
 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วย  การรับขึน้ทะเบียนและการเพิกถอนองค์กรเกษตรกร 

  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

 เพ่ือให้การบริหารงานของกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕(๕)  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าดว้ยการรับขึ้น
ทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกร” 

  ขอ้  ๒  ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 ขอ้  ๓  ให้เลขาธิการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  รักษาการตามระเบียบน้ีและให้มีอ  านาจแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือปฏิบติัการตามระเบียบน้ี 

 

หมวด  ๑ 
ข้อความท่ัวไป 

 ขอ้  ๔  บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั   หรือค าสั่งอื่นใด  ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้  ๕  ในระเบียบน้ี 

  “ส านกังานใหญ่”  หมายความถึง  ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรซ่ึงตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 
  “ส านกังานสาขา”  หมายความถึง  ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ณ  ท่ีอื่นใด
ซ่ึงตั้งขึ้นตามความจ าเป็น 

  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายความถึง  ผูท่ี้มีอ  านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการขึ้นทะเบียนเป็นองคก์ร
เกษตรกร  ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี 

  “นายทะเบียน”  หมายความถึง  นายทะเบียนองคก์รเกษตรกรตามระเบียบน้ีและให้
หมายความรวมถึง  ผูช่้วยนายทะเบียนท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนเพ่ือให้ปฏิบติัตามระเบียบน้ีดว้ย 
 ขอ้  ๖  ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบติัตามขอ้หน่ึงขอ้ใดในระเบียบน้ีได ้ ให้ขอท าความตกลงกบัผูร้ักษาการตาม
ขอ้  ๓ 

 

 

 

 

 

 



หมวด  ๒ 
การยื่นค าขอการขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

 ขอ้  ๗  ในทุกปีให้คณะกรรมการบริหารประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกรตามระเบียบน้ี  
และให้ประกาศผ่านทางส่ือสารมวลชน  และปิดประกาศก าหนดระยะเวลาการย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนองคก์ร
เกษตรกรในพ้ืนท่ีนั้น  ณ  ส านกังานใหญ่  ส านกังานสาขา  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
 ขอ้  ๘  องคก์รท่ีมีสิทธ์ิยื่นค าขอขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกรตอ้งเป็น 

(๑) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรท่ีมารวมกนั  โดยเป็นนิติบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ประกอบเกษตรกรรมร่วมกนั 

(๒) กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรท่ีมารวมกนัไม่นอ้ยกว่า  ๕๐  คน  โดยไม่เป็นนิติบุคคล
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการประกอบเกษตรกรรมร่วมกนั 

ขอ้  ๙  เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองคก์รในขณะเดียวกนัไดเ้พียงแห่งเดียว 
ขอ้  ๑๐  ให้คณะกรรมการด าเนินการขององคก์รตามขอ้  ๘  ท่ีประสงคจ์ะขอขึ้นทะเบียนองคก์ร

เกษตรกรจ านวนอย่างนอ้ย  ๓  คน  ยื่นค าขอต่อเจา้หนา้ท่ี  ณ  สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
บริหารก าหนดตามแบบท่ีส านกังานก าหนด  พร้อมดว้ยส าเนา  ๓  ชุด  และหลกัฐานประกอบ 

ขอ้  ๑๑  หลกัฐานประกอบตามขอ้  ๑๐  มีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีองคก์รท่ียื่นค าขอเป็นองคก์รเกษตรกร  โดยเป็นนิติบุคคล  ให้มี 

        หลกัฐานประกอบค าขอ  ดงัต่อไปน้ี 

 (๑.๑)  ส าเนาใบทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  ส าเนาใบอนุญาต 

              ให้จดัตั้ง  และส าเนาเอกสารแสดงการขอทะเบียนเป็นนิติบุคคลในกรณี 

               องคก์รท่ีเป็นสมาคมและมูลนิธิ 

 (๑.๒)  ส าเนาเอกสารแสดง  วตัถุประสงค ์ ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบั 

 (๑.๓)  ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจบุนั 

 (๑.๔)  ทะเบียนสมาชิก  ตามแบบท่ีส านกังานกองทุนก าหนด 

 (๑.๕)  ส าเนารายมือช่ือของสมาชิกทุกคนในองคก์รเกษตรกร 
(๒)  ในกรณีองคก์รท่ียื่นค าขอเป็นองคก์รเกษตรกรโดยไม่เป็นนิติบุคคล  ให้มีหลกัฐาน
ประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 

 (๒.๑)  ส าเนาเอกสารแสดงประวตัิโดยย่อขององคก์ร  และรายช่ือ 
              กรรมการบริหารขององคก์รในปัจจุบนั 

 (๒.๒)  ส าเนาเอกสารแสดงวตัถุประสงค ์ ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัของ 
              องคก์ร 
 (๒.๓)  ส าเนาเอกสารแสดงกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัท่ีผ่านมาขององคก์ร 
 (๒.๔)  ทะเบียนสมาชิก  ตามแบบท่ีส านกังานก าหนด 

    (๒.๕)  ส าเนารายมือช่ือของสมาชิกทุกคนในองคก์รเกษตรกร 
 ขอ้  ๑๒  ให้เลขาธิการเป็นนายทะเบียนองคก์รเกษตรกร  และให้มีอ  านาจแต่งตั้งผูช่้วยนายทะเบียนเพ่ือ
ปฏิบติัการตามระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

 



หมวด  ๓ 

การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาขอขึน้ทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 
 ขอ้  ๑๓  เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรไดอ้งคก์รเดียว 
 ขอ้  ๑๔  ผูข้อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกองคก์รเกษตรกรจะตอ้งเป็นเกษตรกร  ตามพระราชบญัญติักองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 ขอ้  ๑๕  เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้ับค าขอขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกรแลว้  ให้ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  หากมีขอ้บกพร่องใดในการย่ืนค าขอขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกร  ให้
เจา้หนา้ท่ีแจง้ให้ผูย้ื่นค าขอแกไ้ขให้ถูกตอ้งดว้ย 
 ขอ้  ๑๖  เม่ือคณะกรรมการบริหารไดร้ับค าขอพร้อมเอกสารประกอบจากเจา้หนา้ท่ีแลว้ให้พิจารณา
องคก์รเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนเป็นองคก์รเกษตรกรให้แลว้เสร็จภายใน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับค าขอขึ้น
ทะเบียน  และให้ประกาศรายช่ือองคก์รเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียน  ณ  ส านกังานใหญ่  หรือส านกังานสาขาตามท่ี
คณะกรรมการบริหารก าหนด 
 

หมวด  ๔ 

การรับขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 ขอ้  ๑๗  นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารประกาศรายช่ือตามขอ้  ๑๖  ให้คณะกรรมการบริหารเสนอ
ช่ือผูมี้สิทธิไดร้ับขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกรต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรับขึ้นทะเบียน
องคก์รเกษตรกรเป็นองคก์รเกษตรกร  ตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  
๒๕๔๒ 

 องคก์รใดเม่ือปรากฏหลกัฐานโดยแน่ชดัอย่างหน่ึงอย่างใดตามขอ้  ๑๙  จะไม่ไดร้ับการพิจารณาให้ขึ้น
ทะเบียนเป็นองคก์รเกษตรกร  และให้คณะกรรมการบริหารแจง้ให้องคก์รนั้นทราบภายใน  ๓๐  วนันบัตั้งแต่วนัท่ี
มีค าสั่ง  องคก์รท่ีไม่ไดร้ับการพิจารณาให้เป็นองคก์รเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์  โดยท าหนงัสือย่ืนต่อ
คณะกรรมการภายใน  ๓๐  วนั  ให้คณะกรรมการวินิจฉยัอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภายใน  ๓๐  วนันบัแต่วนัท่ีไดร้ับ
หนงัสืออุทธรณ์ 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

 ขอ้  ๑๘  ให้นายทะเบียนออกเอกสารให้แก่องคก์รท่ีไดร้ับขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกรซ่ึงคณะกรรมการ
ไดใ้ห้ความเห็นชอบตามขอ้  ๑๗  แลว้ 
 

หมวด  ๕ 

การเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
 ขอ้  ๑๙  ให้คณะกรรมการบริหารเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาเพิกถอนทะเบียนองคก์ร
เกษตรกร  เม่ือปรากฏหลกัฐานโดยแน่ชดัอย่างหน่ึง  อย่างใดต่อไปน้ี 

(๑)   องคก์รเกษตรกรขาดคุณสมบตัิตามขอ้  ๘  และขอ้  ๙  โดยมิไดแ้จง้ให้คณะกรรมการของกองทุน
ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

กรณีท่ีองคก์รเกษตรกรขาดคุณสมบตัิตามขอ้  ๘  และขอ้  ๙  ให้แจง้คณะกรรมการกองทุนทราบภายใน  
๑๕  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีไดข้าดคุณสมบตัิ 



(๒) องคก์รเกษตรกรจงใจฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

(๓) องคก์รเกษตรกรมีความประสงคท่ี์จะขอให้เพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกรดว้ยความประสงคใ์ด
ก็ตาม 

(๔) องคก์รเกษตรกรท าให้เกิดความเส่ือมเสียซ่ึงช่ือเสียงแก่กองทุนไม่ว่าโดยกรณีใดๆก็ตาม 

ขอ้  ๒๐  ถา้คณะกรรมการบริหารมีค าสั่งให้เพิกถอนทะเบียนขององคก์รเกษตรกรรายใดแลว้  ให้
คณะกรรมการบริหารแจง้ให้องคก์รเกษตรกรท่ีถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนทราบ  ภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่
วนัท่ีมีค าสั่งดงักล่าว 
 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 ขอ้  ๒๑  ในกรณีท่ีองคก์รเกษตรกรท่ีถูกสั่งให้เพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกรตามขอ้  ๑๙  
ตามค าสั่งของคณะกรรมการบริหาร  องคก์รใดไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งดงักล่าว  ให้ย่ืนอุทธรณ์เป็นหนงัสือ
ต่อคณะกรรมการภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับค าสั่ง 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้ทุเลาผลบงัคบัตามค าสั่งของคณะกรรมการบริหาร  
เวน้แต่คณะกรรมการจะสั่งเป็นอย่างอื่น 

 ขอ้  ๒๒  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แลว้เสร็จภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับ
หนงัสืออุทธรณ์ 

 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๒ 

 

 

 

    (นายชวน  หลีกภยั) 
       นายกรัฐมนตรี 
  ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 

  ด้วยพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๑๒) และ 
(๑๓) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร มีอ  านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบติัการ
อื่นใดตามท่ีพระราชบญัญตัิก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบญัญตัิดงักล่าว และเพ่ือให้
การบริหารงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ว่าด้วยการ
กระจายอ านาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗” 

  ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วย การกระจาย
อ านาจการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ้ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการระดบัจงัหวดัคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันาเกษตรกรจงัหวดั” ประกอบด้วยผูแ้ทนเกษตรกรท่ีมาจากผูแ้ทนองค์กรเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองการ
ขึ้นทะเบียนแลว้ของแต่ละจงัหวดัท่ีอยู่ในสาขาไม่ เกิน ๘ คน ผูท้รงคุณวุฒิมาจากหน่วยงานของรัฐในจงัหวดัท่ีอยู่
ในสาขาไม่เกิน ๔ คน และผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชนในจงัหวดัท่ีอยู่ในสาขาไม่เกิน ๔ คน ทั้งน้ีให้มีองค์ประกอบ
ของคณะอนุกรรมการไม่เกิน ๑๖ คน ตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด โดยมีวาระตามวาระของผูแ้ทน
เกษตรกร ในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร และให้หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกรสาขาจงัหวดัเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั เลือกอนุกรรมการดว้ยกนัเป็น
ประธานอนุกรรมการ และรองประธานอนุกรรมการ ๒ คน 

การได้มาซ่ึงคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรก าหนด 

ขอ้ ๕ คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั มีอ  านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี 
คือ 

(๑) กลัน่กรองนโยบายแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสาขา 
(๒) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่หัวหนา้ส านกังานสาขา 
(๓) พัฒนายุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และแผนการจัดการหน้ีของ

เกษตรกรในสาขา 



(๔) สนับสนุนการพฒันาแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและการจดัการหน้ีของเกษตรกร
ในสาขา 

(๕) กลัน่กรองแผนและโครงการฟ้ืนฟูรวมทั้งแผนแก้ไขปัญหาหน้ีอของเกษตรกร
ในสาขา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
หรือคณะกรรมการจดัการหน้ีของเกษตรกร 

(๖) ติดตามสนบัสนุนแผนหรือโครงการและจดัการหน้ีของเกษตรกรในสาขา 
(๗) ติดตามประเมินผลแผนหรือโครงการและจดัการหน้ีของเกษตรกรในสาขา 
(๘) ส่งเสริมการเผยแพร่ และประชาสัมพนัธ์กิจการของกองทุน 

(๙) ปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ี คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ้ ๖ จ านวนสาขาและรายช่ือจงัหวดัในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด โดย

ความเห็นขอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้ ๗ ให้ด าเนินการตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดัตามระเบียบ
น้ี ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใช้บงัคบั 

  ขอ้ ๘ ภายใตบ้งัคบั ขอ้ ๕ ในระหว่างท่ียงัไม่มีคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกรจงัหวดั ให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมท าหนา้ท่ีไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดัตามระเบียบน้ี 

  ขอ้ ๙ ให้เลขาธิการเป็นนายทะเบียนและรักษาการตามระเบียบน้ี ให้มีอ  านาจก าหนด
หลกัเกณฑ ์ออกขอ้บงัคบั ตลอดจนค าสั่งต่างๆ ท่ีไม่ขดัแยง้กบัระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

  ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบตัิเก่ียวกบัระเบียบน้ี ให้ผูร้ักษาการตามระเบียบน้ีเสนอขอค า
วินิจฉัยต่อคณะกรรมการ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

 

(นายจารุรนต ์ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการมอบอ านาจในการรับขึน้ทะเบียน  เพกิถอนทะเบียน 

และการอุทธรณ์การขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

  เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่ระดบัจงัหวดั อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) 
แห่งพระราชบญัญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร จึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

  ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ว่าด้วยการ
มอบอ านาจในการรับขึ้นทะเบียน เพิกถอนทะเบียน และการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๓” 

  ขอ้ ๒ ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ีและให้มีอ  านาจออกค าสั่งต่างๆ ท่ีไม่ขัดแยง้กับ
ระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
  ขอ้ ๔ ให้คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรจงัหวดั มีอ  านาจตามหมวด ๓ขอ้ 
๑๖ การตรวจสอบคุณสมบติัผูม้าขอขึ้นทะเบียนองคก์รเกษตรกร และหมวด ๔ ขอ้ ๑๗ การรับขึ้นทะเบียนองคก์ร
เกษตรกร และหมวด ๕ ขอ้ ๑๙ การเพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกรของระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พฒันาเกษตรกรว่าดว้ยการรับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองคก์รเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจตามหมวด ๖ ข้อ ๒๑ การอุทธรณ์ของระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าดว้ยการรับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

 

 

(นายชวน หลีกภยั) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

 

 

 



 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงนิ การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผล 

ด าเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

_______________ 
 

เพ่ือให้การบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรเป็นไปโดยเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพอาศัย
อ านาจตามความใน มาตรา  ๑๕  (๖) และ (๗ ) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าด้วยการพิจารณา
แผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนและ
โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ขอ้ ๒  ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี   และให้มีอ  านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ตลอดจน
ค าสั่งต่างๆ ท่ีไม่ขดัแยง้กบัระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

ขอ้ ๔  ในระเบียบน้ี 
“กองทุน”   หมายความถึง    กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”   หมายความถึง คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา                      
                                                                  เกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความถึง คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟู 

และพฒันาการเกษตรกร 
“เลขาธิการ”   หมายความถึง เลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและ 

พฒันาเกษตรกร 
“ส านกังาน”   หมายความถึง ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา 

เกษตรกร 
“พนกังาน”   หมายความถึง ผูป้ฏิบตัิงานตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก  
                                                                      เลขาธิการ 
“ผูข้อรับการสนบัสนุน”  หมายความถึง องคก์รเกษตรกรท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บั 
                                                                     ส านกังาน 
“ผูใ้ห้การสนบัสนุน”  หมายความถึง กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 “ผูมี้อ  านาจ”   หมายความถึง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  

และเลขาธิการ  หรือผูท่ี้ไดร้ับมอบหมายตาม
ระเบียบท่ีก าหนด 



“เงินสนบัสนุน”   หมายความถึง เงินของกองทุนท่ีสนบัสนุนให้แก่ 
องคก์รเกษตรกร ซ่ึงมี ๒ ประเภทคือ  
เงินอุดหนุนและ  เงินให้กูย้ืม 

“ส านกังานใหญ่”   หมายความถึง ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา 
เกษตรกรซ่ึงตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

“ส านกังานสาขา”   หมายความถึง ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันากา 
เกษตรกร ณ ท่ีอื่นใดท่ีตั้งขึ้นตามความ 
จ าเป็น 

“แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาการเกษตรกร” 
    หมายความถึง แผนและโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์ 

สอดคลอ้งกบัมาตรา ๕ แห่ง 
พระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟู และพฒันา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดแ้ก่ 

(๑) ส่งเสริมและสนบัสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการพฒันาคุณภาพชีวิต  และการ
แกไ้ขปัญหาของเกษตรกร 

