
เร่ืองเสร็จที่ ๑๗๗/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  ปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

(วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

และอํานาจของรัฐมนตรีผูรักษาการ)  
    

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๒๓๐๒ ลง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความวา สืบเนื่องจากการที่ผูแทน
เกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ไดหมดวาระในการ
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ 
และวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ ตามลําดับ เปนเหตุใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งรวมถึงอํานาจในการอนุมัติโอนเงิน การ
ส่ังจายเงิน และอํานาจในการลงนามในคําส่ังตางๆ ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอหารือในประเด็นปญหาขอกฎหมาย ดังนี้ 
๑. เมื่อผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแตงตั้งใหเปนกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดหมดวาระในการดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว การหมดวาระดังกลาวจะมีผลทําใหหมด
วาระในการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวยหรือไม 
และจะมีผลกระทบตอการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
หรือไม อยางไร 

๒. หากวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งวาการหมดวาระในการดํารงตําแหนงของผูแทน
เกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีผลทําใหหมด
วาระในการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวย ในกรณี
นี้ผูใดจะเปนผูทําการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะ
อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้  

  ๒.๑ อํานาจในการลงนามโอนเงินจํานวน ๙๐๐ ลานบาท จากบัญชีเงินฝาก
ประจําสามเดือน เขาบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกรประเภทออมทรัพย เพ่ือใชในการชําระหนี้
เกษตรกรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๓๖๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

  ๒.๒ อํานาจลงนามอนุมัติการใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒๕๐ ลานบาท ที่จะนําไปใชในการเลือกตั้งผูแทนเกษตรกรที่หมดวาระ 

  ๒.๓ อํานาจลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ฉบับใหม 

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งรักษาการตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะสามารถดําเนินการแกไขปญหา
ขอขัดของตามขอหารือในประเด็นที่สองไดหรือไม อยางไร และหากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณไมมีอํานาจดําเนินการ จะมีแนวทางแกไขปญหานี้ไดอยางไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยมีผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง เมื่อผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแตงตั้งใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรหมดวาระในการดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว การหมดวาระดังกลาวจะมีผลทํา
ใหหมดวาระในการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวย
หรือไม และจะมีผลกระทบตอการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรหรือไม อยางไร นั้น เห็นวา โดยที่มาตรา ๒๐๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตองแตงตั้งมาจากกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร การเปนกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงเปนคุณสมบตัทิี่
จะทําใหบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ 
 

                                                 
๑ มาตรา ๒๐  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบดวย 

ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งมีจํานวนรวมกันเจ็ดคน โดยใหแตงตั้งจากบุคคลใน
คณะกรรมการจํานวนสามคนซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทนเกษตรกรจํานวนสองคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเก่ียวของทางสาขาเศรษฐศาสตร สาขาการบริหารการเงินหรือ
การธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร สาขาละหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

ใหนํามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
บริหารดวยโดยอนุโลม 



 
 
 

๓

พัฒนาเกษตรกร๒  ดังนั้น เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรแตงตั้งใหเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจนครบวาระแลว ยอมทําให
กรรมการผูนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรดวย  และโดยที่มาตรา  ๒๐๓ แหงพระราชบัญญัติดั งกล าวกํ าหนดใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบดวยบุคคลในคณะกรรมการกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจํานวนสามคนซึ่งในจํานวนนี้จะตองเปนผูแทนเกษตรกรจํานวนสองคน  
ดวยเหตุนี้ เมื่อไดวินิจฉัยในตอนตนแลววาการที่ผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรจนครบวาระแลวยอมมีผลทําใหกรรมการผูนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดวย และมีผลทําใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งตองมีบุคคลในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเปนองคประกอบของคณะกรรมการดวยนั้นไมครบองคประกอบของการเปน
คณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด จึงทําใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรไมอาจจะดําเนินการประชุมเพื่อทําหนาที่ตอไปไดแมจํานวนกรรมการจะครบเปนองค
ประชุมก็ตาม๔ 

