธานสภาเกษตรกร

แห่งชาติพิจารณา 

คําวินิจฉัยของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
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ข้อ ๒๔ เ ม่ือประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ 
เป็นประการใด  ให้นายทะเบียนดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้น  แล้วแจ้งผลการวินิจฉัย 
ให้ผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์ทราบ 

ข้อ ๒๕ เม่ือไม่มีผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์  หรือมีผู้คัดค้านหรือผู้อุทธรณ์แต่ได้พิจารณาคําคัดค้าน

หรืออุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว  ให้นายทะเบียนดําเนินการนําผลการพิจารณาเห็นชอบให้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ของสภาเกษตรกรจังหวัด  มาจัดทําเป็นทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดตามบัญชีรายชื่อในข้อ  ๒๒   
หรือบัญชีรายชื่อที่แก้ไขเพิ่มเติมตามผลการพิจารณาวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์ตามข้อ  ๒๔ 

ข้อ ๒๖ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดติดประกาศทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดไว้ที่

สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและจัดส่งทะเบียนเกษตรกรของจังหวัดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 
ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๗ ให้สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติรายงานผลการดําเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร

ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติทราบเม่ือสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามประกาศ 
ในข้อ  ๕  แล้ว 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้เป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ทั้งนี้  คําวินิจฉัยชี้ขาดของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ




