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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การจับสัตวน้ํา การใช

และบํารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น้ํา และปาไมอยางย่ังยืน และใหหมายความรวมถึงการสราง
มูลคาเพ่ิม การแปรรูป การจําหนาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว 
การจับสัตวน้ํา การใชและบํารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น้ํา และปาไมอยางย่ังยืน และการอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“เกษตรกร” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
หลักตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันเพื่อ
วัตถุประสงคในการประกอบเกษตรกรรมรวมกัน โดยจะเปนหรือไมเปนนิติบุคคลก็ได และไดข้ึน
ทะเบียนตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขา 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑๓/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมี อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร” 
ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการแกไขปญหาของเกษตรกร 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
(๓) พัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม 

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร 
(๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวาง

เกษตรกร 
 
มาตรา ๖  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการบริจาค 
(๔) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน 
(๖) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของ
สํานักงาน และคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผนดินเขาสมทบกองทุนเทา
จํานวนที่จําเปน 

 
มาตรา ๗  กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน 

 
มาตรา ๘  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค 

ตามมาตรา ๕ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ใหองคกรเกษตรกรกูยืมเงินเพื่อการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๔) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(๕) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๖) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่อง ในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 
 
มาตรา ๘/๑๒  หามมิใหบุคคลใดยกอายุความขึ้นตอสูกับกองทุนในเรื่อง

ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
ทรัพยสินของกองทุนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๙  คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน และคาใชจายตามภาระผูกพัน

ของกองทุนใหจายจากเงินกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๐  กองทุนไมเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ 
รายรับของกองทุนใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายได

แผนดิน 
 
มาตรา ๑๐/๑๓  เพ่ือจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ใหกองทุนจัดใหมีบัญชี

จัดการหนี้ของเกษตรกร เพ่ือใชจายในการจัดการหนี้ของเกษตรกรโดยเฉพาะ 

                                                 
๒ มาตรา ๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่ สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี ให

คณะกรรมการเสนองบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

งบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีนําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดให
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   

 
มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนฟนฟู

และพัฒนาเกษตรกร” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสิบ
เอ็ดคน และผูแทนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคนเปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง

มีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณที่เก่ียวของกับการบริหารการเงินหรือการ
ธนาคาร การฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโยลีการเกษตรการ
พัฒนาแหลงน้ํา และการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใหแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิภาคราชการจํานวนหาคน และผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจํานวนหกคน 

 
มาตรา ๑๓  การแตงตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง

เกษตรกรซึ่งไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกองคกรเกษตรกรในสี่ภูมิภาค อยางนอยภูมิภาคละสองคน 
สวนที่เหลือใหเปนไปตามสัดสวนของสมาชิกเกษตรกรในแตละภูมิภาค 

การแบงภูมิภาคและการเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผูแทนเกษตรกรตองไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

                                                                                                                                            
๓ มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ไมเปนขาราชการ พนักงานองคกรของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๓) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐไลออก

ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สิน

เกษตรกรและการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๒) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ในการบริหาร

กิจการของกองทุน 
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จัดหาผลประโยชนของกองทุน 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองคกร

เกษตรกร 
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาของ

องคกรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและโครงการ 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟนฟู

และพัฒนาเกษตรกร และการใชคืนเงินใหแกกองทุน 
(๘) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานในสวนที่เก่ียวกับการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๙) กํากับ ใหคําปรึกษา และแนะนําแกคณะกรรมการบริหารและสํานักงานใน

การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๐) ใหความเห็นชอบในการกําหนดภาระผูกพันของกองทุน 
(๑๑) กําหนดมาตรการ สงเสริม สนับสนุน องคกรเกษตรกร 
(๑๒) แตงตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเปนผูปฏิบัติหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตอไปได 

 
มาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรมีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสอง

วาระติดตอกันไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนเกษตรกรพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๗) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 

คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนกรรมการแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนเกษตรกรพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งเกษตรกรในภูมิภาคนั้นเปนกรรมการแทน โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๑๓ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

กรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมพิจารณาและ
ออกเสียงในเรื่องนั้น 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   

 
มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีจํานวนรวมกันเจ็ดคน 
โดยใหแตงตั้งจากบุคคลในคณะกรรมการจํานวนสามคนซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทนเกษตรกร
จํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางสาขาเศรษฐศาสตร สาขาการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตรสาขาละ
หนึ่งคนเปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการ 

ใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแก
คณะกรรมการบริหารดวยโดยอนุโลม๔ 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังของคณะกรรมการ 
(๒) เสนอและรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน 
(๓) อนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนาขององคกรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุน 
(๔) อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกวาหาแสนบาท 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให

ผูอ่ืนปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ 
(๖) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการ

กําหนดเงินเดือนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง 
(๗) ใหคํ าปรึกษาและคําแนะนําแก เลขาธิการในการดํา เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๘) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ระเบียบหรือขอบังคับตาม (๕) และ (๖) เมื่อได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการแลวใหใชบังคับได 
การจัดการกองทุนเกี่ยวกับบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร ใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร๕ 
 
มาตรา ๒๒  กรรมการและกรรมการบริหารอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา

เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหจาย
จากเงินกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

                                                 
๔ มาตรา ๒๐ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕ มาตรา ๒๑ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๔ 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
   

 
มาตรา ๒๓ ใหสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสํานักงานใหญอยูใน

กรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสาขา ณ ที่อ่ืนใดตามความจําเปนก็ได 
 
มาตรา ๒๔๖  สํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร และเสนอความเห็น ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่
เก่ียวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการดังกลาว 

(๒) ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑใน
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ใหการสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกร
เกษตรกรเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความ
จําเปน หรือตามที่เกษตรกร หรือองคกรเกษตรกรรองขอ 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร 
แลวแตกรณ ี

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) จัดทํางบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุน และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ 
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๕  ใหเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน

และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกําหนด 

ใหเลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานของสํานักงานเปนพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการจากผูซึ่ง

มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

                                                 
๖ มาตรา ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณที่จะปฏิบัติงานใหแก

กองทุนได 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุน

ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 
 
มาตรา ๒๗  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการกําหนดเงื่อนไขใน

การทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหนาที่เลขาธิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให
เปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยใหมีกําหนดระยะเวลาการจางคราวละไม
เกินสี่ป 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจางตามวรรคหนึ่งแลว คณะกรรมการ
บริหารโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจมีมติใหทําสัญญาจางเลขาธิการใหปฏิบัติงาน
ตอไปอีกก็ได 

ใหเลขาธิการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๘  นอกจากพนจากตําแหนงตามกําหนดระยะเวลาการจาง เลขาธิการ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๖ 
(๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง 
 
มาตรา ๒๙  ใหเลขาธิการเปนผูแทนของกองทุนในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับ

บุคคลภายนอก 
นิติกรรมที่กระทําโดยฝาฝนขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด ยอมไมผูกพัน

กองทุน เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 
 

หมวด ๕ 
การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  เกษตรกรที่รวมตัวกันเปนกลุมหรือคณะ เพ่ือประกอบเกษตรกรรม
รวมกัน ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม ถาประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนองคกรเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

เกษตรกรจะเปนสมาชิกองคกรเกษตรกรในขณะเดียวกันไดเพียงแหงเดียว 
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอข้ึนทะเบียนองคกรเกษตรกรและการพิจารณา

รับขึ้นทะเบียนองคกรเกษตรกรใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  องคกรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให

ทําแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรยื่นตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขาที่เปนที่ตั้งของ
องคกรเกษตรกร 

ในกรณีทองที่ที่ตั้งองคกรเกษตรกรไมมีสํานักงานหรือสํานักงานสาขาตั้งอยู ให
ย่ืนตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขาที่ใกลเคียง 

 
มาตรา ๓๒  แผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร อยางนอยตองระบุ

ขอความดังตอไปนี้ 
(๑) หมายเลขทะเบียนขององคกรเกษตรกร 
(๒) รายชื่อของเกษตรกรทั้งหมดขององคกรเกษตรกร 
(๓) เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๔) รายละเอียดแหงสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันตาง ๆ ขององคกร

เกษตรกรที่เปนนิติบุคคลและเกษตรกรแตละคนที่เปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรในขณะที่ย่ืน
แผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๕) รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแตละโครงการ 
(๖) หลักการ วิธีดําเนินการ และข้ันตอนของการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๗) ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
(๘) รายชื่อของผูใหการสนับสนุนแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

