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ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ 

ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา 

เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 



  มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  *[รก.๒๕๔๒/๓๙ก/๑๓/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 

 

  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

  “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การจับสตัว์น า้ การใช้ 

และบ ารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น า้ และป่าไม้อย่างย่ังยืน และให้หมายความรวมถึงการสร้าง 

มูลค่าเพ่ิม การแปรรูป การจ าหน่าย ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกบัการเพาะปลูก การเล้ียงสตัว์ 

การจับสตัว์น า้ การใช้และบ ารุงรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น า้ และป่าไม้อย่างย่ังยืน และการอื่น 

ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

  “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  “องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกนัเพ่ือ 

วัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกนั โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลกไ็ด้ และได้ขึ้น 

ทะเบียนต่อส านักงานหรือส านักงานสาขา 

  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและ 

พัฒนาเกษตรกร 

  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 



  “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร 

  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

  มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม

พระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

  กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได้ 

 

หมวด ๑ 

กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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

 

  มาตรา ๕  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึง เรียกว่า “กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร” 

  ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 

  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

  (๓) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกจิกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกบัเกษตรกรรม 

เพ่ือ 

สร้างความเข้มแขง็ให้แก่องค์กรเกษตรกร 



  (๔) พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซ่ึงกันและกนัระหว่าง

เกษตรกร 

 

  มาตรา ๖  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  (๓) เงินหรือทรัพย์สนิที่ได้จากการบริจาค 

  (๔) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สนิของกองทุน 

  (๕) เงินหรือทรัพย์สนิที่ตกเป็นของกองทุน 

  (๖) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สนิของกองทุน 

  ในกรณีกองทุนมีจ านวนเงินไม่พอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงาน 

และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจ านวนที่

จ าเป็น 

 

  มาตรา ๗  กจิการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม และกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินทดแทน 

 

  มาตรา ๘  กองทุนมีอ านาจกระท ากจิการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์  

ตามมาตรา ๕ อ านาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง 

  (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิธิครอบครอง และมีทรัพยสทิธต่ิาง ๆ 



  (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

  (๓) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๔) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

  (๕) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิของกองทุน 

  (๖) กระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบัหรือเกี่ยวเน่ือง ในการจัดให้ส าเรจ็ตาม 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 

 

  มาตรา ๙  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพัน 

ของกองทุนให้จ่ายจากเงินกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยความเหน็ชอบของ 

กระทรวงการคลัง 

 

  มาตรา ๑๐  กองทุนไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วย 

วิธกีารงบประมาณ 

  รายรับของกองทุนให้น าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 

  มาตรา ๑๑  ภายในก าหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้

คณะกรรมการ 

เสนองบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีค ารับรองการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและท า

รายงานแสดงผลการปฏบัิติงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

  งบดุลและรายงานตามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีน าเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบและจัดให้ 

มีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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

 

  มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี 

มอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน 

กรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ 

และสงัคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวน 

สบิเอด็คน และผู้แทนเกษตรกรจ านวนย่ีสบิคนเป็นกรรมการ 

  ให้เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล 

ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารการเงินหรือ 

การธนาคาร การฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกจิท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโยลีการเกษตร 

การพัฒนาแหล่งน า้ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้แต่งตั้งจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการจ านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจ านวนหกคน 

 

  มาตรา ๑๓  การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง



เกษตรกร 

ซ่ึงได้รับเลือกต้ังจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสี่ภมิูภาค อย่างน้อยภมิูภาคละสองคน ส่วนที่เหลือ

ให้เป็นไปตามสดัส่วนของสมาชิกเกษตรกรในแต่ละภมูิภาค 

  การแบ่งภมิูภาคและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 

  มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกรต้องไม่มี

ลักษณะ 

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

  (๑) ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

  (๒) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

  (๓) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงทางราชการหรือรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก 

ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

 

  มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) เสนอความเหน็ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกบันโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีสนิ 

เกษตรกรและการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศ 

เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๓) ก าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหาร 



กจิการของกองทุน 

  (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจัดหา 

ผลประโยชน์ของกองทุน 

  (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกบัการรับข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กร

เกษตรกร 

  (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกบัการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาของ 

องค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนและโครงการ 

  (๗) ออกระเบียบเกี่ยวกบัการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและ 

พัฒนาเกษตรกร และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 

  (๘) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผล 

การปฏบัิติงานประจ าปีของส านักงานในส่วนที่เกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๙) ก ากบั ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารและส านักงานใน

การ 

ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๑๐) ให้ความเหน็ชอบในการก าหนดภาระผูกพันของกองทุน 

  (๑๑) ก าหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 

  (๑๒) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

  (๑๓) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธกิารเป็นผู้ปฏบัิติหรือเตรียมข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือ 



พิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

 

  มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการด ารงต าแหน่ง      

คราวละสองปี 

  กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอกีได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสอง

วาระติดต่อกนัไม่ได้ 

 

  มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนกรรมการ 

ทั้งหมด 

  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

  (๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

 

  มาตรา ๑๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะ 

รัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน 

อยู่ในต าแหน่งเทา่กบัวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 



  ในกรณีที่กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนเกษตรกรพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้รัฐมนตรี 

แต่งตั้งเกษตรกรในภมูิภาคน้ันเป็นกรรมการแทน โดยให้ด าเนินการตามมาตรา ๑๓ โดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๑๙  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการ 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้ 

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึง 

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึง 

เป็นเสยีงช้ีขาด 

  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นส่วนตัวในเร่ืองใด ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาและ 

ออกเสยีงในเร่ืองน้ัน 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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

 

  มาตรา ๒๐  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งมีจ านวนรวมกนัเจด็คน โดย

ให้แต่งตั้งจากบุคคลในคณะกรรมการจ านวนสามคนซ่ึงในจ านวนนี้ จะต้องเป็นผู้แทนเกษตรกร



จ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ีงมีความรู้ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์สาขาละ

หน่ึงคนเป็นกรรมการ และให้เลขาธกิารเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการและรอง

ประธานกรรมการ 

  ให้น ามาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับในเร่ืองวาระการด ารงต าแหน่งและ 

การพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และให้น ามาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ 

คณะกรรมการบริหารโดยอนุโลม 

 

  มาตรา ๒๑  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

  (๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการ 

  (๒) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุน 

 

  (๓) อนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจาก 

กองทุน 

  (๔) อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกนิกว่าห้าแสนบาท 

  (๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏบัิติงานของเลขาธกิารและการมอบอ านาจให้ผู้อื่น 

ปฏบัิติงานแทนเลขาธกิาร 

  (๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการ

ก าหนด 

เงินเดือนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 



  (๗) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่เลขาธกิารในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

  (๘) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๙) ปฏบัิติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็น 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

  ระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๕) และ (๖) เมื่อได้รับความเหน็ชอบจาก 

คณะกรรมการแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

  มาตรา ๒๒  กรรมการและกรรมการบริหารอาจได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

้้โดยให้จ่ายจากเงินกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเหน็ชอบของกระทรวง 

การคลัง 

 

หมวด ๔ 

ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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

 

  มาตรา ๒๓ ให้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีส านักงานใหญ่อยู่ใน 

กรุงเทพมหานคร และอาจต้ังสาขา ณ ที่อื่นใดตามความจ าเป็นกไ็ด้ 

 



  มาตรา ๒๔  ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ศึกษาและ

รวบ 

รวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร 

  (๒) ประชาสมัพันธใ์ห้เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑใ์น 

การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๓) พิจารณาเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาแผนหรือ

โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 

 

  (๔) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะน าแก่องค์กรเกษตรกรเกี่ยวกบัการ

