
พระราชบัญญัติ 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

------------  

 

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 

เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 

เกษตรกร 

 

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธเิสรีภาพของ 

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 

กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ 

ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 



 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 

เกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

  มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  *[รก. ๒๕๔๔/๑๐๔ก/๑๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔] 

 

  มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  “มาตรา ๘/๑ ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความข้ึนต่อสู้กบักองทุนในเร่ืองทรัพย์สนิ 

ของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพ่ือการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ี 

  ทรัพย์สนิของกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี” 

 

  มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  “มาตรา ๑๐/๑ เพ่ือจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ให้กองทุนจัดให้มีบัญชี 

จัดการหน้ีของเกษตรกร เพ่ือใช้จ่ายในการจัดการหน้ีของเกษตรกรโดยเฉพาะ” 

 

  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



  “ให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะ 

กรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม” 

 

  มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของมาตรา ๒๑ แห่งพระราช 

บัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  “การจัดการกองทุนเกี่ยวกบับัญชีจัดการหน้ีของเกษตรกร ให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร” 

 

  มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและ 

พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

  “มาตรา ๒๔ ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะ 

กรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร และเสนอความเหน็ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบั 

การด าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว 

  (๒) ประชาสมัพันธใ์ห้เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑใ์น 

การปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๓) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะน าแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

เกี่ยวกบัการด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจ าเป็น หรือตาม 

ที่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรร้องขอ 

  (๔) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและ 

พัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร           แล้วแต่



กรณี 

  (๕) ด าเนินการเกี่ยวกบัการแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๖) จัดท างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน และรายงานผลการปฏบัิติ 

งานประจ าปีของส านักงานเสนอคณะกรรมการ 

  (๗) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะ 

กรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรมอบหมาย” 

 

  มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นหมวด ๕/๑ การแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกร  

มาตรา ๓๗/๑ ถึงมาตรา ๓๗/๑๐ แห่งพระราชบัญญัตกิองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร               

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

“หมวด ๕/๑ 

การแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกร 

-----------  

 

ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

----------- 

 

  มาตรา ๓๗/๑ ในหมวดน้ี เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เหน็เป็นอย่างอื่น 

  “หน้ี” หมายความว่า หน้ีอนัเน่ืองมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร 



ซ่ึงเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร 

  “หน้ีในระบบ” หมายความว่า 

  (๑) หน้ีที่เกดิข้ึนจากโครงการส่งเสริมของรัฐ 

  (๒) หน้ีที่เกดิข้ึนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

  (๓) หน้ีที่เกดิข้ึนจากการกู้ยืมจากสถาบันเกษตรกร 

  “โครงการส่งเสริมของรัฐ” หมายความว่า โครงการของกระทรวง ทบวง กรม  

ราชการส่วนภมูิภาค หรือรัฐวิสาหกจิ 

  “สถาบันการเงิน” หมายความว่า 

  (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 

  (๒) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  (๓) นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  “สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 

------------ 

 

  มาตรา ๓๗/๒ ให้มีคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรประกอบด้วย ปลัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธบิดีกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ 



แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนเกษตรกรใน 

คณะกรรมการเก้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียว 

ชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหาร การเงินหรือ 

การธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาละหน่ึงคนเป็นกรรมการ 

  ให้คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรเลือกกรรมการด้วยกนัเองเป็นประธาน 

กรรมการและรองประธานกรรมการ 

  ให้เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ านวยการส านักจัดการหน้ีของ 

เกษตรกรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้น ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่คณะ 

กรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรด้วยโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๓๗/๓ คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ด าเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการให้ 

ความเหน็ชอบ 

  (๒) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิของกองทุนในบัญชีจัดการหน้ีของ 

เกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะ 

กรรมการ 

  (๓) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุนใน 

บัญชีจัดการหน้ีของเกษตรกร 

  (๔) ก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดการหน้ีของเกษตรกร 

  (๕) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่เลขาธกิารในการด าเนินการตามพระราช 



บัญญัติน้ี 

  (๖) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๗) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

  มาตรา ๓๗/๔ กรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรอาจได้รับเบ้ียประชุม  

ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

น้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง โดยให้จ่ายจากเงิน 

กองทุนในบัญชีจัดการหน้ีของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

การจัดการหน้ีของเกษตรกร 

---------- 

 