(๒) ส่งเสริมและสนบัสนุนการฟ้ืนฟูและพฒันา
อาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

(๓) พฒันาความรู้ในดา้นเกษตรกรรมหรือกิจกรรมท่ี 
เก่ียวเน่ืองกบัเกษตรกรรม  เพ่ือสร้างความ
เขม้แข็งให้แก่องคก์รเกษตรกร 

(๔) พฒันาศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเก้ือกูลซ่ึง
กนัและกนัระหว่างเกษตรกร 

 
หมวด  ๑ 

การเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
            ขอ้ ๕  องคก์รเกษตรกรท่ีจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามระเบียบน้ี  ให้เสนอแผนและโครงการต่อ
ส านกังานสาขา  ส านกังานใหญ่  ตามหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการบริหารเป็นผูก้ าหนด 

ในการเสนอแผนและโครงการ  ให้องคเ์กษตรกรสามารถเสนอขอรับการสนบัสนุนไดห้ลายแผน
และโครงการ  แต่เกษตรกรสมาชิกขององค์กรเกษตรกรผูร้ับการสนบัสนุนจะไดร้ับการสนับสนุน  จะไดร้ับการ
สนบัสนุนเงินกูย้ืมมากกว่าหน่ึงโครงการในขณะเดียวกนัไม่ได ้
 ขอ้ ๖  แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  อย่างนอ้ยตอ้งระบุขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

(๑)  ช่ือองคก์รเกษตรกร 
(๒)  สถานท่ีตั้งและองคก์รเกษตรกร 
(๓)  รายช่ือคณะกรรมการและองคก์รเกษตรกร 
(๔)  หมายเลขทะเบียนขององคก์รเกษตรกร 



(๕)  รายช่ือของเกษตรกรทั้งหมดขององคก์รเกษตรกรในส่วนท่ีเสนอแผน  และโครงการท่ี
ขอรับการสนบัสนุน 

(๖)  เหตุผลท่ีเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
(๗) รายระเอียดแห่งสินทรัพย ์ หน้ีสิน  และภาระผูกพนัต่างๆ ขององคก์รเกษตรกรท่ีเป็นนิติบุคล

และเกษตรกรแต่ละคนท่ีสมาชิกขององคก์รเกษตรกรในขณะท่ียื่นแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
(๘)  รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแต่ละโครงการ 
(๙)  หลกัการ  วิธีการด าเนินงาน  และขั้นตอนของการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
(๑๐)  ระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการพฒันาและฟ้ืนฟูเกษตรกร 
(๑๑)  รายช่ือผูใ้ห้การสนบัสนุนแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรการพร้อมรายละเอียด

ในการสนบัสนุน (ถา้มี) 
(๑๒)  งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
(๑๓)  แผนการใชเ้งินคืนทุนท่ีไดร้ับการสนบัสนุนจากกองทุน 

 
หมวด  ๒ 

การพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ 
ขอ้ ๗   ในการพิจารณาแผนโครงการขององคก์รให้พนกังานของกองทุนตรวจสอบผ่านและโครงการ

ก่อนน าเสนอผูมี้อ  านาจพิจารณาอนุมตัิต่อไป 
ขอ้ ๘   ให้เลขาธิการ  หรือคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูอ้นุมติัเงินสนบัสนุนตามระเบียบน้ี 

การอนุมตัิอาจมีการมอบอ านาจให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารก าหนด 
ขอ้ ๙   แผนและโครงการท่ีไดร้ับการอนุมตัิจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุมตัิแผนหรือ

โครงการท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
 ขอ้  ๑๐  แนวทางในการพิจารณาอนุมตัิแผนและโครงการ  อาจแบ่งประเภทการอนุมตัิเป็น             
๔  แนวทาง  ดงัน้ี 

(๑)  อนุมตัิตามแผนและโครงการท่ีองคก์รเกษตรขอรับการสนบัสนุน 
(๒)  อนุมตัิตามแผนและโครงการโดยก าหนดเงื่อนไขอย่างหน่ึงอย่างใดให้ปฏิบตัิ 
(๓)  อนุมตัิในหลกัการโดยก าหนดเงื่อนไขให้ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร  แลว้จึงน าเสนอ

แผนและโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมติัอีกครั้ ง 
(๔)  ให้การสนบัสนุนเป็นเงินอุดหนุนแก่องคก์รเกษตรกร เพ่ือน าไปพฒันาแผนและโครงการ

ให้สมบูรณ์ขึ้นแลว้จึงน าเสนอแผนและโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมติัอีกครั้ ง 
ทั้งน้ี  ในการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรให้ส านกังานแจง้ผล

พิจารณาให้องคก์รเกษตรทราบภายใน ๖๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับแผนและโครงการนั้น 
 

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงินสนับสนุนของกองทุนตามแผนและโครงการ 

 ขอ้  ๑๑  กรอบและเง่ือนไขการสนบัสนุนเงินตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรตอ้งเป็น
การสนบัสนุน  ๒  ประเภท  ดงัน้ี 



(๑) เงินอุดหนุน  (เงินให้เปล่า)  คิดเป็นร้อยละ  ๒๕  ของเงินสนบัสนุนของกองทุน 
(๒) เงินกูย้ืม  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕  ของเงินสนบัสนุนของกองทุน 

ขอ้  ๑๒  เงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินให้เปล่าเพ่ือใช้ในการพฒันาระบบสนบัสนุน  และระบบบริการแก่
องค์กรเกษตรกรไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของวงเงินท่ีจดัสรรส าหรับเงินอุดหนุน  นอกนั้นจดัสรรให้เครือข่ายของ
องคก์รเกษตรกร 

ขอ้  ๑๓  ให้เรียกเก็บค่าบริการเงินกู้ยืมตามเงินท่ีจ่ายให้องค์กรเกษตรกร  และการคิดค่าบริการให้เร่ิม
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีองคก์รเกษตรกรรับเงินกูยื้มจนถึงวนัองคก์รเกษตรกรไดใ้ชค้ืนเงินกูยื้มทั้งหมดแก่กองทุน 

ขอ้  ๑๔  อตัราค่าบริการท่ีให้กูยื้มแก่องคก์รเกษตรกรคิดร้อยละ  ๑  ต่อปี  เพ่ือจดัตั้งเป็น  “กองทุนพฒันา
สถาบนัเกษตรกรของจงัหวดั”  เพ่ือน าไปใช้ในการพฒันาองคก์รเกษตรกรภายในจงัหวดั  แต่อตัราค่าบริการของ
เงินกูย้ืมท่ีองคก์รเกษตรกรน าไปให้เกษตรกรสมาชิกกูย้ืมให้คิดในอตัราไม่เกินร้อยละ  ๕  ต่อไป  ซ่ึงส่วนต่างของ
อตัราค่าบริการน้ีให้องค์กรเกษตรกรจดัตั้ง  “กองทุนพฒันาศกัยภาพองคก์รเกษตรกร”  เพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันา
ศกัยภาพขององคก์รเกษตรกร 

ส าหรับในกรณีท่ีสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเป็นผูน้ับถือศาสนาอิสลามให้คิดค่าบริการจากผลก าไร
จากกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนในอัตราร้อยละ  ๒๐  ต่อปี  ของผลก าไรท่ีเกิดขึ้นเพ่ือน าไปจดัตั้ง  “กองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรของจงัหวดั”  และจดัตั้ง  “กองทุนพฒันาศกัยภาพขององคก์รเกษตรกร”  ในสัดส่วนท่ี
เท่ากนั 
 ขอ้  ๑๕  หลกัประกนัการกูยื้มเงิน  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดงัน้ี 

(๑)  บุคคลค ้าประกนั  โดยให้สมาชิกขององคก์รเกษตรกรท่ีขอรับการสนบัสนุนค ้าประกนัเงิน
ท่ีขอกูย้ืมร่วมกนัส าหรับองคก์รเกษตรกรท่ีไม่เป็นนิติบุคคลหรือตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รเกษตรกรท่ีเป็น
นิติบุคคล 

(๒)  ทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการใชเ้งินกูย้ืมจากกองทุนมาผูกพนัเป็นประกนั 
 ขอ้  ๑๖  เม่ือกองทุนไดอ้นุมติัแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรขององคก์รเกษตรกรแลว้  ให้
องคก์รเกษตรกรเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์ว ้ ณ  ธนาคาร  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด  โดยเปิดบญัชี
เป็น  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทเงินอุดหนุน  ช่ือ  “บัญชีเงินอุดหนุนกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ของ  ...........................”  และประเภทเงินให้กู้ยืม  ช่ือ  “บัญชีเงินให้กู้ยืมกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร
ของ  ............................”  แลว้แจง้เลขบญัชีให้ส านกังานทราบเพ่ือจะไดจ้่ายโอนเงินเขา้บญัชีดงักล่าวตามแผนการ
ใช้เงินท่ีได้รับอนุมัติ  ภายหลังจากท่ีได้มีการลงนามในสัญญาการสนับสนุนแผนและโครงการกับส านักงาน
เรียบร้อยแลว้ 
 ขอ้  ๑๗  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานของโครงการ  ให้ผู ้
ขอรับการสนบัสนุนจดัท ารายละเอียดเสนอส านกังาน  เพ่ือให้เลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตัิ
ก่อน  จึงจะด าเนินการได ้

