พระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒
----------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้ า ฯ ให้ ประกาศว่า

โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ ใี ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
*[รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๑๓/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์นา้ การใช้
และบารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน นา้ และป่ าไม้ อย่างยั่งยืน และให้ หมายความรวมถึงการสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม การแปรรูป การจาหน่าย ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
การจับสัตว์นา้ การใช้ และบารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน นา้ และป่ าไม้ อย่างยั่งยืน และการอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
“องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็ นหรือไม่เป็ นนิติบุคคลก็ได้ และได้ ข้ นึ
ทะเบียนต่อสานักงานหรือสานักงานสาขา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี และให้ มีอานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับ
ได้

หมวด ๑
กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
------------

มาตรา ๕ ให้ จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกร”
ให้ กองทุนเป็ นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการแก้ ไขปัญหาของเกษตรกร
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร
(๓) พัฒนาความรู้ในด้ านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
เพื่อ
สร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่องค์กรเกษตรกร

(๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่าง
เกษตรกร

มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้ วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้ รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการบริจาค
(๔) เงินที่ได้ จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ตกเป็ นของกองทุน
(๖) ดอกผลหรือรายได้ จากเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน
ในกรณีกองทุนมีจานวนเงินไม่พอสาหรับค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้ าสมทบกองทุนเท่าจานวนที่
จาเป็ น

มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้ วยเงินทดแทน

มาตรา ๘ กองทุนมีอานาจกระทากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๕ อานาจเช่นว่านี้ให้ รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

(๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ให้ องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๔) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๕) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(๖) กระทาการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง ในการจัดให้ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน

มาตรา ๙ ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานของกองทุน และค่าใช้ จ่ายตามภาระผูกพัน
ของกองทุนให้ จ่ายจากเงินกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๐ กองทุนไม่เป็ นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วย
วิธกี ารงบประมาณ
รายรับของกองทุนให้ นาเข้ าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน

มาตรา ๑๑ ภายในกาหนดเวลาหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันสิ้นปี บัญชี ให้
คณะกรรมการ
เสนองบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคารับรองการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและทา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีนาเสนอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดให้
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๒
คณะกรรมการกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
-------------

มาตรา ๑๒ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกร” ประกอบด้ วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นรองประธาน
กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวน
สิบเอ็ดคน และผู้แทนเกษตรกรจานวนยี่สบิ คนเป็ นกรรมการ
ให้ เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้ พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับการบริหารการเงินหรือ
การธนาคาร การฟื้ นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโยลีการเกษตร
การพัฒนาแหล่งนา้ และการอนุรักษ์ฟ้ ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการจานวนห้ าคน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจานวนหกคน

มาตรา ๑๓ การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ให้ รัฐมนตรีแต่งตั้ง

เกษตรกร
ซึ่งได้ รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสี่ภมู ิภาค อย่างน้ อยภูมิภาคละสองคน ส่วนที่เหลือ
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของสมาชิกเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค
การแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกรต้ องไม่มี
ลักษณะ
ต้ องห้ าม ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้ องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง
(๒) ไม่เป็ นข้ าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๓) ไม่เป็ นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก
ปลดออก ให้ ออก หรือเลิกจ้ างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้ าที่

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ ไขปัญหาหนี้สนิ
เกษตรกรและการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศ
เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) กาหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้ อบังคับ และประกาศ ในการบริหาร

กิจการของกองทุน
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุน
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กร
เกษตรกร
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาของ
องค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนและโครงการ
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร และการใช้ คืนเงินให้ แก่กองทุน
(๘) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี ของสานักงานในส่วนที่เกี่ยวกับการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๙) กากับ ให้ คาปรึกษา และแนะนาแก่คณะกรรมการบริหารและสานักงานใน
การ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๐) ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดภาระผูกพันของกองทุน
(๑๑) กาหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร
(๑๒) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ น
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเป็ นผู้ปฏิบัติหรือเตรียมข้ อเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาดาเนินการต่อไปได้

มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรพ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก
(๗) มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๑๘ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะ
รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่นื เป็ นกรรมการแทนได้ และให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทน
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน

ในกรณีท่กี รรมการซึ่งเป็ นผู้แทนเกษตรกรพ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้ รัฐมนตรี
แต่งตั้งเกษตรกรในภูมิภาคนั้นเป็ นกรรมการแทน โดยให้ ดาเนินการตามมาตรา ๑๓ โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธาน
กรรมการ
ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี้ขาด
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ เสียเป็ นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ ามมิให้ เข้ าร่วมพิจารณาและ
ออกเสียงในเรื่องนั้น

หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
---------------

มาตรา ๒๐ ให้ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประกอบด้ วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีจานวนรวมกันเจ็ดคน โดย
ให้ แต่งตั้งจากบุคคลในคณะกรรมการจานวนสามคนซึ่งในจานวนนี้จะต้ องเป็ นผู้แทนเกษตรกร

จานวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ีงมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ อง
ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์สาขาละ
หนึ่งคนเป็ นกรรมการ และให้ เลขาธิการเป็ นกรรมการและเลขานุการ
ให้ คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการ
ให้ นามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้ บังคับในเรื่องวาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้ นจากตาแหน่งก่อนวาระ และให้ นามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้ บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมการใช้ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
นโยบาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของคณะกรรมการ
(๒) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุน

(๓) อนุมัติแผนฟื้ นฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน
(๔) อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้ าแสนบาท
(๕) ออกข้ อบังคับว่าด้ วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอานาจให้ ผ้ ูอ่นื
ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ
(๖) ออกระเบียบหรือข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการ
กาหนด
เงินเดือนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้ าง

(๗) ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาแก่เลขาธิการในการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๘) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ เป็ น
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ระเบียบหรือข้ อบังคับตาม (๕) และ (๖) เมื่อได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแล้ วให้ ใช้ บังคับได้

มาตรา ๒๒ กรรมการและกรรมการบริหารอาจได้ รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้ จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
้้ โดยให้ จ่ายจากเงินกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวง
การคลัง

หมวด ๔
สานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
---------------

มาตรา ๒๓ ให้ สานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสานักงานใหญ่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสาขา ณ ที่อ่นื ใดตามความจาเป็ นก็ได้

มาตรา ๒๔ สานักงานมีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ศึกษาและ
รวบ
รวมข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรได้ ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ใน
การฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาแผนหรือ
โครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

(๔) ให้ การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะนาแก่องค์กรเกษตรกรเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจาเป็ น หรือตามที่องค์กร
เกษตรกรร้ องขอ
(๕) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและ
พัฒนาเกษตรกรที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
(๖) จัดทางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี ของสานักงานเสนอต่อคณะกรรมการ
(๗) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้ เลขาธิการเป็ นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ างของสานักงาน
และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสานักงานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกาหนด
ให้ เลขาธิการมีอานาจแต่งตั้งพนักงานของสานักงานเป็ นพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๒๖ ให้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ ดารงตาแหน่งเลขาธิการจาก
ผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้ าปี บริบูรณ์
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ท่จี ะปฏิบัติงานให้ แก่
กองทุนได้
(๔) ไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๔
(๕) ไม่เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๗) ไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทาให้ แก่กองทุน
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อม

มาตรา ๒๗ การดารงตาแหน่ง การพ้ นจากตาแหน่ง และการกาหนดเงื่อนไข
ในการทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหน้ าที่เลขาธิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ เป็ นไปตามสัญญาจ้ างที่คณะกรรมการบริหารกาหนด โดยให้ มีกาหนดระยะเวลาการจ้ างคราวละ
ไม่เกินสี่ปี
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้ างตามวรรคหนึ่งแล้ ว คณะกรรมการ
บริหารโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจมีมติให้ ทาสัญญาจ้ างเลขาธิการให้ ปฏิบัติงาน

ต่อไปอีกก็ได้
ให้ เลขาธิการได้ รับเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด

มาตรา ๒๘ นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามกาหนดระยะเวลาการจ้ าง เลขาธิการ
พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๒๖
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ เลิกจ้ าง

มาตรา ๒๙ ให้ เลขาธิการเป็ นผู้แทนของกองทุนในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก
นิติกรรมที่กระทาโดยฝ่ าฝื นข้ อบังคับที่คณะกรรมการกาหนด ย่อมไม่ผูกพัน
กองทุน
เว้ นแต่คณะกรรมการจะให้ สัตยาบัน

หมวด ๕
การฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
---------------

มาตรา ๓๐ เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มหรือคณะ เพื่อประกอบเกษตรกรรม
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นนิติบุคคลหรือไม่กต็ าม ถ้ าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็ นองค์กรเกษตรกรตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ ย่ นื คาขอต่อสานักงานหรือสานักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
เกษตรกรจะเป็ นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะเดียวกันได้ เพียงแห่งเดียว
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและการพิจารณา
รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๓๑ องค์กรเกษตรกรมีสทิ ธิขอรับการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้
ทาแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรยื่นต่อสานักงานหรือสานักงานสาขาที่เป็ นที่ต้งั
ขององค์กรเกษตรกร
ในกรณีท้องที่ท่ตี ้ังองค์กรเกษตรกรไม่มีสานักงานหรือสานักงานสาขาตั้งอยู่ ให้ ย่ นื
ต่อสานักงานหรือสานักงานสาขาที่ใกล้ เคียง

