
เร่ืองเสร็จที่ ๗๓๔/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของเกษตรกรตามพระราชบัญญัต ิ

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

   
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๐๘/๕๒๒๘ ลงวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ใหหารือปญหา
ความชอบดวยกฎหมาย กรณีระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวย
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรอง แตมีเนื้อหาไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนกฎหมายแมบท  กลาวคือ การกําหนด
นิยามคําวา “เกษตรกร” ในขอ ๔ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกําหนดให “เกษตรกร” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามบางประการ อันเปนการ
กําหนดลักษณะตองหามเพิ่มเติมแตกตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะใชบังคับไดหรือไมเพียงใด และ “เกษตรกร” 
รวมถึง “ผูแทนเกษตรกร” สามารถเปนหุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัท ซึ่งเปน
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ ๔ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดหรือไม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอหารือขอกฎหมาย ดังตอไปนี้  
๑. การกําหนดบทนิยามคําวา “เกษตรกร” ในระเบียบคณะกรรมการกองทุน

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามเพ่ิมเติมแตกตางไปจากพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะใชบังคับไดหรือไม 

๒. “เกษตรกร” และ “ผูแทนเกษตรกร” ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถเปนหุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัท ซึ่ง
เปนลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดหรือไม 

 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/ ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) และผูแทนสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว มีความเห็น ดังนี้  

ประเด็นที่หน่ึง เห็นวา โดยที่ไดมีการกําหนดบทนิยามคําวา “เกษตรกร”๑ ไวใน
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งหมายความวา 
“บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” จึง
เปนกรณีที่กฎหมายมุงประสงคที่จะใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไป
พิจารณาตามที่เห็นสมควรวาเกษตรกรจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติอยางไร ดังนั้น การที่
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดกําหนดความหมายของ “เกษตรกร” ไวในขอ 
๔๒ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เพ่ิมเติมจากบทนิยามที่กําหนดไวในมาตรา ๓ โดยกําหนดใหเกษตรกรตองเปนบุคคลธรรมดาที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักและมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกวารอย
ละหาสิบของรายไดทั้งหมดและตองไมเปนหุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัท เวน
แตเปนหางหุนสวนหรือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกร เปนตน  ก็เปนการ
กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะไดรับความคุมครองจากกฎหมายฉบับนี้ตามที่
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว  

ประเด็นที่สอง เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่ งแลววาระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ผูที่จะเปน “เกษตรกร” ตาม

                                                 
๑ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
“เกษตรกร” หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ฯลฯ    ฯลฯ 

๒ ขอ ๔  เกษตรกร หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกวารอยละหาสิบของรายไดท้ังหมด  
(๒) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เวนแตเปนสมาชิกสภา

ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล 

(๓) ไมเปนขาราชการ พนักงานองคกรของรัฐ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา เวนแต 
กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล 

(๔) ไมเปนหุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนหางหุนสวนหรือ
บริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกร 

รายไดตาม (๑) ใหหมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชนท่ีสามารถคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 



 ๓

นัยแหงพระราชบัญญัตินี้ จึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเมื่อความใน
ขอ ๔ (๔)๓ แหงระเบียบดังกลาว ไดกําหนดใหผูที่จะเปนเกษตรกรตองไมเปนหุนสวนหรือ
ผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนหางหุนสวนหรือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเปน
องคกรเกษตรกรแลว ผูที่จะเปน “เกษตรกร” ตามนัยแหงพระราชบัญญัตินี้ ก็ยอมไมสามารถเปน
หุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัททั่วไปได ยกเวนเปนหางหุนสวนหรือบริษัทที่เกิด
จากการรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกร 

สําหรับกรณี “ผูแทนเกษตรกร” ซึ่งจะได รับการแตงตั้งเปนกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น เนื่องจากมาตรา ๑๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากเกษตรกร
และตองมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดการแบงภูมิภาคและ
การเลือกตั้งผูแทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔๕ อีกดวย  ดังนั้น ผูแทนเกษตรกรซึ่งจะไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงตองเปนเกษตรกรตามนัย
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับขอ ๔ 
แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
“ผูแทนเกษตรกร” จึงไมสามารถเปนหุนสวนหรือผูจัดการของหางหุนสวนหรือบริษัททั่วไปได เวน
แตจะเปนหางหุนสวนหรือบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันเปนองคกรเกษตรกร 

 
 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กันยายน ๒๕๕๑ 

                                                 
๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๔ มาตรา ๑๓  การแตงตั้งผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งเกษตรกร ซึ่ง

ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกองคกรเกษตรกรในสี่ภูมิภาค อยางนอยภูมิภาคละสองคน สวนที่เหลือใหเปนไปตาม
สัดสวนของสมาชิกเกษตรกรในแตละภูมิภาค 

การแบงภูมิภาคและการเลือกตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘ ตอนที ่๒๕ ก หนา ๑ ลงวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔   


