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เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
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 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยค�าแนะน�า 

และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒”

 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น�้า   

การใช้และบ�ารงุรกัษาทรพัยากรจากทีด่นิ น�า้ และป่าไม้อย่างยัง่ยนื และให้หมายความ 

รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การแปรรูป การจ�าหน่าย ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

กับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น�้า การใช้และบ�ารุงรักษาทรัพยากร 

จากที่ดิน น�้า และป่าไม้อย่างยั่งยืน และการอื่นตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา

 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นหลัก ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๑๓/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒
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 “องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็นหรือไม่เป็น 

นิติบุคคลก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียนต่อส�านักงานหรือส�านักงานสาขา

 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร

 “คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

 กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

บังคับได้ 
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หมวด  ๑

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 มาตรา ๕ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนฟื้นฟูและ 

พัฒนาเกษตรกร” 

 ให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 (๑) ส ่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ ่มของเกษตรกรในการพัฒนา 

คณุภาพชวีติและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื ้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของ 

เกษตรกร

 (๓) พัฒนาความรู ้ ในด ้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวเ น่ืองกับ 

เกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 

 (๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่าง

เกษตรกร 

 มาตรา ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

 (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้

 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค
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 (๔) เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน

 (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน

 (๖) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

 ในกรณีกองทุนมีจ�านวนเงินไม่พอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ

ส�านักงาน และค่าภาระต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้า 

สมทบกองทุนเท่าจ�านวนที่จ�าเป็น

 มาตรา ๗ กิจการของกองทุนไม ่อยู ่ ในบังคับแห ่งกฎหมายว ่าด ้วย 

การคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสังคม  

และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

 มาตรา ๘ กองทุนมอี�านาจกระท�ากจิการต่าง ๆ  ภายในขอบแห่งวตัถปุระสงค์

ตามมาตรา ๕ อ�านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 

 (๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระท�านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร

 (๓) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 (๔) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

 (๕) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

 (๖) กระท�าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่อง ในการจัดให้ส�าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
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 มาตรา ๘/๑๒ ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับกองทุนในเรื่อง 

ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ 

พระราชบัญญัตินี้

 ทรัพย์สินของกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 มาตรา ๙ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระ

ผูกพันของกองทุนให้จ่ายจากเงินกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด   

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 มาตรา ๑๐ กองทุนไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 รายรับของกองทุนให้น�าเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้ 

แผ่นดิน

 มาตรา ๑๐/๑๓ เพื่อจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ให้กองทุนจัดให้มี 

บัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร  เพื่อใช้จ่ายในการจัดการหนี้ของเกษตรกรโดยเฉพาะ  

 มาตรา ๑๑ ภายในก�าหนดเวลาหนึ่งร ้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  

ให้คณะกรรมการเสนองบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีค�ารับรองการตรวจสอบของ 

ส�านักงานตรวจเงนิแผ่นดินและท�ารายงานแสดงผลการปฏบิตังิานเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

 งบดุลและรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีน�าเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ 

และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒ มาตรา ๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๓ มาตรา ๑๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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หมวด  ๒

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 มาตรา ๑๒  ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกว่า “คณะกรรมการกองทนุฟ้ืนฟ ู

และพัฒนาเกษตรกร” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย ์  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ ผู ้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตร ี

แต่งตั้งจ�านวนสิบเอ็ดคน และผู้แทนเกษตรกรจ�านวนยี่สิบคนเป็นกรรมการ

 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 การแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาแต่งต้ังจาก 

บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารการเงินหรือการธนาคาร การฟื ้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  

อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหล่งน�้า และการอนุรักษ ์
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ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้แต่งต้ังจากผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ภาคราชการจ�านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนจ�านวนหกคน

 มาตรา ๑๓  การแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

เกษตรกร ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสี่ภูมิภาค อย่างน้อย 

ภูมิภาคละสองคน ส่วนที่ เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนของสมาชิกเกษตรกร 

ในแต่ละภูมิภาค

 การแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา ๑๔  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกรต้อง 

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 (๑) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภา 

ท้องถ่ิน หรือผู ้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าท่ีของ

พรรคการเมือง

 (๒) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซ่ึงมีต�าแหน่งหรือเงินเดือน 

ประจ�า

 (๓) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

 มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
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 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหา 

หนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 (๒) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ 

และประกาศเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ก�าหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการ 