 
 
 
 
 



หมวด  ๔   
การใช้คืนเงินกู้ยืม 

ขอ้  ๑๘  ผูข้อรับการสนบัสนุนตอ้งใชค้ืนเงินกูย้ืมแก่กองทุน  ณ  ส านกังานธนาคารท่ีเปิดบญัชีในกรณีท่ี
ไม่สามารถใชค้ืนเงินตน้ได ้ ให้ช าระค่าบริการ  ส าหรับเงินตน้ท่ีคืนกลบัมาให้เขา้บญัชี  “กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกรของจงัหวดั”  เพ่ือใชส้นบัสนุนเป็นเงินกูย้ืมแก่แผนและโครงการอื่นต่อไป 
 ขอ้  ๑๙  ผูข้อรับการสนับสนุนมีสิทธิใช้คืนเงินกูยื้มตามระเบียบน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนถึงก าหนด
ได้  ทั้งน้ี  ส านักงานสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเงินท่ีขอกู้ยืมทั้งหมด  หรือแต่บางส่วนคืนเม่ือใดก็ได้  โดยแจ้งเป็น
หนงัสือให้องคก์รเกษตรกรผูข้อรับการสนบัสนุนทราบ  โดยไดร้ับความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจ 
 ขอ้  ๒๐  ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย  หรือความจ าเป็นเกิดขึ้น  อนัท าให้ผูข้อรับการสนับสนุนไม่สามารถใช้
คืนเงินตน้  เม่ือครบก าหนดใชค้ืนตามสัญญาได ้ ให้ผูข้อรับการสนับสนุนยื่นค าร้องขอผ่อนผนัขยายก าหนดเวลา
ใชค้ืนเงินกูย้ืมต่อส านักงาน  เสนอต่อผูมี้อ  านาจอนุมตัิพิจารณาผ่อนผนัการใช้คืนเงินกูย้ืม  และ/หรือระงบัการคิด
ค่าบริการ  หรือตามท่ีเห็นสมควรแลว้แต่กรณี 
 ขอ้  ๒๑  ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหาร  มีอ  านาจเรียกคืนเงินกูยื้ม
ตามระเบียบน้ี  ผูข้อรับการสนับสนุนต้องใช้คืนเงินต้นพร้อมค่าบริการแก่กองทุนให้เสร็จส้ิน  แม้ยงัไม่ครบ
ก าหนดสัญญา 

(๑)  เม่ือผูข้อรับการสนบัสนุนพน้จากการสนบัสนุนตามระเบียบน้ีไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
(๒)  เม่ือผูข้อรับการสนบัสนุนใชเ้งินผิดวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนและโครงการ 
(๓)  เม่ืองานตามโครงการท่ีใช้เงินจากกองทุนไม่แลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา  

เวน้แต่ผูข้อรับการสนบัสนุนไดร้ับการผ่อนผนัจากผูมี้อ  านาจ 
(๔)  เม่ือผูข้อรับการสนับสนุนไม่ใช้คืนเงินรายงวดตามก าหนด  หรือไม่ใช้คืนเงินตน้และ

ค่าบริการให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนด  เวน้แต่จะไดร้ับการผ่อนผนัจากผูมี้อ  านาจ 
 

หมวด  ๕  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

 ข้อ  ๒๒  เม่ือผู ้ขอรับการสนับสนุนได้เบิกจ่ายเงินจากกองทุนแล้วให้คณะกรรมการขององค์กร
เกษตรกรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ในการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการ  ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด  ตลอดจนให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
ติดตามและประเมินผลของพนกังาน 
 ขอ้  ๒๓  ในกรณีท่ีผูข้อรับการสนบัสนุนไม่รายงานความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามขอ้  ๒๒  ให้
เลขาธิการและคณะกรรมการบริหารมีอ านาจสั่งระงบัการจ่ายเงินงวดถัดไปของแผนและโครงการไวช้ั่วคราว
จนกว่าผูข้อรับการสนบัสนุนจะรายงานผลการด าเนินงานตามปกติ จึงจะพิจารณาจ่ายเงินงวดต่อไป 
 ขอ้  ๒๔  ส านักงานจะตอ้งท าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการตลอด
ระยะเวลาของแผนและโครงการ  และรายงานให้เลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารทราบเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ข   และให้ขอ้เสนอแนะ  หรือยกเลิกการด าเนินงานตามแผนและโครงการตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้  ๒๕  ในกรณีท่ีการด าเนินงานของแผนและโครงการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงและ
แผนปฏิบตัิการโดยเหตุสุดวิสัย  ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 



 ขอ้  ๒๖  ในกรณีท่ีการด าเนินงานของแผนและโครงการไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละแผนปฏิบตัิการ
โดยเหตุอื่น  ให้ผูมี้อ  านาจพิจารณาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  หรืออาจสั่งระงบั  หรือยกเลิกโครงการได้
ตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิ 
 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 ขอ้  ๒๗  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วไม่อนุมัติแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกรของผู้ขอรับการสนับสนุนให้แจ้งผลโดยย่อ  และให้ ผู ้ขอรับการสนับสนุนมีสิทธ์ิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่วนัไดร้ับแจง้ค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายใน  ๖๐  วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับอุทธรณ์  และ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
 ขอ้  ๒๘  ในกรณีท่ีเลขาธิการพิจารณาแลว้ไม่อนุมติัแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรของผู้
ขอรับการสนับสนุนให้แจ้งผลโดยย่อ  และให้ผูข้อรับการสนับสนุนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
ภายใน  ๓๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับแจง้ค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จส้ินภายใน  ๖๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดร้ับอุทธรณ์  
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 
 
 

(นายชวน  หลีกภยั) 
นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการพิจารณาแผนโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผล 

การด าเนนิงานตามแผนโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่า
ดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาม
ตามโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เพ่ือให้การบริหารเงินกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร
เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๖)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าดว้ยการพิจารณา
แผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 
 ขอ้  ๒  ให้ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นตน้ไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อความข้อ  ๑๑  และ  ๑๒  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร  ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  ๑๑  กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  แบ่งการสนบัสนุนเป็น  ๒  ประเภท  ดงัน้ี 

(๑) เงินอุดหนุ 
(๒) เงินกูย้ืม 

“ข้อ  ๑๒  เงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินให้เปล่าเพ่ือสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร” 
 ขอ้  ๔  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้  ๑๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่า
ดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้  ๑๔  อตัราค่าบริการท่ีให้กู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรให้คิดในอัตราร้อยละ  ๑  ของเงินท่ี
สนับสนุนหรือตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด  โดยน าเงินท่ีเรียกเก็บได ้ สมทบเป็นรายไดข้องกองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร”              
 ขอ้  ๕  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้  ๑๘  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่า
ดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 



“ข้อ  ๑๘  ผูข้อรับการสนับสนุนต้องใช้คืนเงินกู้ยืมแก่กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร    
ส านกังานธนาคารท่ีเปิดบญัชี  ส าหรับเงินตน้ท่ีคืนกลบัมาให้เขา้บญัชี  กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร” 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 
(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยเกษตรกร 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วยเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๔” 
 ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีให้ใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 ขอ้  ๔  เกษตรกร  หมายถึง  บุคคลธรรมดาท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  ซ่ึงมีคุณสมบตัิ  และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายไดท้ั้งหมด 
(๒) ไม่เป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  เวน้แต่  เป็นสมาชิกสภาต าบล  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล 

(๓) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานองค์กรของรัฐ  ซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  เวน้แต่  
ก านนั  สารวตัรก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  และแพทยป์ระจ าต าบล   

(๔) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  เวน้แต่  เป็นห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทัท่ีเกิดจากการรวมตวักนัเป็นองคก์รเกษตรกร 

 รายไดต้าม  (๑)  ให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย 
 ขอ้  ๕  เกษตรกรท่ีจะขึ้นทะเบียนกบักองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ตอ้งบรรลุนิติภาวะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 ขอ้  ๖  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการตามระเบียบน้ีให้คณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉัย 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 

 
 

(นายพิทกัษ ์ อินทรวิทยนนัท)์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 

 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการพิจารณาแผนโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผล 

