
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๓/๒๕๔๙ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  อํานาจในการออกพันธบัตรของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

    
 

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กฟก. 
๐๔๑๐/๙๗๗ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  กองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ โดยคาใชจายในการบริหารและดําเนินงานไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป มี
อํานาจกระทํากิจกรรมตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพยสิทธิตางๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใดๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) ใหองคกรเกษตรกรกูยืมเงินเพื่อการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๔) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 
(๕) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 
(๖) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 
การดําเนินงานอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
มีอํานาจหนาที่เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร และ
การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ และมีคณะกรรมการชุดอื่นดังนี ้

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอํานาจและหนาท่ี 
(๑) ควบคุมการใชจายเงินหรือทรัพยสินของกองทุนใหเปนตามวัตถุประสงค 

นโยบาย ขอบังคับ ประกาศและคําส่ังของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
(๒) อนุมัติแผนฟนฟูและพัฒนาขององคกรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุน 
ฯลฯ    ฯลฯ 

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กรณีเกษตรกรเปนหนี้ในระบบที่มิใชโครงการสงเสริมของรัฐ) มีอํานาจ
                                                 

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๔๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 ๒

หนาที่จัดการหนี้ของเกษตรกรโดยชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางสวนได โดยจาย
เปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือต๋ัวเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรี
รับทราบตามที่สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ท่ีทําเนียบ
รัฐบาล เร่ืองการขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๐ เพื่อใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
นําไปใชในการจัดการหนี้ของเกษตรกร การฟนฟูอาชีพของเกษตรกรสมาชิก และการบริหารงาน โดย
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแบงการจัดทํางบประมาณออกเปนสองสวนดังนี ้

๑. งบเพื่อการบริหารสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ฯลฯ 
๒. งบเพื่อจัดการหนี้ จํานวน ๖,๖๐๒.๘๕ ลานบาท และงบเพื่อการสนับสนุนแผน

และโครงการขององคกรเกษตรกร ซ่ึงเปนงบกูยืม จํานวน ๒,๒๕๐ ลานบาท น้ัน ใหดําเนินการออก
พันธบัตรรัฐบาลในวงเงิน ๘,๘๕๒.๘๕ ลานบาท ในนามกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการค้ํา
ประกันของกระทรวงการคลัง โดยใหดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ประเด็นขอกฎหมายดังนี ้

๑. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐหรือไม หากไมเปน จะมีสถานะใด 

๒. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถออกพันธบัตรในนามตนเอง และให
กระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได
หรือไม 

๓. หากไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒ ได จะสามารถออกพันธบัตรในลักษณะใด 
ไดหรือไม อยางไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวงและ
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร) และผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี ้

ประเด็นท่ีหนึ่ง  เห็นวา โดยที่ขอหารือเปนประเด็นสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ที่มีมติใหกองทุนฯ ออกพันธบัตรในนามของกองทุนฯ วงเงิน ๘,
๘๕๒.๘๕ ลานบาท โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน  ดังน้ัน ในการพิจารณาสถานะของกองทุนฯ 
จึงตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) เห็นวา  มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ไดกําหนด



 ๓

นิยามคําวา “หนวยงานของรัฐ”๑ ไววา “กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ”  ดังนั้น คําวา “หนวยงานอ่ืนของรัฐ” จึงยอมมีความหมายอยาง
กวาง โดยหมายความรวมถึง หนวยงานทุกประเภทของรัฐท่ีมิไดจัดต้ังขึ้นในรูปของกระทรวง ทบวง 
กรม หรือสวนราชการท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม โดยอาจเปนหนวยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายเฉพาะที่มีโครงสรางและระบบการบริหารที่แตกตางจากรูปแบบท่ีกําหนดไวตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได ซ่ึงเทียบเคียงไดกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๑)๒ ท่ีไดพิจารณาไวในกรณีความหมายของคําวา 
“หนวยงานอ่ืนใดของรัฐ” ในนิยามคําวา “สวนราชการ” ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

