
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวยคาใชจายในการดาํเนนิงานของกองทุน และคาใชจายตามภาระผูกพันของกองทุน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรวาดวยคาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายตามภาระผูกพันของกองทุน ใหเกิด
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผลตอกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรวาดวยคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน และคาใชจายตามภาระผูกพันของกองทุน 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวาดวยคาใชจายใน

การดําเนินงานและคาใชจายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวาดวยคาใชจายใน

การดําเนินงาน และคาใชจายตามภาระผูกพันของกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจัดการหนี้” หมายความวา คณะกรรมการจัดการหนี้ของ

เกษตรกร 
 
ขอ ๕  คาใชจายของกองทุน แบงออกไดดังตอไปนี้ 
(๑) การบริหารงานของสํานักงาน 
(๒) ตามภาระผูกพัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๖๙ ง/หนา ๔/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ใหองคกรเกษตรกรกูยืมเงินเพื่อการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๔) ชําระหนี้แกเจาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) การลงทุนหาผลประโยชนอ่ืน 
(๖) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
 
ขอ ๖  คาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน แบงออกเปนงบรายจาย

ดังตอไปนี ้
๖.๑ งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานบุคคล 

ดังนี ้
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจางประจํา 
(๓) คาจางช่ัวคราว 
(๔) เงินสงเคราะหและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง 

๖.๒ งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา 
ไดแก รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ดังนี ้

๖.๒.๑ คาตอบแทน ไดแก 
(๑) คาเบี้ยประชุม 
(๒) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ 

๖.๒.๒ คาใชสอย ไดแก 
(๑) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานประกอบดวย คาเบี้ย

เล้ียง คาที่พัก และคาพาหนะของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ
หนี้ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน พนักงานและลูกจาง 

(๒) คาใชจายในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา 
(๓) คาใชจายในการรับรองและพิธีการ 
(๔) คาใชจายในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
(๕) คาใชจายในการศึกษา วิจัย และรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน 
(๖) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

๖.๒.๓ คาวัสดุ ไดแก 
(๑) รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอม

ส้ินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม 
(๒) รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา

ตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 



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 
 

(๓) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย 
หรือตอชุดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๔) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

(๕) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท 

(๖) รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 

๖.๒.๔ คาสาธารณูปโภค ไดแก 
(๑) คาไฟฟา 
(๒) คาน้ําประปา 
(๓) คาฤชา คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป และคาภาษีตางๆ 
(๔) คาบริการสื่อสารและการโทรคมนาคม เชน คาไปรษณีย คา

ดวงตราไปรษณีย คาธนาณัติ คาโทรภาพ (คาโทรสาร) คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการระบบ
อินเตอรเน็ต คาเคเบิ้ลทีวี คาโทรศัพทพ้ืนฐาน และคาโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน 

๖.๓ งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่
จายในลักษณะคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากรายจายอื่นใด
ในลักษณะรายจายดังกลาว ดังนี้ 

๖.๓.๑ คาครุภัณฑ ไดแก 
(๑) รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา

ตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน 

(๒) รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดเกินกวา ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ รวมทั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท 

๖.๓.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไดแก 
(๑) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินและหรือส่ิงกอสราง รวมถึงส่ิง

ตาง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินหรือส่ิงกอสราง เชน อาคาร บานพัก เปนตน 
(๒) คาติดตั้งระบบไฟฟาหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตาง ๆ 

ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติงาน 
(๓) รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน 

หรือส่ิงกอสรางที่มีวงเงินเกินกวา ๕๐,๐๐๐ บาท เชน คาถมดิน คาจัดสวน เปนตน 
๖.๔ งบคาใชจายอื่น ไดแก 
(๑) คาใชจายในการดําเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 



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 
 

(๒) คาธรรมเนียมศาล และคาใชจายอื่นในการดําเนินคดี 
(๓) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
 
ขอ ๗  การจายเงินกองทุนเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายตาม

ภาระผูกพันตามขอ ๕ และขอ ๖ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ เวนแตการจายเงินตามขอ ๖.๒.๑ (๑) ใหดําเนินการ ดังนี ้

๗.๑ คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอยางอ่ืนใน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๗.๒ คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอยางอ่ืนใน
การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

๗.๓ คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งตามกฎหมาย และคณะทํางาน ซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการจัดการหนี้ ใหไดรับเปนรายครั้งตาม
อัตราของทางราชการโดยอนุโลม 

 
ขอ ๘  ใหประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 

รองนายกรัฐมนตร ี
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 