มาตรา ๓๒ แผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างน้ อยต้ องระบุ
ข้ อความดังต่อไปนี้
(๑) หมายเลขทะเบียนขององค์กรเกษตรกร
(๒) รายชื่อของเกษตรกรทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร
(๓) เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร

(๔) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สนิ และภาระผูกพันต่าง ๆ ขององค์กร
เกษตรกรที่เป็ นนิติบุคคลและเกษตรกรแต่ละคนที่เป็ นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในขณะ
ที่ย่ นื แผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๕) รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแต่ละโครงการ
(๖) หลักการ วิธดี าเนินการ และขั้นตอนของการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๗) ระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๘) รายชื่อของผู้ให้ การสนับสนุนแผนหรือโครงการฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พร้ อมรายละเอียดในการให้ การสนับสนุน ถ้ ามี

มาตรา ๓๓ ให้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจในการพิจารณาอนุมัติแผนฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ในกรณีท่แี ผนนั้นมีโครงการที่อยู่ในอานาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
ด้ วย ให้ พิจารณาโครงการนั้นไปพร้ อมกัน และให้ แจ้ งผลการพิจารณาให้ องค์กรเกษตรกรทราบ
ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแผน
ในกรณีท่ไี ม่อนุมัติตามแผนให้ แจ้ งเหตุผลโดยย่อ และให้ องค์กรเกษตรกรมีสทิ ธิ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัย
ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับ
อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ เป็ นที่สดุ

มาตรา ๓๔ ให้ เลขาธิการมีอานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่มีวงเงินไม่เกินห้ าแสนบาท
ให้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟื้ นฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่มีวงเงินเกินกว่าห้ าแสนบาท
การพิจารณาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ ดาเนินการตามมาตรา ๓๓ โดย

อนุโลม คาวินิจฉัยของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งให้ องค์กรเกษตรกรมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารได้ ภายในสามสิบวันนับแต่ท่ไี ด้ รับแจ้ งคาวินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะ
กรรมการบริหารให้ เป็ นที่สดุ

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการ อาจเห็นชอบแผนหรือโครงการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกาหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ ปฏิบัติด้วยก็ได้

มาตรา ๓๖ ให้ องค์กรเกษตรกรรายงานผลการดาเนินการตามแผนหรือโครงการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อสานักงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารกาหนด
ให้ สานักงานตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการตามแผนหรือโครงการฟื้ นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ถ้ าผลการพิจารณาปรากฏว่าการดาเนินการไม่เป็ นไปตามแผนหรือโครงการที่
ได้ รับอนุมัติให้ แจ้ งองค์กรเกษตรกรทาการแก้ ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนด และในกรณีท่ี
เห็นสมควรอาจมีคาสั่งให้ พักการจ่ายเงินตามแผนหรือโครงการในระหว่างนั้นก็ได้ และให้ รายงาน
คณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ในกรณีท่ปี รากฏแน่ชัดว่าองค์กรเกษตรกรไม่อาจดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผน
หรือโครงการนั้นต่อไปได้ ให้ เลขาธิการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งยกเลิกแผนหรือ
โครงการนั้น
ให้ องค์กรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคสาม
ต่อคณะกรรมการได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาสั่ง

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ กรรมการ กรรมการ
บริหาร เลขาธิการ และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

บทเฉพาะกาล

--------

มาตรา ๓๘ ให้ ดาเนินการตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี ภายในกาหนดหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ

มาตรา ๓๙ ภายใต้ บังคับมาตรา ๓๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีการดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการ ผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็ นเกษตรกร
จานวนยี่สบิ คนให้ เป็ นกรรมการผู้แทนเกษตรกรไปพลางก่อน
ให้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อานวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ และให้ รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซ่ึงไม่มี
ลักษณะ
ต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๔ จานวนห้ าคนเป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนเพื่อดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ ีไปพลางก่อน
ให้ กรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิได้ รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการให้ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหาร เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ีไปพลาง
ก่อน

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกให้ เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็ น
เลขาธิการเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ีไปพลางก่อน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การพัฒนาการเกษตร
ที่ผ่านมาเป็ นการกาหนดนโยบายโดยทางราชการ ซึ่งมิได้ เปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่และ
การประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงทาให้ ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาได้ ตรงตามความต้ องการ
ของเกษตรกรอย่างแท้ จริง ด้ วยเหตุดังกล่าวจึงจาเป็ นจะต้ องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการ
ฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็ นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
ข้ าราชการในระดับกาหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็ นผู้กาหนด
นโยบายในการบริหารกองทุนฟื้ นฟูเกษตรกร และเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการ
ประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็ นองค์กรเกษตรกร เพื่อทาแผนและโครงการในการขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินการเพื่อให้
้้ การฟื้ นฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย
ของการจัดให้ มีกองทุน จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี

สุนันทา/แก้ ไข
๐๓/๑๒/๔๔
A+B (C)