บริหารกิจการของกองทุน

 (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 

การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

 (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน 

องค์กรเกษตรกร

 (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

ขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนและ

โครงการ

 (๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการ 

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน

 (๘) พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผล 

การปฏบิติังานประจ�าปีของส�านกังานในส่วนทีเ่กีย่วกบัการฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร



พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร10

 (๙) ก�ากับ ให ้ค�าปรึกษา และแนะน�าแก ่คณะกรรมการบริหารและ 

ส�านักงานในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๑๐) ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดภาระผูกพันของกองทุน

 (๑๑) ก�าหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร

 (๑๒) แต่งตั้ง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ

 (๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ 

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเป็นผู ้ปฏิบัติหรือเตรียมข้อเสนอมายัง 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปได้

 มาตรา ๑๖๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน

สองวาระไม่ได้

 เมือ่ครบก�าหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมไิด้มกีารแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

และผูแ้ทนเกษตรกรขึน้ใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกรซึง่พ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่นต�าแหน่งเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

และผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
๔ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
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 การด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร 

ตามวรรคสอง ให้ส�านกังานด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายในเก้าสิบวนันบัแต่วนัทีค่รบวาระ 

 มาตรา ๑๗  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรพ้นจากต�าแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๔)  คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ�านวน 

กรรมการทั้งหมด

 (๕)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๖)  ได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

 (๗)  มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔

 มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ 

คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู ้อื่นเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ 

ด�ารงต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

 ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป ็นผู ้แทนเกษตรกรพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเกษตรกรในภูมิภาคนั้นเป็นกรรมการแทน โดยให้ด�าเนินการตาม

มาตรา ๑๓ โดยอนุโลม
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 มาตรา ๑๙  การประชมุคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการท�าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 

เป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี 

เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 กรรมการผู ้ ใดมีส ่วนได ้ เสียเป ็นส ่วนตัวในเร่ืองใด ห ้ามมิให ้ เข ้าร ่วม 

พิจารณาและออกเสียงในเรื่องนั้น

หมวด  ๓

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังมีจ�านวน 

รวมกันเจ็ดคน โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลในคณะกรรมการจ�านวนสามคนซึ่งใน 
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จ�านวนน้ีจะต้องเป็นผู้แทนเกษตรกรจ�านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ 

ความเช่ียวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสาขาเศรษฐศาสตร์  

สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาละหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

 ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและ 

รองประธานกรรมการ

 ให้น�ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่ 

คณะกรรมการบริหารด้วยโดยอนุโลม๕

 มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ควบคุมการใช้จ ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป ็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�าสั่งของคณะกรรมการ

 (๒) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุน

 (๓) อนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุน 

จากกองทุน

 (๔) อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท

 (๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอ�านาจ 

ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนเลขาธิการ

๕ มาตรา ๒๐ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญติักองทุนฟ้ืนฟแูละพัฒนาเกษตรกร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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 (๖) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจน 

การก�าหนดเงินเดือนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงาน

และลูกจ้าง

 (๗) ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่เลขาธิการในการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 (๘) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให ้

เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

 ระเบียบหรือข้อบังคับตาม (๕) และ (๖) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการแล้วให้ใช้บังคับได้

 การจัดการกองทนุเก่ียวกบับัญชจีดัการหนีข้องเกษตรกร ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร๖

 มาตรา ๒๒ กรรมการและกรรมการบรหิารอาจได้รับเบีย้ประชมุ ค่าพาหนะ   

ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ในการปฏบิติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญตันิี ้

โดยให้จ่ายจากเงินกองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง

๖ มาตรา ๒๑ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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๗ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
๘ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

หมวด  ๔

ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 มาตรา ๒๓๗    ให้ส�านกังานกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกรมสี�านกังานใหญ่ 

อยู ่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และอาจตั้งสาขา ณ ที่อื่นใด ตามที ่

คณะกรรมการเห็นสมควร

 มาตรา ๒๔๘   ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร  

และคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกร และเสนอความเหน็ ศกึษาและรวบรวม 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว

 (๒) ประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย  ระเบยีบ  และหลกัเกณฑ์ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะน�าแก่เกษตรกรหรือองค์กร

เกษตรกรเกี่ยวกับการด�าเนินการตามแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามความจ�าเป็น หรือตามที่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรร้องขอ
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 (๔) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนหรือโครงการฟื ้นฟู 