พรอมรายละเอียดในการใหการสนับสนุน ถามี 
 
มาตรา ๓๓  ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติแผนฟนฟู

และพัฒนาเกษตรกร  ในกรณีที่ แผนนั้นมี โครงการที่ อ ยู ในอํ านาจพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารดวย ใหพิจารณาโครงการนั้นไปพรอมกัน และใหแจงผลการพิจารณาใหองคกร
เกษตรกรทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแผน 

ในกรณีที่ไมอนุมัติตามแผนใหแจงเหตุผลโดยยอ และใหองคกรเกษตรกรมีสิทธิ
อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๓๔  ใหเลขาธิการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินไมเกินหาแสนบาท 
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินเกินกวาหาแสนบาท 
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหดําเนินการตามมาตรา ๓๓ โดย

อนุโลม คําวินิจฉัยของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งใหองคกรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณตอคณะ
กรรมการบริหารไดภายในสามสิบวันนับแตที่ ได รับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการบริหารใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๓๕  คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการ อาจเห็นชอบแผนหรือ

โครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหปฏิบัติดวยก็ได 
 
มาตรา ๓๖  ใหองคกรเกษตรกรรายงานผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตอสํานักงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกําหนด 

ใหสํานักงานตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการ
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ถาผลการพิจารณาปรากฏวาการดําเนินการไมเปนไปตามแผนหรือ
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหแจงองคกรเกษตรกรทําการแกไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และในกรณีที่เห็นสมควรอาจมีคําส่ังใหพักการจายเงินตามแผนหรือโครงการในระหวางนั้นก็ได 
และใหรายงานคณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

ในกรณีที่ปรากฏแนชัดวาองคกรเกษตรกรไมอาจดําเนินการใหเปนไปตามแผน
หรือโครงการนั้นตอไปได ใหเลขาธิการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งยกเลิกแผนหรือ
โครงการนั้น 

ใหองคกรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการบริหารตามวรรคสาม 
ตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
มาตรา  ๓๗   ในการปฏิบัติหน าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการ 

กรรมการบริหาร เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕/๑ 
การแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกร๗ 

                                                 
๗ หมวด ๕/๑ การแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกร มาตรา ๓๗/๑ ถึงมาตรา ๓๗/๑๐ เพ่ิม

โดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๓๗/๑  ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
“หนี้” หมายความวา หนี้อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร

ซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกร 
“หนี้ในระบบ” หมายความวา 
(๑) หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการสงเสริมของรัฐ 
(๒) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน 
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมจากสถาบันเกษตรกร 
“โครงการสงเสริมของรัฐ” หมายความวา โครงการของกระทรวง ทบวง กรม 

ราชการสวนภูมิภาค หรือรัฐวิสาหกิจ 
“สถาบันการเงิน” หมายความวา 
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 
(๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามกฎหมายวาดวยธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(๓) นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการกําหนด 
“สถาบันเกษตรกร” หมายความวา นิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
 

สวนที่ ๒ 
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

   
 

มาตรา ๓๗/๒  ใหมีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ผูแทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากกรรมการซึ่งเปน
ผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการเกาคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของทางสาขาเศรษฐศาสตร สาขาการ
บริหาร การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร สาขาละหนึ่งคนเปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเลือกกรรมการดวยกันเองเปนประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ของ
เกษตรกรเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแก
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗/๓  คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินการตามแผนแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการให

ความเห็นชอบ 
(๒) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของ

เกษตรกร ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังของ
คณะกรรมการ 

(๓) เสนอและรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนใน
บัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร 

(๔) กําหนดหลักเกณฑการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
(๕) ใหคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ าแก เลขาธิการในการดํ า เนินการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๖) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗/๔  กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรอาจไดรับเบี้ยประชุม คา

พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอ่ืนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยใหจายจาก
เงินกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร 

 
สวนที่ ๓ 

การจัดการหนีข้องเกษตรกร 
   

 
 
มาตรา ๓๗/๕  ใหจัดตั้งสํานักข้ึนในสํานักงาน เรียกวา “สํานักจัดการหนี้ของ

เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการ 
และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกําหนด 

ใหมีผูอํานวยการสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรเปนผูควบคุมดูแลสํานัก และอยู
ภายใตบังคับบัญชาของเลขาธิการ สําหรับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗/๖  เกษตรกรซึ่งเปนหนี้ในระบบ และประสงคขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรตอสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประกาศกําหนด 