  มาตรา ๓๗/๕ ให้จัดตั้งส านักขึ้นในส านักงาน เรียกว่า “ส านักจัดการหน้ีของ 

เกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการ  



และคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรก าหนด 

  ให้มีผู้อ านวยการส านักจัดการหน้ีของเกษตรกรเป็นผู้ควบคุมดูแลส านัก และอยู่ 

ภายใต้บังคับบัญชาของเลขาธกิาร ส าหรับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักให้เป็นไปตามที่ 

คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรก าหนด 

 

  มาตรา ๓๗/๖ เกษตรกรซ่ึงเป็นหน้ีในระบบ และประสงค์ขอรับการสนับสนุนจาก 

กองทุน ให้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรต่อส านักจัดการหน้ีของเกษตรกรตามหลักเกณฑท์ี่คณะ 

กรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรประกาศก าหนด 

  เมื่อได้รับค าขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให้ส านักจัดการหน้ีของเกษตรกรท า 

การตรวจสอบหลักฐานถึงความมีอยู่จริงของหน้ีและหลักประกนัที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง 

จ าแนกแยกประเภทหน้ีของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 

ก าหนด 

 

  มาตรา ๓๗/๗ เกษตรกรซ่ึงเป็นหน้ีในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐโครงการ 

ใดที่คณะกรรมการเหน็ว่าไม่ประสบความส าเรจ็ โดยมิใช่ความผิดของเกษตรกร ให้พิจารณาช่วย 

เหลือโดยให้กองทุนรับภาระช าระหน้ีน้ันให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด้ โดยจะ 

ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

  การช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรตามวรรคหน่ึง ให้จ่ายเป็นเงินสด  

พันธบัตรรัฐบาล หรือตัว๋เงินตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนส าหรับการด าเนินการตาม 

วรรคหน่ึง 



 

  มาตรา ๓๗/๘ เกษตรกรตามความในมาตรา ๓๗/๗ ที่ได้รับการยกเลิกหน้ี 

ทั้งหมดหรือบางส่วนจากคณะกรรมการ ต้องเข้ากระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตาม 

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

  มาตรา ๓๗/๙ เกษตรกรซ่ึงเป็นหน้ีในระบบที่มิใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ เม่ือ 

คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรอนุมัติโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการให้มีอ านาจ 

หน้าที่จัดการหน้ีของเกษตรกรรายใดแล้ว ให้คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรมีอ านาจช าระ 

หน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยการจ่ายเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือ 

ตัว๋เงิน ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  เมื่อกองทุนรับภาระช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ 

ทรัพย์สนิของเกษตรกรที่ใช้เป็นหลักประกนัการช าระหน้ีตกเป็นของกองทุน และเกษตรกรจะได้รับ 

ทรัพย์สนิที่ใช้เป็นหลักประกนัคืนไปจากกองทุนโดยการเช่าซ้ือ หรือซ้ือ ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และ 

เง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  ให้คณะกรรมการมีอ านาจผ่อนผันการช าระหน้ี ลดหน้ี ปลดหน้ี ให้แก่เกษตรกร 

ได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และรัฐพึงจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในส่วนที่กองทุนต้องรับ 

ภาระค่าใช้จ่ายน้ี 

  การด าเนินการเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนตาม 

วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และให้เกษตรกรผู้น้ันเข้าสู่กระบวนการ 

ฟ้ืนฟูตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 



  มาตรา ๓๗/๑๐ กองทุนและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกจิการใดที่กฎหมายก าหนด 

ให้จดทะเบียนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธอินัเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติน้ี  

ให้กองทุนและเกษตรกรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีอากรในการจดทะเบียนนั้น ไม่ว่า 

จะเป็นในฐานะผู้โอนหรือผู้รับโอนกต็าม 

  การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล 

รัษฎากร โดยจะก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขไว้ด้วยกไ็ด้” 

 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวัตร 

 นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุน 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาหน้ีของเกษตรกรอนัเน่ืองจากโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส าเรจ็ไว้อย่างชัดเจน  

เกษตรกรไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีเดิมของเกษตรกรที่เป็นหน้ีใน 

ระบบเป็นเหตุให้เกษตรกรเหล่านั้นไม่มีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพและด ารงชีพในด้านเกษตรกรรมได้อย่าง 

มั่นคง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

        พรพิมล/แก้ไข 

        ๑๑/๓/๒๕๔๕ 

        A+B (C) 

 


