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ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เร่ือง  หลักเกณฑการจัดการทรัพยสินของเกษตรกรที่ไดมีการบังคับคดีเสร็จส้ินแลว 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
เร่ืองหลักเกณฑการจัดการทรัพยสินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันที่   
๒๙  เมษายน  ๒๕๕๒  ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๒  
เมื่อวันที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๒   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม   ๒๕๕๒  คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ 
พัฒนาเกษตรกร  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เร่ือง  หลักเกณฑ 

การจัดการทรัพยสินของเกษตรกรที่ถูกขายทอดตลาด  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
“ทรัพยสินที่ไดมีการบังคับคดีเสร็จส้ินแลว”  หมายความวา  ทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกัน

การชําระหนี้ที่เจาหนี้ของเกษตรกรขอใหศาลส่ังยึดและนําออกขายทอดตลาด   
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีอํานาจในการวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศนี้เสนอตอคณะกรรมการ  และใหถือมติคณะกรรมการเปนที่สุด 
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เจรจาซื้อทรัพยสินที่ไดมีการบังคับคดี

เสร็จส้ินแลวจากสถาบันการเงิน  สถาบันเกษตรกรหรือจากบุคคลอื่น  และอาจแตงต้ังบุคคล 
หรือคณะบุคคลตามมติของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้   

(๑) ซ้ือไมเกินราคาที่เจาหนี้เดิมซ้ือจากสํานักงานบังคับคดีดําเนนิการสิ้นสุดแลว  หรือ   
(๒) ซ้ือไมเกินราคาประเมินของทางราชการ 
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(๓) ในกรณีที่ไมสามารถซื้อตามราคา  (๑)  หรือ  (๒)  ได  ใหดําเนินการตามขอ  ๔ 
ขอ ๖ ทรัพยสินที่ไดมีการบังคับคดีเสร็จส้ินแลวและกองทุนซ้ือตาม  ขอ  ๔  หรือขอ  ๕  

ใหโอนเปนของกองทุน  โดยใหสํานักงานสํารองจายเงินคาภาษี  คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ   
ที่เกิดข้ึนจริงของเกษตรกรตามกฎหมาย  และใหถือวาเงินสํารองจายดังกลาวรวมเปนหนี้สุทธิ 
ของเกษตรกรที่มีตอกองทุน 

ทั้งนี้  ใหนําระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขในการเชาซ้ือ  หรือซ้ือทรัพยสินที่เปนหลักประกันไปจากกองทุน  และการดําเนินการ 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยของเกษตรกรที่ตกเปนของกองทุน  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

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

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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