การด าเนินงานตามแผนโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

  
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วยการ
พิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงามตาม
โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๑  เพ่ือให้การบริหารเงินกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรเป็นไป
โดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๖)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จึงออกระเยียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าดว้ยการพิจารณา
แผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้คน้เงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  (ฉบบัท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 
 ขอ้  ๒  ให้ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นตน้ไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อความข้อ  ๑๑  และ  ๑๒  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร  ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ  ๑๑  กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงินตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  แบ่งการสนบัสนุนเป็น  ๒  ประเภท  ดงัน้ี 

(๓) เงินอุดหนุ 
(๔) เงินกูย้ืม 

“ข้อ  ๑๒  เงินอุดหนุน  หมายถึง  เงินให้เปล่าเพ่ือสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร” 
 ขอ้  ๔  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้  ๑๔  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่า
ดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พงศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้  ๑๔  อตัราค่าบริการท่ีให้กู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรให้คิดในอัตราร้อยละ  ๑  ของเงินท่ี
สนับสนุนหรือตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด  โดยน าเงินท่ีเรียกเก็บได ้ สมทบเป็นรายไดข้องกองทุน
ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร”              
 ขอ้  ๕  ให้ยกเลิกขอ้ความในขอ้  ๑๘  แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่า
ดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการ  การจ่ายเงิน  การใชค้ืนเงินกองทุน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 



“ขอ้  ๑๘  ผูข้อรับการสนับสนุนต้องใช้คืนเงินกู้ยืมแก่กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ร  
ส านกังานธนาคารท่ีเปิดบญัชี  ส าหรับเงินตน้ท่ีคืนกลบัมาให้เขา้บญัชี  กองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร” 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 
 

 
(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยเกษตรกร 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบญัญตัิกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วยเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๔” 
 ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีให้ใชต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี 
 ขอ้  ๔  เกษตรกร  หมายถึง  บุคคลธรรมดาท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  ซ่ึงมีคุณสมบตัิ  และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม  ดงัต่อไปน้ี 

(๕) มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละห้าสิบของรายไดท้ั้งหมด 
(๖) ไม่เป็นขา้ราชการการเมืองหรือผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง  เวน้แต่  เป็นสมาชิกสภาต าบล  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั  หรือ
สมาชิกสภาเทศบาล 

(๗) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงานองค์กรของรัฐ  ซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  เวน้แต่  
ก านนั  สารวตัรก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  และแพทยป์ระจ าต าบล 

(๘) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผูจ้ัดการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  เวน้แต่  เป็นห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษทัท่ีเกิดจากการรวมตวักนัเป็นองคก์รเกษตรกร 

 รายไดต้าม  (๑)  ให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์ท่ีสามารถค านวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย 
 ข้อ  (๕)  เกษตรกรท่ีจะขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ต้องบรรลุนิติภาวะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 ขอ้  (๖)  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการตามระเบียบน้ีให้คณะกรรมการเป็นผูว้ินิจฉัย 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 

 
 

(นายพิทกัษ ์ อนิทรวิทยนนัท)์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 



 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยพัสด ุ
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 
ด้วยพระราชบญัญติักกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๕  (๓)  ก าหนดให้

คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  มีอ  านาจออกระเบียบในการบริหารกิจการของกองทุน 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร  จึงออกระเบียบว่าดว้ยการพสัดุไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วยการพสัดุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗” 
 ขอ้  ๒  ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓  ให้ยกเลิก 

(๑)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าด้วยการพสัดุ  พ.ศ.  
๒๕๔๓   

(๒)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ว่าดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี  
๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
 ขอ้  ๔  ในระเบียบน้ี 
 “พนักงานพัสดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับพสัดุ  หรือได้รับการ
แต่งตั้งจากเลขาธิการให้มีหนา้ท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุตามระเบียบน้ี 
 “คระกรรมการจดัหาพสัดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยจดัซ้ือ  ส่วนจดัซ้ือ  หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ี
ไดร้ับแต่งตั้งจากเลขาธิการให้เป็นคณะกรรมการจดัหาพสัดุ 
 “พสัดุ”  หมายความว่า  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง 
 “วสัดุ”  หมายความว่า  ส่ิงของท่ีมีสภาพการใชส้ิ้นเปลือง  หรือ  เส่ือมสภาพลงเพราะการใชง้านนอ้ยกว่า  
๑  ปีหรือเป็นส่ิงของท่ีมีราคาเม่ือจดัหาต ่ากว่า  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  และซ้ือมาเพ่ือบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม 
 “การจดัหาพสัดุ”  หมายความว่า  การซ้ือ  การจา้ง  การเช่า  การเช่าซ้ือ  การประกนัภยั 
 “การซ้ือ”  หมายความว่า  การซ้ือพสัดุทุกชนิด  ทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง อื่น ๆ 
แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
 “การจา้ง”  หมายความว่า  การจา้งท าของ  การจา้งเหมา  บริการ  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบและ
ควบคุมงาน 
 “การตรวจรับพสัดุ”  ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบรับงานจา้งดว้ย 
 “การจ าหน่ายพสัดุ”  หมายความว่า  การมอบโอน  การตดับญัชี  การแลกเปลี่ยน  และการขาย  การแปร
สภาพ  หรือการท าลาย 



 ขอ้  ๕  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี  และให้มีอ  านาจติดตามและวินิจฉัยปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติตามระเบียบ  มอบอ านาจให้ผูอ้ื่นปฏิบัติงานแทน  ตลอดจนก าหนดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ  
หลกัเกณฑ ์ ค าสั่งหรือวิธีปฏิบติัเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๑  
การจัดหาพัสด ุ

 ขอ้  ๖  ให้พนกังานท่ีมีความประสงคข์อให้จดัหาพสัดุเพ่ือใชง้านแสดงความจ านงต่องานพสัดุโดยเสนอ
บนัทึกค าขอผ่านผูบ้งัคบับญัชา  หรือใชฟ้อร์มท่ีส านกังานก าหนด  โดยจะตอ้งแสดงรายการประกอบการพิจารณา
อนุมติัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(๑) วตัถุประสงค ์ หรือความจ าเป็นในการใชง้าน 
(๒) รายละเอียดของพสัดุท่ีขอให้จดัหา 
(๓) ก าหนเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น 
(๔) รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นตามควรแก่กรณี 
ยกเวน้  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  ฉุกเฉิน  หรือกรณีอื่นท่ีเลขาธิการก าหนด  ให้ปฏิบัติโดยใช้วิธี

พิเศษโดยอนุโลม 
 ขอ้  ๗  ให้เลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  เป็นผูอ้นุมตัิการจดัหาพสัดุ  
 ขอ้  ๘  วิธีการจดัหาพสัดุ  กระท าได ้ ๕  วิธี 

(๑)          วิธีตกลงราคา 
 วงเงินการจดัหา :  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)  ต่อครั้ ง 
 ผูด้ าเนินการ :  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  หรือพนกังานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

วิธีปฏิบตัิ :  ใชก้บัของท่ีมีราคามาตรฐาน  หรือกบัร้านคา้มาตรฐานซ่ึง   
ก าหนดราคาแน่นอน  หรือให้มีการตกลงราคากบัผูข้าย  หรือ
ผูร้ับจา้งโดยตรง 

(๒)         วิธีสอบราคา 
 วงเงินการจดัหา :  เกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)  แต่ 

ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  (สองแสนบาทถว้น)  ต่อครั้ ง 
 ผูด้ าเนินการ :  คณะกรรมการจดัหาพสัดุ 

วิธีปฏิบตัิ :  ให้มีการเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างนอ้ย  ๒  ราย   
การเปิดซองใบเสนอราคาตอ้งกระท าต่อหนา้ผูเ้สนอราคาหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริหารก าหนด  การพิจารณาคัดเลือก  การต่อรอง  หรือการปรับปรุงรายละเอียดขอ้ก าหนดและเงื่อนไข  ให้
ด าเนินการโดยคณะกรรมการจดัหาพสัดุ 
                                (๓)            วิธีประกวดราคา 

 วงเงินการจดัหา :  เกินกว่า  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาทถว้น)   
 ผูด้ าเนินการ :  คณะกรรมการจดัหาพสัดุ 

วิธีปฏิบตัิ :  ให้มีการติดประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผย  โดยอาจมีการขาย 
เอกสารประกวดราคาหรือไม่ก็ได ้



การเสนอราคาตอ้งใส่ซ่องปิดผนึก  และเป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคาแต่ละ
ครั้ ง  การเปิดซองใบเสนอราคาต้องกระท าต่อหน้าผูเ้สนอราคาหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดการ
พิจารณาคดัเลือก  ผูค้า้  การต่อรองราคา  หรือการปรับปรุงรายละเอียดข้อก าหนดเงื่อนไข  ให้ ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจดัหาพสัดุ 

(๔)          วิธีพิเศษ 
 วงเงินการจดัหา :  ไม่จ ากดัวงเงิน 
 ผูด้ าเนินการ :  คณะกรรมการจดัหาพสัดุ 