เมื่อไดรับคําขอข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรทํา
การตรวจสอบหลักฐานถึงความมีอยูจริงของหนี้และหลักประกันที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้ง
จําแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
กําหนด 

 
มาตรา ๓๗/๗  เกษตรกรซึ่งเปนหนี้ในระบบตามโครงการสงเสริมของรัฐ

โครงการใดที่คณะกรรมการเห็นวาไมประสบความสําเร็จ โดยมิใชความผิดของเกษตรกร ให
พิจารณาชวยเหลือโดยใหกองทุนรับภาระชําระหนี้นั้นใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 

การชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ใหจายเปนเงินสด 
พันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหจัดสรรงบประมาณแผนดินเขาสมทบกองทุนสําหรับการดําเนินการตามวรรค
หนึ่ง 

 
มาตรา ๓๗/๘  เกษตรกรตามความในมาตรา ๓๗/๗ ที่ไดรับการยกเลิกหนี้

ทั้งหมดหรือบางสวนจากคณะกรรมการ ตองเขากระบวนการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗/๙  เกษตรกรซึ่งเปนหนี้ในระบบที่มิใชโครงการสงเสริมของรัฐ เมื่อ

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการใหมีอํานาจ
หนาที่จัดการหนี้ของเกษตรกรรายใดแลว ใหคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีอํานาจชําระ
หนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางสวนได โดยการจายเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล 
หรือตั๋วเงิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อกองทุนรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่งแลว ให
ทรัพยสินของเกษตรกรที่ใชเปนหลักประกันการชําระหนี้ตกเปนของกองทุน และเกษตรกรจะ
ไดรับทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันคืนไปจากกองทุนโดยการเชาซื้อ หรือซื้อ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจผอนผันการชําระหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ ใหแกเกษตรกร
ไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา และรัฐพึงจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในสวนที่กองทุนตอง
รับภาระคาใชจายนี้ 

การดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และใหเกษตรกรผูนั้นเขาสูกระบวนการ
ฟนฟูตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๗/๑๐  กองทุนและเกษตรกรที่เก่ียวของในกิจการใดที่กฎหมาย

กําหนดใหจดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกองทุนและเกษตรกรไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม และภาษีอากรในการจด
ทะเบียนนั้น ไมวาจะเปนในฐานะผูโอนหรือผูรับโอนก็ตาม 

การยกเวนภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร โดยจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขไวดวยก็ได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหดําเนินการตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๓๘ ในระหวางที่ยังไมมีการดําเนินการแตงตั้ง

กรรมการ ผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งเปนเกษตรกร
จํานวนยี่สิบคนใหเปนกรรมการผูแทนเกษตรกรไปพลางกอน 

ใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ผูจัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคราชการ และให
รัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ จํานวนหาคนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองมี สิทธิ ได รับการแตงตั้ งจาก
คณะกรรมการใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหาร เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไป
พลางกอน 

 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปน

เลขาธิการเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาการเกษตรที่
ผานมาเปนการกําหนดนโยบายโดยทางราชการ ซึ่งมิไดเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูและการประกอบ
เกษตรกรรมของตนเอง จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของเกษตรกร
อยางแทจริง ดวยเหตุดังกลาวจึงจําเปนจะตองจัดตั้งองคกรที่รับผิดชอบในการฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรอยางตอเนื่องและเปนอิสระ โดยการประสานความรวมมือระหวางขาราชการในระดับ
กําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเปนผูกําหนดนโยบายในการบริหาร
กองทุนฟนฟูเกษตรกร และเปดโอกาสใหเกษตรกรที่ขาดปจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกัน
เปนองคกรเกษตรกร เพ่ือทําแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการ
จัดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อใหการฟนฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุงหมายของการจัดใหมีกองทุน  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุประสงคและแนว
ทางการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรอันเนื่องจากโครงการสงเสริมของรัฐที่ไมประสบผลสําเร็จไว
อยางชัดเจน เกษตรกรไมสามารถไดรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแกปญหาหนี้เดิมของ
เกษตรกรที่เปนหนี้ในระบบเปนเหตุใหเกษตรกรเหลานั้นไมมีโอกาสฟนฟูอาชีพและดํารงชีพใน
ดานเกษตรกรรมไดอยางมั่นคง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐพร/แกไข 
วศิน/ตรวจ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๑๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 