กรณีตามขอหารือ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
                                                 

๑มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  
ฯลฯ    ฯลฯ 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่มีช่ือเรียกอยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล และหนวยงานอื่นของรัฐ แตไมรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ  

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒บันทึก เรื่อง  สถานภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สงพรอมหนังสือ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๓๕๒ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (เร่ืองเสร็จที่ ๒๒๓/๒๕๔๑) 

๓มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

“สวนราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทา 
สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔มาตรา ๕  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร” 

ใหกองทุนเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไข
ปญหาของเกษตรกร 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 

(๓) พัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร 

(๔) พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันระหวางเกษตรกร 



 ๔

กําหนดใหกองทุนฯ มีฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
๕  โดยกองทุนไดรับทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ไดรับจาก
งบประมาณรายจายประจําป หากกองทุนมีเงินไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน
และคาภาระตางๆ รัฐจะจัดสรรงบประมาณแผนดินเขาสมทบใหแกกองทุนฯ เทาที่จําเปน ซ่ึงเปนไป
ตามมาตรา ๖๖  นอกจากนั้น มาตรา ๑๑๗ ไดกําหนดใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรตองเสนองบดุลแสดงฐานะการเงินโดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ
และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย  ดังนั้น จึงเห็นไดวา แมกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมิไดเปนสวนราชการแตก็ไดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย และอยูภายใตการสนับสนุนทางการเงิน
และการกํากับดูแลของรัฐ จึงเปนหนวยงานอื่นของรัฐซึ่งอยูในความหมายของคําวา “หนวยงานของ
รัฐ” ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา โดยท่ีพันธบัตรเปนตราสารทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ซ่ึงแสดงสิทธิของผูทรงพันธบัตรในอันที่จะไดรับใชเงินรวมท้ังดอกเบี้ยตามจํานวนที่กําหนดใน
พันธบัตรจากผูออกพันธบัตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว  พันธบัตรจึงเปนตราสารสิทธิท่ีสามารถ

                                                 
๕มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร” ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจํานวนสิบเอ็ดคน และผูแทนเกษตรกรจํานวนยี่สิบคน เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖มาตรา ๖  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

ฯลฯ    ฯลฯ 
ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงาน และคาภาระ

ตางๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผนดินเขาสมทบกองทุนเทาจํานวนที่จําเปน 
๗มาตรา ๑๑  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี ใหคณะกรรมการเสนองบ

ดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินและทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตร ี

งบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีนําเสนอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 



 ๕

เปล่ียนมือไดและมีสภาพคลองสูง แมวาจะมีการนําพันธบัตรมาใชเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการกูยืม
เงินแตก็มิไดทําใหพันธบัตรกลายเปนสัญญากูยืมเงินแตอยางใด เนื่องจากการกูยืมเงินเปนสัญญายืม
ใชส้ินเปลืองตามมาตรา ๖๕๐๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่กอนิติสัมพันธเฉพาะผูกูยืม
และผูใหกูยืม โดยสัญญากูยืมเงินจะสมบูรณเมื่อมีการสงมอบเงินที่กูยืม  และในกรณีท่ีเปนการกูยืม
เงินเกินสองพันบาท ก็ตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูกูยืมมิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีไมได
๙  นอกจากนั้น เม่ือไดพิจารณาเทียบเคียงกับกรณีขององคกรของรัฐท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง เชน 
รัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน จะเห็นไดวา ในกรณีท่ีกฎหมายประสงคใหองคกรน้ันมีอํานาจออก
พันธบัตรไดจะมีบทบัญญัติกําหนดไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยแยกจากบทบัญญัติที่ใหอํานาจใน
การกูยืมเงิน ดังเชน พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ .ศ .  ๒๕๑๑๑๐ 
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๒ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

                                                 
๘มาตรา ๖๕๐  อันวายืมใชสิ้นเปลืองนั้น คือสัญญาซึ่งผูใหยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินชนิดใช

ไปส้ินไปนั้นเปนปริมาณมีกําหนดใหไปแกผูยืม และผูยืมตกลงวาจะคืนทรัพยสินเปนประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกันใหแทนทรัพยสินซึ่งใหยืมนั้น 