วิธีปฏิบตัิ :  ตอ้งมีเหตุผลสมควรท่ีเขา้ข่ายกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
(ก) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการหรือนิติบุคคล 
(ข) เป็นพัสดุ/งานท่ีจ าเป็นต้องจัดหาโดยตรงจากต่างประเทศหรือการจัดหา

โดยตรงจากต่างประเทศจะได้ราคาและเงื่อนไขท่ีดีกว่าการจัดหาจาก
ภายในประเทศ 

(ค) เป็นพสัดุ/งานท่ีสมควรจัดหาหรือด าเนินการภายใต้ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
เร่งด่วน  ฉุกเฉิน  หรือเพ่ือประโยชน์ของส านกังาน 

(ง) เป็นพสัดุ / งานท่ีมีขอ้จ ากดัโดยลกัษณะการใช้งาน  หรือเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้ง
ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะซ่ึงหมายความรวมถึงอะไหล่รถประจ าต าแหน่ง 

(จ) เป็นพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรง  หรือเป็นงาน
ท่ีต้องการผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีความช านาญการเป็นพิเศษ  เช่น  งานจ้ าง
โฆษณา  งานจ้างประชาสัมพนัธ์  งานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งถอดตรวจให้
ทราบความช ารุดเสียหายก่อน  จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ การเช่าเฉพาะส่ิง  
เป็นตน้ 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ช) เป็นพสัดุ / งานท่ีด าเนินการโดยวิธีอื่นแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
วิธีปฏิบตัิ     -  ให้พนกังานพสัดุหรือพนกังานท่ีไดร้ับมอบหมายเสนอเร่ือง 

อนุมตัิต่อเลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย 
-  ในกรณีจ าเป็น   เร่งด่วน   ฉุก เฉิน   ท่ี เกิดขึ้ นโดยมิได้
คาดหมายไวก้่อน  และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน  
ให้พนักงานพสัดุหรือพนักงานท่ีได้รับมอบหมายรายงาน
เลขาธิการหรือูท่ี้เป็นเลขาธิการมอบหมายเพ่ือขอด าเนินการ
ไปก่อน  แล้วรีบเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ  หรือผู้ท่ี
เลขาธิการมอบหมายและเม่ือได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ถือว่า
รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

(๕)   วิธีกรณีพิเศษ 
 วงเงินการจดัหา :  ไม่จ ากดัวงเงิน  
 ผูด้ าเนินการ :  พนกังานพสัดุ  หรือพนกังานท่ีไดร้ับมอบหมายเป็นการจดัหา 

พสัดุจากส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น 



วิธีปฏิบตัิ :  ๑.  ให้มีการเสนอราคาและเงื่อนไขเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒. ให้พนกังานพดัสุหรือท่ีไดร้ับมอบหมายเสนอเร่ืองขอ 
       อนุมตัิต่อเลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย 

 ขอ้  ๙  ให้เลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัหาพสัดุ 
 ขอ้  ๑๐  ให้เลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  มีอ  านาจอนุมตัิการจดัหาพสัดุ ในวงเงินไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถว้น)  ต่อครั้ ง  หากวงเงินเกินกว่าน้ี  ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมตัิ 
 อ านาจการจดัหาพสัดุน้ีให้รวมถึงการอนุมติัยกเลิก  แกไ้ข  เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงต่าง ๆ ดว้ย 
 ขอ้  ๑๑  เลขาธิการจะมอบอ านาจในการจัดหาพสัดุให้แก่พนักงานผูใ้ดผูห้น่ึงปฏิบัติแทนก็ได้  โดย
ค านึงถึงต าแหน่ง  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบของผูท่ี้จะไดร้ับมอบอ านาจเป็นส าคญั 
 ขอ้  ๑๒  สัญญาหรือขอ้ตกลง  ซ่ึงถือเป็นหลกัฐานในการจดัหาพสัดุ   มี  ๔  แบบ  คือ  

(๑) ใบเสนอราคาของผูค้า้  ใช้ส าหรับการจดัหาพสัดุ  โดยวิธีตกลงราคาซ้ึงผูค้า้สามารถส่ง
มอบพสัดุทั้งหมดไดท้นัที 

(๒) ใบสั่งซ้ือ/จ้าง  ใช้ส าหรับการจัดหาพสัดุ  ท่ีผูค้ ้าสามารถส่งมอบพสัดุ/งานทั้งหมดได้
ภายใน  ๙๐  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานตกลงซ้ือ/จา้ง 

(๓) หนงัสือสัญญา  ใชส้ าหรับการส่งมอบพสัดุเป็นงวด  หรือจดัหาพสัดุประเภทการเช่า  และ
เช่าซ้ือ  รวมทั้งกรณีท่ีเลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายเห็นสมควร  ให้ท าหลกัฐาน
เป็นหนงัสือสัญญา 

(๔) ขอ้ตกลงเป็นหนังสือ  ใช้ส าหรับการจดัหาพสัดุโดยวิธีกรณีพิเศษ  หรือการจดัหาพสัดุ
ประเภทการยืมหรือในกรณีท่ีเลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายพิจารณาเห็นสมควร 

รายละเอียดรูปแบบของสัญญาหรือข้อตกลง  หลักประกันสัญญา  การปรับ  และการคืน
หลกัประกนั  ให้เป็นไปตามเลขาธิการก าหนด 
 ขอ้  ๑๓  ให้เลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายมีอ านาจลงนามในหนงัสือสัญญาหรือขอ้ตกลง 
 ขอ้  ๑๔  ให้ส านกังานด าเนินการจดัหาพสัดุท่ีมีคุณภาพดี  ในราคาท่ีเหมาะสม  เม่ือเทียบกบัคุณภาพของ
สินคา้หรือบริการ  และเงื่อนไขท่ีใช้ในการจดัหาพสัดุ  ด้วยความสุจริต  ความเป็นธรรม  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
และสามารถติดตามผลการปฏิบตัิงานได ้ โดยค านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของส านกังานเป็นส าคญั 

 

หมวด  ๒ 
การตรวจรับพัสดุ 

 ขอ้   ๑๕  การตรวจรับพสัดุ  ให้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
ส าหรับการจดัหาพสัดุในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น)  ส านักงานจะ

แต่งตั้งพนักงานคนใดคนหน่ึง  ซ่ึงมิใช่ผูด้ าเนินการหาพสัดุ  เป็นผูต้รวจพสัดุหรืองานจา้งนั้นโดยให้ปฏิบติัหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบัคณะกรรมการการตรวจรับพสัดุก็ได ้
 ขอ้  ๑๖  ให้เลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  มีอ  านาจตั้งแต่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  กรณีการจ้างท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ  ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่าง
ใกลชิ้ด  และมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความกา้วหนา้ของงาน  เลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการ  มอบหมายจะ



แต่งตั้งผูค้วบคุมงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบผลงานเพ่ือการจ่ายเงินงวดก็ได้  แต่การตรวจรับเม่ือส่งมอบงานทั้งหมด
ตอ้งด าเนินการโดยคณะกรรมการการตรวจรับพสัดุเท่านั้น 
 ขอ้  ๑๗  ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  ด าเนินการตรวจรับพสัดุโดยเร็ว  และถือขอ้ก าหนดในสัญญา
และขอ้ตกลงเป็นหลกั  ทั้งน้ีจะตอ้งมีจ านวน  คุณภาพ  และระยะเวลาส่งมอบถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

กรณีท่ีการตรวจรับถูกตอ้งครบถว้น  ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุออกบนัทึกการตรวจรับ
พสัดุ  ส่งมอบพสัดุและหลกัฐานต่างๆ  ของผูค้า้  ให้งานพสัดุเพ่ือการเบิกจ่ายต่อไป  ส าหรับกรณีท่ีมีการส่งมอบ
พสัดุจากผูค้้าช้ากว่าก าหนดให้บันทึกจ านวนวนัพร้อมค่าปรับตามสัญญาในบันทึกการตรวจรับพสัดุ  เพ่ือใช้
ประกอบการเบิกจ่ายดว้ย 
 ขอ้  ๑๘  กรณีท่ีพสัดุท่ีส่งมอบมีคุณภาพสูงกว่าก าหนด  และเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน  โดยท่ีไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะให้รับไวใ้ช้งานก็ได้  แต่ตอ้งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์  และ
บนัทึกความเห็นไวอ้ย่างชดัเจน 
 ขอ้  ๑๙  กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้ตกลงตามหนงัสือสัญญา  หรือยกเลิกสัญญา  หรืองด/ลดหย่อน
การปรับ  ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเป็นผูเ้สนอขออนุมตัิเลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย 
 

หมวด  ๓ 
การควบคุมพัสดุ 

 ขอ้  ๒๐  ให้งานพสัดุมีหนา้ท่ีในการควบคุมพสัดุ  ดงัน้ี 
(๑) พิจารณาชนิดของพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งส ารอง  โดยแยกประเภทตามกลุ่มพสัดุ 
(๒) พิจารณาจ านวนช้ินของพสัดุท่ีควรเก็บส ารอง  โดยให้มีจ านวนเท่าท่ีจ าเป็นและจดัหามา