ประเด็นที่สอง หากวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งวาการหมดวาระในการดํารง
ตําแหนงของผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
มีผลทําใหหมดวาระในการดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรดวย ในกรณีนี้ผูใดจะเปนผูทําการแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร นั้น เห็นวา เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยตลอดแลว ไมปรากฏวามีบทบัญญัติมาตราใดบัญญัติใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูทํา
การแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไมอาจจะดําเนินการประชุมเพื่อทําหนาที่ตอไปได 

ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปมีวาประธานกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร ประธานกรรมการจัดการหนี้ และสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะ

                                                 
๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการผูแทนเทศบาลใน

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๓/๒๕๔๔) และบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบริหารองคการ
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ (เรื่องเสร็จที่ ๖๗๓/๒๕๔๘)   

๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓  ขางตน  
๔ บันทึก เรื่อง การนับองคประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง (เรื่อง

เสร็จที่ ๒๕๑/๒๕๓๖) และบันทึก เรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และการแตงตั้งกรรมการแทน (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๔๒) 



 
 
 

๔

มีอํานาจในการอนุมัติใหโอนเงินจํานวน ๙๐๐ ลานบาท จากบัญชีเงินฝากประจํา เขาบัญชีจัดการ
หนี้ของเกษตรกรประเภทออมทรัพย เพ่ือใชในการชําระหนี้ เกษตรกรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
ไดหรือไม ในประเด็นนี้ เห็นวา โดยที่มติการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ที่รับทราบกรอบการใชจาย
งบประมาณจากเงินทุนประเดิมจํานวน ๑,๘๐๐ ลานบาท โดยกําหนดใหใชเพ่ือการจัดการหนี้ของ
เกษตรกร จํานวน ๑,๒๐๐ ลานบาท และเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจํานวน ๖๐๐ ลานบาท 
มิไดเปนมติที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว
แตอยางใดแตเปนเพียงการรับทราบกรอบการใชจายงบประมาณเพื่อนําไปใชประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในการกําหนดนโยบายในการบริหาร
กิจการกองทุนตามมาตรา ๑๕ (๓)๕ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ ตอไปเทานั้น ประกอบกับการไมมีกรรมการจากคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้

                                                 
๕ มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกรและ

การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๒)  พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการของ
กองทุน 

(๔)  ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุน 

(๕)  ออกระเบียบเก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองคกรเกษตรกร 

(๖)  ออกระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนาขององคกร
เกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและโครงการ 

(๗)  ออกระเบียบเกี่ยวกับการจายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และการใชคืนเงินใหแกกองทุน 

(๘)  พิจารณางบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของสํานักงานในสวนที่เก่ียวกับการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๙)  กํากับ ใหคําปรึกษา และแนะนําแกคณะกรรมการบริหารและสํานักงานในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๐)  ใหความเห็นชอบในการกําหนดภาระผูกพันของกองทุน 

(๑๑)  กําหนดมาตรการ สงเสริม สนับสนุน องคกรเกษตรกร 

(๑๒)  แตงตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 

(๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหารหรือเลขาธิการเปนผูปฏิบัติหรือเตรียมขอเสนอมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปได 



 
 
 

๕

๖ ยอมมีผลทําใหคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกลาวไมครบองคประกอบในการดําเนินการเพื่อจัด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตร และคณะกรรมการจัดการ
หนี้เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวได  ดวยเหตุนี้ ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร และประธานกรรมการจัดการหนี้ แลวแตกรณี จึงไมมีอํานาจในการดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวไดโดยลําพัง 

ในสวนของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น เห็นวา โดยที่มติการ
ประชุมของคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ที่รับทราบกรอบการใชจายงบประมาณจากเงินทุนประเดิมจํานวน ๑,๘๐๐ 
ลานบาท โดยกําหนดใหใชเพ่ือการจัดการหนี้ของเกษตรกร จํานวน ๑,๒๐๐ ลานบาท และเพ่ือ
การฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจํานวน ๖๐๐ ลานบาท เปนเพียงการรับทราบกรอบการใชจาย
งบประมาณเทานั้นโดยมิไดเปนมติที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหความ
เห็นชอบในเรื่องดังกลาวแตอยางใด  ดังนั้น การที่สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะ
เปนผูดําเนินการโอนเงินจํานวน ๙๐๐ ลานบาท จากบัญชีกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เขา
บัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร จึงมิอาจถือไดวาเปนการปฏิบัติหรือดําเนินการขั้นตอนทางธุรการที่
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติดังกลาวได 
อีกทั้งในเรื่องนี้ไมปรากฏขอเท็จจริงที่แสดงใหเห็นวาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ใหเปนผูดําเนินการในเรื่อง 
 

                                                 
๖ มาตรา ๓๗/๒  ใหมีคณะกรรมการจัดการหนี้ ของเกษตรกรประกอบดวย ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ผูแทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งจากกรรมการซึ่งเปนผูแทนเกษตรกรในคณะกรรมการเกาคน และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู เชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณท่ีเ ก่ียวของทางสาขา
เศรษฐศาสตร สาขาการบริหาร การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร สาขาละหนึ่งคนเปนกรรมการ  

ฯลฯ    ฯลฯ  



 
 
 

๖

ดังกลาวตามนัยมาตรา ๒๔ (๗)๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ แตอยางใด 

สําหรับประเด็นเรื่องอํานาจลงนามอนุมัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐ จํานวน ๒๕๐ ลานบาท เพ่ือนําไปใชเลือกตั้งเกษตรกรผูแทนเกษตรกรที่หมดวาระและ
อํานาจลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดในพื้นที่
ภาคกลาง ๒๖ จังหวัด ฉบับใหมนั้น เนื่องจากไมมีรายละเอียดและขอเท็จจริงเพียงพอ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) จึงไมอาจใหความเห็นในสวนนี้ได 

ประเด็นที่สาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งรักษาการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะใชอํานาจตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติดังกลาวเพื่ออนุมัติใหมีการโอนเงินจํานวน ๙๐๐ ลานบาท จากบัญชีเงินกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทเงินฝากประจํา เขาบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกรประเภทออม
ทรัพย เพ่ือใชในการจัดการหนี้ของเกษตรกรไดหรือไม เห็นวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนรัฐมนตรีผู รักษาการตามกฎหมายตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา ๔๘ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
ดูแลใหมีการปฏิบัติการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และมีอํานาจในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกลาวเทานั้นโดยมิไดหมายรวมถึงอํานาจในการ
อนุมัติใหโอนเงินจํานวน ๙๐๐ ลานบาท จากบัญชีกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทเงิน

                                                 
๗ มาตรา ๒๔  สํานักงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

จัดการหนี้ของเกษตรกร และเสนอความเห็น ศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดังกลาว 

(๒)  ประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓)  ใหการสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะนําแกเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจําเปน หรือตามที่เกษตรกร หรือ
องคกรเกษตรกรรองขอ 

(๔)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร แลวแตกรณี 

(๕)  ดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี ้
(๖)  จัดทํางบดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป

ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ 

(๗)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
จัดการหนี้ของเกษตรกรมอบหมาย 

๘ มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ    ฯลฯ  



 
 
 

๗

ฝากประจํา เขาบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกรประเภทออมทรัพย เพ่ือใชในการจัดการหนี้แทน
เกษตรกรแตอยางใด 

อนึ่ง  เพ่ือเปนการแกปญหาในเรื่องนี้และใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และ
คณะกรรมการจัดการหนี้เปนไปโดยถูกตองตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) เห็นควรใหรัฐไดสนับสนุน
งบประมาณใหสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทน
เกษตรกรและแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนวาระ
เรงดวนตอไป 
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม  ๒๕๕๐     


