
 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเชาซ้ือ  หรือซ้ือทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันคืนไป

จากกองทุน  และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ตกเปนของกองทุน 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเชาซ้ือหรือซ้ือ

ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันคืนไปจากกองทุน  และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกร

ที่ตกเปนของกองทุน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗/๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๔๔  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกองทุนฟนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   

วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเชาซ้ือ  หรือซ้ือทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันคืนไปจาก

กองทุน  และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ตกเปนของกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   วาดวย  

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการซื้อ  เชาซ้ือ  หรือเชาทรัพยสินที่เปนหลักประกันไปจากกองทุน  

และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ตกเปนของกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

“เกษตรกร”  หมายความวา  สมาชิกองคกรเกษตรกรที่กองทุนรับภาระชําระหนี้แทน  และ

ทรัพยสินหรืออสังหาริมทรัพยไดตกเปนของกองทุน   

“ทรัพยสิน”  หมายความวา  สังหาริมทรัพยของเกษตรกรซึ่งไดนํามาเปนหลักประกัน 

การชําระหนี้และไดตกมาเปนของกองทุน 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

“อสังหาริมทรัพย”  หมายความวา  ที่ดิน  หรือส่ิงปลูกสราง  และใหหมายความถึงสวนควบ

ของที่ดินตามกฎหมาย  ที่เกษตรกรนํามาเปนหลักประกันและไดตกเปนของกองทุน 

ขอ ๕ ใหประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบนี้   

ขอ ๖ เกษตรกรที่ประสงคจะเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ใหแสดง

ความประสงคตามแบบที่คณะกรรมการบริหารกําหนดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง   

ณ  สํานักงานหรือสํานักงานสาขาซึ่งองคกรเกษตรกรนั้นต้ังอยูพรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 

(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย 

ขอ ๗ กรณีที่เกษตรกรซึ่งเปนเจาของเดิมไมประสงคที่จะเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ือ

อสังหาริมทรัพย  ใหเกษตรกรกําหนดผูมีสิทธิเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย

ดังกลาวไดจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ผูสืบสันดาน 

(๒) บิดามารดา 

(๓) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน   

(๔) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 

ในกรณีที่ไมมีบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหนําทรัพยสินหรืออสังหาริมทรัพย 

ไปให เกษตรกรรายอื่นเช าซ้ือ   ซ้ือทรัพยสิน   หรือเชา ซ้ืออสังหาริมทรัพย   ตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด 

ขอ ๘ ในกรณีที่เกษตรกรตาย  ใหทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเปนผูรับสิทธิในการ 

เชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพยแทน 

ในกรณีไมมีทายาทตามวรรคหนึ่ ง   หรือมีแตไมประสงคจะรับสิทธิในการเชา ซ้ือ   

ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพยแทน  ใหนําความในขอ  ๗  วรรคสอง  มาใชบังคับ 

ขอ ๙ การแสดงความประสงคเพื่อขอใชสิทธิในการเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ือ

อสังหาริมทรัพย  ของบุคคลตามขอ  ๗  และขอ  ๘  นอกจากตองย่ืนเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๖  แลว  

ใหย่ืนหนังสือแสดงความยินยอมจากเกษตรกร  หรือสําเนาใบมรณบัตรของเกษตรกร  แลวแตกรณี   



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๐ เมื่อสํานักงานหรือสํานักงานสาขาไดรับคําขอตามขอ  ๖  แลว  ใหเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมั ติกอน   และเมื่อได รับการอนุมั ติแลวใหทําสัญญาเชาซ้ือ   
ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ 

กรณีที่ เปน คํ าขอตามขอ   ๘   ให สํานักงานหรือ สํานักงานสาขาเสนอความ เห็น 
ใหคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารตอไป   และเมื่อได รับการอนุมั ติแลวใหทําสัญญาเชาซ้ือ   
ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ 

สัญญาเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด   

ขอ ๑๑ สัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน  ใหกําหนดระยะเวลาเชาซ้ือไดไมเกินสามป  เวนแตผูเชาซ้ือ
ไดรับอนุมัติเปนการเฉพาะรายจากคณะกรรมการบริหาร  ใหทําสัญญาเกินกวาสามป 

ขอ ๑๒ สัญญาเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ใหกําหนดระยะเวลาเชาซ้ือไมนอยกวาหาป 
แตไมเกินย่ีสิบป   

ขอ ๑๓ การทําสัญญาเชาซ้ือ  ซ้ือทรัพยสิน  หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย  ใหจัดทําข้ึนโดยมี
ขอความตรงกัน  และใหคูสัญญายึดถือฝายละหนึ่งฉบับ  และใหเก็บสําเนาสัญญาไวที่สํานักงานสาขา  
และสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรแหงละหนึ่งฉบับ   

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผู เชา ซ้ือประสงคจะเปลี่ ยนสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน   หรือเชาซ้ือ
อสังหาริมทรัพยเปนการซื้อทรัพยสินหรือซ้ืออสังหาริมทรัพย  ใหกระทําโดยย่ืนคําขอตอสํานักงาน
หรือสํานักงานสาขา  และใหคณะกรรมการบริหารเปนผูอนุมัติ 

การเปลี่ยนสัญญาเชาซ้ืออสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดเมื่อไดทําสัญญามาแลว
ไมนอยกวาหาป   

เพื่อประโยชนในการกําหนดราคาทรัพยสินหรือราคาอสังหาริมทรัพย  ใหคาเชาซ้ือที่ไดชําระ
ไปแลว  ถือเปนสวนหนึ่งของราคาทรัพยสินหรือราคาอสังหาริมทรัพยที่ตองชําระตามสัญญา   

ขอ ๑๕ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินหรืออสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดเมื่อชําระราคา
เสร็จส้ินตามที่กําหนดในสัญญา   

ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริหารมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือได  เมื่อผูเชาซ้ือผิดนัดชําระ 
คาเชาซ้ือเปนเวลาสองปติดตอกัน  เวนแตไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการบริหาร   



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๗ หากผู เชาซ้ือไมประสงคจะเชาซ้ือทรัพยสินหรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพยตอไป   
ใหบอกเลิกสัญญาได  โดยทําเปนหนังสือแจงตอสํานักงานหรือสํานักงานสาขา   

ขอ ๑๘ เมื่อไดมีการบอกเลิกสัญญาเชาซ้ือทรัพยสิน   หรือเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย   
ใหผูเชาซ้ือสงมอบทรัพยสินหรืออสังหาริมทรัพยคืนกองทุน  ณ  สํานักงานหรือสํานักงานสาขา   

ในกรณีที่เปนอสังหาริมทรัพย  ใหผูเชาซ้ือพรอมบริวารทั้งปวง  ออกจากอสังหาริมทรัพย
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่บอกเลิกสัญญา 

ขอ ๑๙ ใหสัญญาเชาซ้ือ  หรือเชาทรัพยสินตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการซื้อ  เชาซ้ือ  หรือเชาทรัพยสิน 
ที่เปนหลักประกันไปจากกองทุน  และการดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ตกเปน
ของกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังคงใชบังคับตอไปจนกวาสัญญานั้นจะสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 