ทดแทนเม่ือมีจ านวนนอ้ยลง 
(๓) จดัให้มีบญัชีรับ-จ่ายพสัดุ  โดยใช้วิธีการทางบญัชีเป็นหลกั  และสามารถตรวจสอบได้

ตลอดเวลา 
(๔) จดัท าทะเบียนครูภณัฑ ์
(๕) จดัท าบญัชีพสัดุทุกส้ินปีงบประมาณ  เพ่ือการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
(๖) จดัให้มีการเก็บรักษาและดูแลพสัดุในสภาพท่ีเหมาะสม  และปลอดภยัพร้อมท่ีจะใช้งาน

ได้ทนัที  หากพสัดุรายการใดหมดความจ าเป็น  หรือเส่ือมสภาพไม่เหมาะต่อการใชง้าน
ให้เสนอขออนุมตัิจ่าย 

ขอ้  ๒๑  วิธีการเบิกจ่ายพสัดุให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการก าหนด 
ขอ้  ๒๒  การยืมครุภณัฑไ์ปใช้เพ่ือประโยชน์ของส านักงานและการส่งคืน  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เลขาธิการก าหนด 
 ขอ้  ๒๓  การจ าหน่ายพสัดุท่ีหมดความจ าเป็น  หรือหากใชต่้อไปจะส้ินเปลืองค่าใชจ้่ายมากให้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุรายงานต่อเลขาธิการ  หรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหน่ึง  
ดงัน้ี 

(๑) การขาย  ให้คณะกรรมการท่ีเลขาธิการแต่งตั้งท าการประเมินสภาพและตรวจสอบราคา
คงเหลือของพสัดุนั้นก่อน  แลว้ด าเนินการขายโดยให้มีการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์
อกัษร 



(๒) การแลกเปลี่ยน  ให้ท าไดใ้นกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส านกังานและมีมูลค่าของพสัดุท่ีเท่า
เทียมกนั 

(๓) การบริจาคหรือโอน  ให้ท าได้ในกรณีมอบโอนให้หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสาธารณชน  หรือกรณีอื่นตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควร 

(๔) การแปรสภาพหรือการท าลาย  ให้ท าไดใ้นกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อส านกังาน 
(๕) การขาย  การให้  หรือการแลกเปลี่ยนท่ีดิน  หรือท่ีดินพร้อมส่ิงก่อสร้างตอ้งได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
ขอ้  ๒๔  ให้เลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมาย  มีอ  านาจอนุมตัิการจ าหน่ายพสัดุท่ีมีมูลค่าสุทธิทาง

บญัชีไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
 ขอ้  ๒๕  ก่อนส้ินเดือนกนัยายนทุกปี  ให้เลขาธิการหรือผูท่ี้เลขาธิการมอบหมายตั้งแต่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพสัดุ  ซ่ึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  คนหน่ึงหรือหลายาคนตามความจ าเป็นเพ่ือท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) ตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ  งวดตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคมปีก่อน  จนถึงวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  
ปีปัจจุบนั  และตรวจนบัวสัดุเปรียบเทียบยอดคงเหลือกบับญัชีพสัดุ  ตรวจนับครุภณัฑว์่า
ตรงตามทะเบียนครุภณัฑ์หรือไม่  ตรวจสอบว่ามีพสัดุใดช ารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญ
ไปเพราะเหตุใด  หรือพสัดุใดไม่จ าเป็นตอ้งใช้ในส านักงานต่อไปน้ี  โดยเร่ิมตรวจสอบ
พสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของเดือนตุลาคมปีปัจจุบนัเป็นตน้ไป 

(๒) เสนอรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการ  หรือผู้ท่ี เลขาธิการ
มอบหมาย  ภายใน  ๓๐  วนัท าการ  นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 
(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตรกร 
ว่าด้วยบัตรประจ าตัวกรรมการ  กรรมการบริหาร  อนุกรรมการ  เลขาธิการ 

พนักงาน  และลูกจ้างกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

__________________ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) ก าหนดให้
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  มีอ  านาจออกระเบียบในการบริการกิจการกองทุน 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาการเกษตรกร  จึงออกระเบียบว่าด้วย  การมีบัตรประจ าตัวของคณะกรรมการ  กรรมการบริหาร  
อนุกรรมการ  เลขาธิการ  พนกังานและลูกจา้งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ว่าดว้ยบตัรประจ าตวั
กรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนกังาน  และลูกจา้งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

ขอ้ ๒  ให้ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ในระเบียบน้ี 

“กรรมการ”               หมายความว่า กรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาการเกษตรกร 
“กรรมการบริหาร”   หมายความว่า กรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“อนุกรรมการ”          หมายความว่า อนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“เลขาธิการ”              หมายความว่า เลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
 “พนกังาน”               หมายความว่า พนกังานของส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“ลูกจา้ง”                    หมายความว่า ลูกจา้งของส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“เจา้หนา้ท่ี”               หมายความว่า ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการรับและด าเนินการเร่ือง

การขอมีบตัร ตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากผูร้ักษาการในระเบียบน้ี 
“กองทุน”                  หมายความว่า กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“ส านกังาน”              หมายความว่า ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“ผูข้อมีบตัร”             หมายความว่า ผูข้อมีบตัรประจ าตวักรรมการ กรรมการบริหาร 

อนุกรรมการ เลขาธิการ หนกังาน และลูกจา้งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
“บตัรประจ าตวั”        หมายความว่า บตัรประจ าตวักรรมการกรรมการบริหาร อนุกรรมการ 

เลขาธิการ หนกังาน และลูกจา้งกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
ขอ้ ๔  ให้กรรมการ  กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนกังาน และลูกจา้งมีบตัรประจ าตวัใน

การปฏิบตัิหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
ขอ้ ๕  ให้บุคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูอ้อกบตัรประจ าตวักรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ 

พนกังาน และลูกจา้ง 



(๑) ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ส าหรับต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริหาร อนุกรรมการ และเลขาธิการ 

(๒) เลขาธิการ ส าหรับต าแหน่งพนกังาน และลูกจา้ง 
ข้อ ๖  บัตรประตัวท่ีออกตามระเบียบน้ี เพ่ือใช้ส าหรับแสดงตัวว่าเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรเท่านั้น 

ข้อ ๗  ผู ้ท่ีจะขอมีบัตรประจ าตัวตามระเบียบน้ี ต้องเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ 
เลขาธิการ พนกังาน และลูกจา้ง 

ขอ้ ๘  ผูท่ี้จะขอมีบตัรตอ้งย่ืนค าขอต่อเจา้หนา้ท่ี ตามแบบท่ีส านกังานก าหนด ตามทา้ยระเบียบน้ี 

ขอ้ ๙  การขอมีบตัรประจ าตวั ให้แนบรูปถ่ายจ านวนสองใบพร้อมค าขอ โดยรูปถ่ายดงักล่าวให้ใช้รูป
ถ่ายไวไ้ม่เกินหกเดือนก่อนวนัยื่นขอมีบตัรประจ าตวั ขนาด ๒.๕ × ๓.๐ เซนติเมตร คร่ึงตวัหนา้ตรง ไม่สวมหมวก
และแว่นตาสีเขม้ เคร่ืองแต่งการเรียบร้อย 

ขอ้ ๑๐ เม่ือได้ออกบตัรประจ าตวัแลว้ ให้เจ้าหน้าท่ีจดัให้มีส าเนาขอ้ความและมีรายการบตัรประจ าตวั 
พร้อมให้มีรูปถ่ายท่ีชดัเจนของผูน้ั้นไวด้ว้ยหน่ึงฉบบัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ขอ้ ๑๑  บตัรประจ ากรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างซ่ึงออกตาม
ระเบียบน้ี ให้ใชช้ดัเจนจนถึงวนัท่ีผูถ้ือบตัรครบวาระด ารงต าแหน่ง 

พนกังานให้ใช้ไดค้ราวละ ๔ ปี 

ลูกจา้งให้ใชไ้ดค้ราวละไม่เกิน ๑ ปี 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีท่ีมีบตัรประจ าตวัหมดอายุผูถ้ือบตัรตอ้งยื่นค าขอมีบตัรประจ าตวัใหม่ 

ในกรณีท่ีมีบตัรหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคญั ผูถ้ือบตัรตอ้งขอมีบตัรใหม่หรือขอ
เปลี่ยนบตัรประจ าตวัใหม่แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีผูถ้ือบตัรเปลี่ยนช่ือตวั ช่ือสกุล หรือช่ือตวัและช่ือสกุล ผูถ้ือบตัรจะตอ้งขอเปลี่ยน
บตัรใหม่ 