สัญญานี้ยอมบริบูรณตอเม่ือไดสงมอบทรัพยสินท่ียืม 
๙มาตรา ๖๕๓  การกูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถามิไดมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสือ

อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือช่ือผูกูยืมเปนสําคัญ จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๐มาตรา ๙  ให กฟผ. มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ อํานาจ
เชนวานี้ใหรวมถึง 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๖) กูยืมเงิน หรือลงทุน 

(๗) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๑มาตรา ๗  ให กปภ. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ 

และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๗) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

(๘) ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยทรัพยสินเพื่อประโยชนแกการประกอบและ
สงเสริมธุรกิจของ กปภ. 

(๙) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๒มาตรา ๗  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ ใหโรงพยาบาลมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ 

ดังตอไปนี้ดวย 
ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๖

มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๓  ดังนั้น เมื่อมาตรา ๘๑๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรฯ ไมมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจกองทุนฯ ในการออกพันธบัตร  ประกอบกับ (๔)๑๕ ของมาตรา 
๘  ไดกําหนดใหกองทุนฯ มีอํานาจกูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
กองทุนฯ เทานั้น  กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงไมมีอํานาจออกพันธบัตรในนามกองทุนฯ ได 

  นอกจากนี้ ปรากฏขอเท็จจริงวา กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเคยเสนอราง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ
หลักการและสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา๑๖ โดยสาระประการหนึ่งในการ
เสนอแกไขเพิ่มเติม ไดแก การเพิ่มอํานาจของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในมาตรา ๘ เปน 
“(๘) ออกพันธบัตรหรือต๋ัวสัญญาใชเงินโดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน” กรณียอมแสดงใหเห็นวา 
การท่ีไดมีการเสนอเพิ่มอํานาจของกองทุนฯ ในการออกพันธบัตรดังกลาวก็เนื่องจากไดตระหนักวา 
กองทุนฯ ไมมีอํานาจออกพันธบัตรโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ ได  อยางไรก็ตาม ความดังกลาวไดถูกตัดออกในชั้นการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                                                                                                                 

(๔)  กูยืมเงิน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินอื่นใดเพื่อการดําเนินกิจการของ
โรงพยาบาล 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๓มาตรา ๘  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ ใหสถาบันมีอํานาจและ

หนาท่ีดังตอไปนี้ 
ฯลฯ    ฯลฯ 

(๑๐) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๑๑) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๔มาตรา ๘  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ 

อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ 

(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทํานิตกิรรมใดๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 

(๓) ใหองคกรเกษตรกรกูยืมเงินเพื่อการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๔) กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๕) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน 

(๖) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของกองทุน 

๑๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑๔, ขางตน 
๑๖หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๒๐๔/๑๑๒๘๙ ลงวันท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๔๓ 



 ๗

อน่ึง ตามที่มาตรา ๓๗/๗ วรรคสอง๑๗ และมาตรา ๓๗/๙ วรรคหนึ่ง๑๘ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดใหกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรดวยการจายเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือต๋ัวเงิน 
เปนเพียงบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกร โดยกองทุนฯ สามารถชําระ
เปนพันธบัตรรัฐบาลไดเทาน้ัน มิไดเปนการใหอํานาจกองทุนฯ ในการออกพันธบัตรรัฐบาลแตอยางใด 
ซ่ึงเทียบเคียงไดกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๗) ใน
บันทึก เรื่อง  การออกพันธบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม๑๙ 
สรุปไดวา  มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน
บทบัญญัติที่วาดวยวิธีการจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ตองถูกเวนคืน 
ซ่ึงใหจายเปนเงินสดบางสวนและสวนที่เหลือใหจายเปนพันธบัตรของรัฐบาลได แตมิไดเปน
บทบัญญัติใหอํานาจกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยในการออกพันธบัตรของ
รัฐบาล  