ด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจ าเป็น หรือตามที่องค์กร  

เกษตรกรร้องขอ 

  (๕) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร 

  (๖) จัดท างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการ

ปฏบัิติงานประจ าปีของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ 

  (๗) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 

  มาตรา ๒๕  ให้เลขาธกิารเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

และรับผิดชอบการบริหารกจิการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารก าหนด 

  ให้เลขาธกิารมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานของส านักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ 



ปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

  มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารจาก 

ผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

  (๑) มีสญัชาติไทย 

  (๒) มีอายุไม่เกนิหกสบิห้าปีบริบูรณ์ 

  (๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่จะปฏบัิติงานให้แก่ 

กองทุนได้ 

  (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

  (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในสญัญากองทุนหรือในกจิการที่กระท าให้แก่กองทุน         

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 

  มาตรา ๒๗  การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการก าหนดเงื่อนไข 

ในการทดลองปฏบัิติงาน การปฏบัิติงานในหน้าที่เลขาธกิาร และการประเมินผลการปฏบัิติงาน           

ให้เป็นไปตามสญัญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารก าหนด โดยให้มีก าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละ       

ไม่เกนิสี่ปี 

  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญาจ้างตามวรรคหน่ึงแล้ว คณะกรรมการ 

บริหารโดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอาจมีมติให้ท าสญัญาจ้างเลขาธกิารให้ปฏบัิติงาน 



ต่อไปอกีกไ็ด้ 

  ให้เลขาธกิารได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ตามที่คณะกรรมการ 

ก าหนด 

 

  มาตรา ๒๘  นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดระยะเวลาการจ้าง เลขาธกิาร 

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ 

  (๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง 

 

  มาตรา ๒๙  ให้เลขาธกิารเป็นผู้แทนของกองทุนในกจิการของกองทุนที่เกี่ยวกบั 

บุคคลภายนอก 

  นิติกรรมที่กระท าโดยฝ่าฝืนข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด ย่อมไม่ผูกพัน

กองทุน  

เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน 

  

หมวด ๕ 

การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

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



 

  มาตรา ๓๐  เกษตรกรที่รวมตัวกนัเป็นกลุ่มหรือคณะ เพ่ือประกอบเกษตรกรรม 

ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่กต็าม ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตรกรตาม 

พระราชบัญญัติน้ี ให้ย่ืนค าขอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

ก าหนด 

  เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะเดียวกนัได้เพียงแห่งเดียว 

  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและการพิจารณา 

รับข้ึนทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

  มาตรา ๓๑  องค์กรเกษตรกรมีสทิธขิอรับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยให้ 

ท าแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรย่ืนต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาที่เป็นที่ต้ัง 

ขององค์กรเกษตรกร 

  ในกรณีท้องที่ที่ต้ังองค์กรเกษตรกรไม่มีส านักงานหรือส านักงานสาขาต้ังอยู่ ให้ย่ืน 

ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาที่ใกล้เคียง 

 

  มาตรา ๓๒  แผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างน้อยต้องระบุ 

ข้อความดังต่อไปนี้  

  (๑) หมายเลขทะเบียนขององค์กรเกษตรกร 

  (๒) รายช่ือของเกษตรกรทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร 

  (๓) เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 



  (๔) รายละเอยีดแห่งสนิทรัพย์ หน้ีสนิ และภาระผูกพันต่าง ๆ ขององค์กร 

เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลและเกษตรกรแต่ละคนที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในขณะ 

ที่ย่ืนแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๕) รายละเอยีดพอสังเขปของโครงการแต่ละโครงการ 

  (๖) หลักการ วิธดี าเนินการ และขั้นตอนของการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๗) ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  (๘) รายช่ือของผู้ให้การสนับสนุนแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พร้อมรายละเอยีดในการให้การสนับสนุน ถ้ามี 

 

  มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติแผนฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกร ในกรณีที่แผนน้ันมีโครงการที่อยู่ในอ านาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

ด้วย ให้พิจารณาโครงการน้ันไปพร้อมกนั และให้แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรเกษตรกรทราบ

ภายใน        หกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแผน 

  ในกรณีที่ไม่อนุมัติตามแผนให้แจ้งเหตุผลโดยย่อ และให้องค์กรเกษตรกรมีสทิธิ  

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสรจ็สิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

อุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

 

  มาตรา ๓๔  ให้เลขาธกิารมีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินไม่เกนิห้าแสนบาท 

  ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินเกนิกว่าห้าแสนบาท 

  การพิจารณาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๓ โดย



อนุโลม     ค าวินิจฉัยของเลขาธกิารตามวรรคหน่ึงให้องค์กรเกษตรกรมีสทิธอิุทธรณ์ต่อคณะ

กรรมการบริหารได้ภายในสามสบิวันนับแต่ที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะ

กรรมการบริหารให้เป็นที่สดุ 

 

  มาตรา ๓๕  คณะกรรมการบริหาร และเลขาธกิาร อาจเหน็ชอบแผนหรือโครงการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยก าหนดเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดให้ปฏบัิติด้วยกไ็ด้ 

 

  มาตรา ๓๖  ให้องค์กรเกษตรกรรายงานผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อส านักงานตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามระเบียบที่คณะ

กรรมการบริหารก าหนด 

  ให้ส านักงานตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าการด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนหรือโครงการที่

ได้รับอนุมัติให้แจ้งองค์กรเกษตรกรท าการแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก  าหนด และในกรณีที่

เหน็สมควรอาจมีค าสั่งให้พักการจ่ายเงินตามแผนหรือโครงการในระหว่างน้ันกไ็ด้ และให้รายงาน

คณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

  ในกรณีที่ปรากฏแน่ชัดว่าองค์กรเกษตรกรไม่อาจด าเนินการให้เป็นไปตามแผน

หรือโครงการน้ันต่อไปได้ ให้เลขาธกิารเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งยกเลิกแผนหรือ

โครงการน้ัน 

  ให้องค์กรเกษตรกรมีสิทธอิุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการบริหารตามวรรคสาม 

ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

 

  มาตรา ๓๗  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ กรรมการ 

บริหาร เลขาธกิาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 



-------- 

 

  มาตรา ๓๘  ให้ด าเนินการตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารและเลขาธกิาร 

ตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในก าหนดหน่ึงร้อยย่ีสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 

  มาตรา ๓๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีการด าเนินการแต่งต้ัง 

กรรมการ ผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเป็นเกษตรกร 

จ านวนย่ีสบิคนให้เป็นกรรมการผู้แทนเกษตรกรไปพลางก่อน 

  ให้อธบิดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  

เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ผู้อ านวยการ 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง ผู้อ านวยการธนาคารออมสนิ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซ่ึงไม่มี

ลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ จ านวนห้าคนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนเพ่ือด าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน 

  ให้กรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองมีสิทธไิด้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหาร เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลาง

ก่อน 

 

 

 



 

 

 

 

  มาตรา ๔๐  ในวาระเร่ิมแรกให้เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร เป็น

เลขาธกิารเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 ชวน หลีกภัย 

         นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การพัฒนาการเกษตร 

ที่ผ่านมาเป็นการก าหนดนโยบายโดยทางราชการ ซ่ึงมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาส 

แสดงความคิดเหน็และมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และ 

การประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ 

ของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องจัดต้ังองค์กรที่รับผิดชอบในการ 

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและเป็นอสิระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง 

ข้าราชการในระดบัก าหนดนโยบาย ผู้ปฏบัิติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้ก าหนด 

นโยบายในการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการ 

ประกอบอาชีพรวมตัวกนัเป็นองค์กรเกษตรกร เพ่ือท าแผนและโครงการในการขอรับการ 

สนับสนุนจากกองทุน ซ่ึงจะมีการจัดระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินการเพ่ือให้ 

้้การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสมัฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย 

ของการจัดให้มีกองทุน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

สนัุนทา/แก้ไข 

๐๓/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 

 

 

  

  

 