ขอ้ ๑๓  ถา้ผูถ้ือบตัรได้รับการแต่งตั้ง หรือตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ผูถ้ือบตัรจะตอ้งขอย่ืนเปลี่ยนบตัร
ประจ าตวัใหม่ 

ขอ้ ๑๔  เม่ือผูใ้ดพน้จากหน้าท่ี ตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ให้ถือว่าบตัรหมดอายุ
การใชใ้นวนัท่ีและจะตอ้งน าบตัรส่งคืนส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 

ขอ้ ๑๕  ให้เลขาธิการเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอ  านาจตั้งแต่เจา้หนา้ท่ี 

เพ่ือปฏิบติัการตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลอืกต้ังผู้แทนเกษตรกร 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

__________________ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
ก าหนดให้มีผูแ้ทนเกษตรกรซ่ึงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร จึงเห็นสมควรให้มีระเบียบว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกร 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั จึงออก
ระเบียบไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ้ ๒  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  การจ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกร หากไม่ก าหนดไวเ้ป็น
อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และอตัราการจ่ายตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ส่วนวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

ขอ้ ๔  ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกร แบ่งออกไดด้งัน้ี 

(๑)ค่าจา้ง ค่าตอบแทน การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือบุคลใดท่ีได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการเพ่ือช่วยในการด าเนินการเลือกตั้ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งผูแ้ทน
เกษตรกรก าหนด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(๒)ค่าเบ้ียชุมชน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะเดินทาง 
(๓)ค่าใชจ้่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 
(๔)ค่าใชจ้่ายในการลี้ยงรับรอง หรือรับรอง 
(๕)ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
(๖)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรเกษตรกรและ

เกษตรกร 
(๗)ค่าวสัดุ ครุภณัฑ ์และการจดัทะเบียนรายช่ือสมาชิกองค์กรเกษตรกรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
(๘)ค่าสาธารณูปโภค 

(๙)ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเหมาะสม เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการเลอืกตั้งผูแ้ทน
เกษตรกรก าหนด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ขอ้ ๕  ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะเดินทาง ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการอ านวยการเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกร ให้เบิกจ่ายโดยอาศยัระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าดว้ยค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
และกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตามสิทธิของประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารโดยอนุโลม) 



ข้อ ๖  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ งผู ้แทนเกษตรกรตามข้อ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) ให้จ่ายตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราจ่ายของทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ้ ๗  ในการเลือกตั้งผูแ้ทนเกษตรกรแต่ละคราวให้เลขาธิการจดัท าแผนด าเนินการเลือกตั้งผูแ้ทน
เกษตรกรและแสดงงบประมาณในการด าเนินการเลือกตั้งเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ืออนุมติัก่อน 

ขอ้ ๘  ให้เลขาธิการผูร้ักษาตามระเบียบน้ีและให้มีอ  านาจออกค าสั่งใดๆ หรือหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีไม่
ขดัแยง้กบัระเบียบน้ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

 

ประกาศ  ฯ  วนัท่ี  ๑๙ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 

 

 

(นายจาตุรนต ์ ฉายแสง 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 



 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วย ค่าเบีย้ประชุมค่าพาหนะ ค่าเบีย้ลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าอย่างอื่น 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

_________________ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพกั และค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการหน้ีของเกษตรกร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗/๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
คณะกรรมการฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรว่าดว้ยค่าเบ้ียประชุม 
ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ ยง ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัการหน้ีของ
เกษตรกรของ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ขอ้ ๒  ระเยียบน้ีให้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการการจดัการหน้ีของสหกรณ์ท่ีเขา้ประชุมอาจได้รับค่าเบ้ียประชุม
เป็นรายครั้ งดงัต่อไปน้ี 

(๑)ประธานกรรมการจดัการหน้ีของเกษตรกร  ครั้ งละ ๒,๕๐๐ บาท 

(๒)กรรมการจดัการหน้ีของเกษตรกร ครั้ งละ  ๒,๐๐๐ บาท 

หากมีการประชุมในวนัเดียวกนัมากกว่าหน่ึงครั้ ง กรรมการการจดัหน้ีของเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
ประชุมให้ไดร้ับท่ีประชุมเพียงครั้ งเดียว 

ขอ้ ๔  เม่ือมีการประชุมกรรมการการจดัหน้ีของเกษตรกร กรรมการการตัดหน้ีของเกษตรกรท่ีเข้า
ประชุม อาจได้รับค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพกัและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบติัหน้าท่ีในลกัษณะเหมา
จ่ายเป็นรายครั้ งตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข ๑ หรือเท่าท่ีจ่ายตามความเป็นจริงตามทีก าหนดในหนา้ ๕ 

ขอ้ ๕  ในกรณีท่ีกรรมการการจดัการหน้ีของเกษตรกรมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปนอกจงัหวดัอนัเป็น
ท่ีตั้งส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายวา้ด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา
เกษตรกร อาจไดร้ับค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๑)ค่าเบ้ียเลี้ยงในลกัษณะเหมาจ่าย วนัละ ๕๐๐ บาท 

(๒)ค่าเช่าท่ีพกั เท่าท่ีจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไมเ้กินวนัละ ๑๖,๐๐ บาท 

(๓)ค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายตามความเป็นจริง 
 (๔)ส าหรับกรรมการท่ีใชย้านพาหนะส่วนตวัในการเดินทางให้เบิกค่าชดเชยในอตัรากิโลเมตร

ละสองบาท 



ขอ้ ๖  ในกรณีท่ีกรรมารจดัการหน้ีของเกษตรกรมีความจ าเป็นตอ้งเดินทางไปปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว อาจได้รับค่าเบ้ียเลี้ ยงค่าเช่าท่ีพกั ค่า
พาหนะ ค่าใชจ้่ายตามความเป็นจริง ตามบญัชีแนบทา้ยหมายเลข ๒ ทา้ยระเบียบน้ี 

ขอ้ ๗ ให้เลขาธิการส านกังานกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 

 

(นายจาตุรนค ์ ฉายแสง) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
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ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าที่พกั  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอย่างอืน่  ในลกัษณะเหมาจ่าย 

 
ประเภท อัตรา (บาท) จังหวัด 

ก. 1,500 สมุทรปราการ 
ชลบุรี 
สมุทรสงครา 

นนทบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
สุพรรณบุรี 

ปทุมธานี 
ราชบุรี 
นครปฐม 

พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร 
ชยันาท 

ข. 2,000 สระบุรี 
จนัทบุรี 
นครสวรรค ์
กาญจนบุรี 

ลพบุรี 
ระยอง 
นครราชสีมา 
เพชรบุรี 

สิงห์บุรี 
นครนายก 
สระแกว้ 
อุทยัธานี 

อ่างทอง 
ปราจีนบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ค. 2,500 ตราด 
มหาสาคาม 
ตาก 
เพชรบูรณ์ 

บุรีรัมย ์
ชยัภูมิ 
พิจิตร 
ชุมพร 

สุรินทร์ 
อุตรดิตถ ์
พิษณุโลก 

ขอนแก่น 
สุโขทยั 
ก าแพงเพชร 

ง. 3,000 อุดรธานี 
มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ 
เชียงใหม่ 
น่าน 

เลย 
หนองบวัล าภู 
ยโสธร 
ล าพูน 
แพร่ 

หนองคาย 
ศรีสะเกษ 
กาฬสินธุ์ 
ล าปาง 
ระนอง 

สกลนคร 
อุบลราชธานี 
ร้อยเอ็ด 
พะเยา 
สุราษฎร์ธานี 

จ. 3,500 นครพนม 
พงังา 

เชียงราย 
ภูเก็ต 

กระบ่ี 
พทัลุง 

นครศรีธรรมราช 
ตรัง 

ฉ. 4,000 แม่ฮ่องสอน 
ยะลา 

สงขลา 
นราธิวาส 

สตูล ปัตตานี 
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บัญชีอัตราค่าเบีย้เลีย้ง จ่ายจริงวันละไม่เกิน เหมาจ่ายวันละ 
(1) ประธานกรรมการจดัการหน้ี

ของเกษตรกรและรองประธาน 
(2) กรรมการจดัการหน้ีของ

เกษตรกร 

3,750  บาท 2,6525  บาท 

 
อัตราค่าเช่าที่พัก ประเภท  ก ประเภท  ข ประเภท  ค 
(1) ประธานกรรมการจดัการหน้ีของ

เกษตรกรและรองประธาน 
(2) กรรมการจดัการหน้ีของเกษตรกร 

จ่ายจริงไม่เกิน 
9,000  บาท 

จ่ายจริงไม่เกิน 
6,000  บาท 

จ่ายจริงไม่เกิน 
3,750  บาท 

 

ค่าพาหนะ 
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการและคณะกรรมการจดัหน้ีของเกษตรกรให้เบิก
ค่าพาหนะเดินทางไปต่างประเทศตามจ่ายจริง 

 
 

 