สําหรับประเด็นขอหารือเก่ียวกับอํานาจของกระทรวงการคลังในการค้ําประกันการ
ชําระหนี้ของกองทุนฯ นั้น  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีความเห็นวา แมกระทรวงการคลัง
มีอํานาจค้ําประกันการชําระหนี้ของหนวยงานของรัฐไดตามมาตรา ๒๗๒๐ แหงพระราชบัญญัติการ

                                                 
๑๗มาตรา ๓๗/๗  เกษตรกรซึ่งเปนหนี้ในระบบตามโครงการสงเสริมของรัฐโครงการใดที่

คณะกรรมการเห็นวาไมประสบความสําเร็จ โดยมิใชความผิดของเกษตรกร ใหพิจารณาชวยเหลือโดยใหกองทุน
รับภาระชําระหนี้นั้นใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอน 

การชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ใหจายเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือ
ตั๋วเงิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๘มาตรา ๓๗/๙   เกษตรกรซึ่งเปนหนี้ในระบบที่มิใชโครงการสงเสริมของรัฐ เม่ือคณะกรรมการ
จัดการหนี้ของเกษตรกรอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหมีอํานาจหนาท่ีจัดการหนี้ของเกษตรกรราย
ใดแลว ใหคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีอํานาจชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางสวนได 
โดยการจายเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือตั๋วเงิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ฯลฯ    ฯลฯ 

๑๙บันทึก เรื่อง  การออกพันธบัตรของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนมาก ที่ สร. ๐๘๐๑/๒๑๐๓  ลงวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๑๘  ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๒/๒๕๑๘) 

๒๐มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับมาตรา ๑๙ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจค้ําประกันการชําระหนี้ของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ โดยจะค้ําประกันเต็มจํานวนหรือแตบางสวนก็ได  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 



 ๘

บริหารหนี้สาธารณะฯ แตอํานาจดังกลาวก็ถูกจํากัดในกรณีที่หนวยงานของรัฐนั้นเปนหนวยงานใน
กํากับดูแลของรัฐ เน่ืองจากมาตรา ๑๙ วรรคสอง๒๑ ไดกําหนดหามกระทรวงการคลังเขารับผิดชอบ 
หรือค้ําประกันหนี้ หรือต้ังงบประมาณรายจายเพื่อชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเงินกูที่หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐกูโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือกฎหมายอ่ืนใด โดยมิใชเปนการกูเงินจาก
กระทรวงการคลัง  ซ่ึงในกรณีของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น เมื่อไดพิจารณาในประเด็นที่
หนึ่งแลววากองทุนฯ เปนหนวยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับมาตรา ๑๐๒๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ ไดกําหนดใหกองทุนฯ ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  ดังนั้น กองทุนฯ จึงเปนหนวยงานอื่นของรัฐท่ีไมเปน
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยูในความหมายของนิยามคําวา “หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ”๒๓ 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ ซ่ึงกระทรวงการคลังไมอาจค้ําประกัน
การชําระหนี้ของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได 

ประเด็นท่ีสาม  ที่หารือวา กองทุนฯ จะสามารถออกพันธบัตรในลักษณะใด ได
หรือไมนั้น เมื่อไดใหความเห็นในประเด็นที่สองแลววา กองทุนฯ ไมมีอํานาจในการออกพันธบัตร 
กรณีจึงไมมีความจําเปนตองพิจารณาขอหารือในประเด็นนี้อีก 
 
 

(ลงชื่อ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทพิย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                 

๒๑มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดกูเงินโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นหรือกฎหมายอื่นใด โดยมิใชเปนการกูเงินจากกระทรวงการคลัง หามมิให
กระทรวงการคลังหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐเขารับผิดชอบหรือคํ้าประกันหนี้นั้นหรือตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือ
ชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเงินกูดังกลาว 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการกูเงินของหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐดวยโดยอนุโลม 
๒๒มาตรา ๑๐  กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

รายรับของกองทุนใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  
๒๓มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ    ฯลฯ 

“หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ” หมายความวา  หนวยงานอื่นของรัฐท่ีมิใชสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ 

ฯลฯ    ฯลฯ 



 ๙

พฤษภาคม  ๒๕๔๙ 
 