และพัฒนาเกษตรกรที่ได ้รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี

 (๕) ด� า เนิ นการ เกี่ ย วกั บการแก ้ ไขป ัญหาหนี้ ขอ ง เกษตรกรตาม 

พระราชบัญญัตินี้

 (๖) จัดท�างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน และรายงานผลการ 

ปฏิบัติงานประจ�าปีของส�านักงานเสนอคณะกรรมการ

 (๗) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ 

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมอบหมาย

 มาตรา ๒๕ ให้เลขาธิการเป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของ

ส�านักงานและรบัผดิชอบการบรหิารกจิการของส�านักงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ 

และคณะกรรมการบริหารก�าหนด

 ให้เลขาธิการมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานของส�านักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 

จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 (๑) มีสัญชาติไทย

 (๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
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 (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงาน 

ให้แก่กองทุนได้

 (๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔

 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 (๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 (๗)  ไม่เป็นผู ้มีส่วนได้เสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการท่ีกระท�าให้แก ่

กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 มาตรา ๒๗ การด�ารงต�าแหน่ง  การพ้นจากต�าแหน่ง  และการก�าหนดเง่ือนไข

ในการทดลองปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขาธิการ และการประเมินผล 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด โดยให้มี

ก�าหนดระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกินสี่ปี 

 เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ

บริหารโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจมีมติให้ท�าสัญญาจ้างเลขาธิการ 

ให้ปฏิบัติงานต่อไปอีกก็ได้  

 ให้เลขาธกิารได้รบัเงนิค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงนิอืน่ ตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด 

 มาตรา ๒๘  นอกจากพ้นจากต�าแหน่งตามก�าหนดระยะเวลาการจ้าง 

เลขาธิการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
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 (๑) ตาย

 (๒)  ลาออก

 (๓)  ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖

 (๔)  คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง

 มาตรา ๒๙ ให้เลขาธิการเป็นผู ้แทนของกองทุนในกิจการของกองทุน 

ที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

 นิติกรรมที่กระท�าโดยฝ่าฝืนข้อบังคับท่ีคณะกรรมการก�าหนด ย่อมไม่ 

ผูกพันกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน

หมวด  ๕

การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 มาตรา ๓๐ เกษตรกรที่ รวมตัวกันเป ็นกลุ ่มหรือคณะ เพื่อประกอบ

เกษตรกรรมร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  ถ้าประสงค์จะขึ้นทะเบียน 

เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัตินี้  ให ้ยื่นค�าขอต่อส�านักงานหรือ 

ส�านักงานสาขาตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะเดียวกันได้เพียงแห่งเดียว

 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู ้ขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรและการ 

พจิารณารบัขึน้ทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก�าหนด 
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 มาตรา ๓๑  องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   

โดยให้ท�าแผนหรือโครงการฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรยื่นต่อส�านักงานหรือ 

ส�านักงานสาขาที่เป็นที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร

 ในกรณีท้องที่ที่ตั้งองค์กรเกษตรกรไม่มีส�านักงานหรือส�านักงานสาขา 

ตั้งอยู่ ให้ยื่นต่อส�านักงานหรือส�านักงานสาขาที่ใกล้เคียง

 มาตรา ๓๒ แผนหรือโครงการฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างน้อย 

ต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้

 (๑) หมายเลขทะเบียนขององค์กรเกษตรกร

 (๒) รายชื่อของเกษตรกรทั้งหมดขององค์กรเกษตรกร

 (๓) เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 (๔) รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ขององค์กร

เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลและเกษตรกรแต่ละคนที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร

ในขณะที่ยื่นแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 (๕) รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแต่ละโครงการ

 (๖) หลักการ วิธีด�าเนินการ และขั้นตอนของการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 (๗) ระยะเวลาในการด�าเนินงานตามแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร

 (๘) รายชื่อของผู ้ให ้การสนับสนุนแผนหรือโครงการฟื ้นฟูและพัฒนา 

เกษตรกรพร้อมรายละเอียดในการให้การสนับสนุน ถ้ามี
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 มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติแผน

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในกรณีที่แผนนั้นมีโครงการที่อยู่ในอ�านาจพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหารด้วย ให้พิจารณาโครงการนั้นไปพร้อมกัน และให้แจ้งผล 

การพิจารณาให้องค์กรเกษตรกรทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผน

 ในกรณีที่ไม่อนุมัติตามแผนให้แจ้งเหตุผลโดยย่อ และให้องค์กรเกษตรกร 

มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย

 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ 

ได้รับอุทธรณ์ ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๓๔ ให้เลขาธิการมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท

 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกรที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท

 การพิจารณาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้ด�าเนินการตามมาตรา ๓๓  

โดยอนุโลม ค�าวินิจฉัยของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งให้องค์กรเกษตรกรมีสิทธิ

อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการบรหิารได้ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าวนิจิฉยั  

ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด

 มาตรา ๓๕ คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการ อาจเห็นชอบแผนหรือ 

โครงการฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยก�าหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดให้ 

ปฏิบัติด้วยก็ได้
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 มาตรา ๓๖ ให้องค์กรเกษตรกรรายงานผลการด�าเนินการตามแผนหรือ

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อส�านักงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด

 ให ้ส�านักงานตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินการตามแผนหรือ 

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าการด�าเนินการ 

ไม่เป็นไปตามแผนหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้แจ้งองค์กรเกษตรกรท�าการ 

แก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด และในกรณีที่เห็นสมควรอาจมีค�าสั่ง 

ให้พักการจ่ายเงินตามแผนหรือโครงการในระหว่างนั้นก็ได้ และให้รายงาน 

คณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก�าหนด

 ในกรณีที่ปรากฏแน่ชัดว่าองค์กรเกษตรกรไม่อาจด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

แผนหรือโครงการนั้นต่อไปได้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

สั่งยกเลิกแผนหรือโครงการนั้น

 ให้องค์กรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะกรรมการบริหารตาม 

วรรคสามต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน ้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให ้กรรมการ  

กรรมการบริหาร เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา
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หมวด  ๕/๑

การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร๙

ส่วนที่  ๑

บททั่วไป

 มาตรา ๓๗/๑๑๐ ในหมวดนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

 “หนี”้ หมายความว่า หนีอ้นัเนือ่งมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกร

ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร

 “หนี้ในระบบ”  หมายความว่า  

 (๑) หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมของรัฐ

 (๒) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 (๓) หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันเกษตรกร

 “โครงการส่งเสริมของรัฐ” หมายความว่า โครงการของกระทรวง ทบวง  

กรม ราชการส่วนภูมิภาค หรือรัฐวิสาหกิจ

 “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
๙ หมวด ๕/๑ การแก้ไขปัญหาหนีข้องเกษตรกร มาตรา ๓๗/๑ ถงึมาตรา ๓๗/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบญัญติักองทนุ
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐ มาตรา ๓๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๔
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ส่วนที่  ๒

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

 (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

 (๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 (๓) นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการก�าหนด

 “สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

 มาตรา ๓๗/๒๑๑ ให้มีคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประกอบด้วย  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ผู้อ�านวยการส�านัก 

งบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย กรรมการซ่ึง 

คณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการเก้าคน 

และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบริหาร 

การเงินหรือการธนาคาร และสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

๑๑ มาตรา ๓๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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 ให้คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรเลือกกรรมการด้วยกันเองเป็น

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

 ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ�านวยการส�านักจัดการหนี้

ของเกษตรกรเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ให้น�ามาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับแก่ 

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๓๗/๓๑๒ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรมีอ�านาจหน้าท่ี 

ดังต่อไปนี้

 (๑) ด�าเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรตามที่คณะกรรมการ 

ให้ความเห็นชอบ

 (๒) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในบัญชีจัดการหน้ี

ของเกษตรกร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

และค�าสั่งของคณะกรรมการ

 (๓) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการด�าเนินงานของกองทุน

ในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร

 (๔) ก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร

 (๕) ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่เลขาธิการในการด�าเนินการตามพระราช

บัญญัตินี้

๑๒ มาตรา ๓๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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 (๖) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ 

ให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร หรือตามที่ 

คณะกรรมการมอบหมาย

 มาตรา ๓๗/๔๑๓ กรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรอาจได้รับเบี้ยประชุม   

ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก�าหนดโดยความเห็นชอบของ 

กระทรวงการคลัง โดยให้จ่ายจากเงินกองทุนในบัญชีจัดการหนี้ของเกษตรกร

๑๓ มาตรา ๓๗/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๔ มาตรา ๓๗/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

ส่วนที่  ๓

การจัดการหนี้ของเกษตรกร

 มาตรา ๓๗/๕๑๔  ให้จัดตั้งส�านักขึ้นในส�านักงาน เรียกว่า “ส�านักจัดการหนี้

ของเกษตรกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร 

ตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรก�าหนด

 ให้มีผู ้อ�านวยการส�านักจัดการหนี้ของเกษตรกรเป็นผู ้ควบคุมดูแลส�านัก 

และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเลขาธิการ ส�าหรับโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของ

ส�านักให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรก�าหนด
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 มาตรา ๓๗/๖๑๕ เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ในระบบ และประสงค์ขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุน ให้ยื่นค�าขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรต่อส�านักจัดการหนี้ของ

เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรประกาศก�าหนด

 เมื่อได้รับค�าขอข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้ส�านักจัดการหนี้ของเกษตรกร

ท�าการตรวจสอบหลักฐานถึงความมีอยู ่จริงของหนี้และหลักประกันที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย รวมทั้งจ�าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรก�าหนด

 มาตรา ๓๗/๗๑๖  เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้ในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐ 

โครงการใดที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่ประสบความส�าเร็จ โดยมิใช่ความผิดของ

เกษตรกร ให้พิจารณาช่วยเหลือโดยให้กองทุนรับภาระช�าระหน้ีนั้นให้แก่เจ้าหน้ี 

ของเกษตรกรทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีก่อน

 การช�าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นเงินสด  

พันธบัตรรัฐบาล หรือต๋ัวเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก�าหนด  

 ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนส�าหรับการด�าเนินการตาม 

วรรคหนึ่ง 

๑๕ มาตรา ๓๗/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๖ มาตรา ๓๗/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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 มาตรา ๓๗/๘๑๗ เกษตรกรตามความในมาตรา ๓๗/๗ ทีไ่ด้รบัการยกเลิกหนี ้

ทั้งหมดหรือบางส่วนจากคณะกรรมการ ต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๗/๙๑๘ เกษตรกรซึง่เป็นหนีใ้นระบบทีม่ใิช่โครงการส่งเสริมของรัฐ  

เ ม่ือคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรอนุมั ติโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการให้มอี�านาจหน้าท่ีจดัการหนีข้องเกษตรกรรายใดแล้ว ให้คณะกรรมการ

จัดการหนี้ของเกษตรกรมีอ�านาจช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดหรือ 

บางส่วนได้ โดยการจ่ายเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือต๋ัวเงิน ตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

 เมื่อกองทุนรับภาระช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรตามวรรคหนึ่งแล้ว  

การจัดการหนี้ของเกษตรกรให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 (๑) กรณีหน้ีที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ให้ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

การช�าระหนีต้กเป็นของกองทุน และเกษตรกรจะได้รับทรพัย์สนิทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั

คืนไปจากกองทุนได้ก็แต่โดยการเช่าซื้อหรือซื้อ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการก�าหนด

 (๒) กรณหีนีที้มี่บคุคลค�า้ประกนั  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไข

ที่คณะกรรมการก�าหนด๑๙

๑๗ มาตรา ๓๗/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๘ มาตรา ๓๗/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๙ มาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจผ่อนผันการช�าระหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ ให้แก ่

เกษตรกรได้  โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎกีา และรฐัพึงจัดสรรงบประมาณอดุหนนุ

ในส่วนที่กองทุนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายนี้

 การด�าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรท่ีได้รับการสนับสนุน 

ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด และให้เกษตรกรผู้นั้น

เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 มาตรา ๓๗/๑๐๒๐ กองทุนและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องในกิจการใดที่กฎหมาย

ก�าหนดให้จดทะเบยีนในอสงัหารมิทรพัย์  หรอืทรัพยสิทธอัินเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์  

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กองทุนและเกษตรกรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ

ภาษีอากรในการจดทะเบียนนั้น ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้โอนหรือผู้รับโอนก็ตาม

 การยกเว้นภาษีอากรตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม 

ประมวลรัษฎากร โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้

บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๓๘ ให้ด�าเนินการตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ

เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในก�าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที ่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๒๐ มาตรา ๓๗/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
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ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ

ชวน  หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี 

 มาตรา ๓๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๘ ในระหว่างที่ยังไม่มีการด�าเนินการ 

แต่งตั้งกรรมการ ผู้แทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

บคุคลซึง่เป็นเกษตรกรจ�านวนยีส่บิคนให้เป็นกรรมการผู้แทนเกษตรกรไปพลางก่อน

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อ�านวยการ 

ธนาคารออมสิน ผู ้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ซึ่งไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ จ�านวนห้าคนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

เพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน

 ให ้กรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมีสิทธิได ้รับการแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร  เพื่อด�าเนินการตามพระราช

บัญญัตินี้ไปพลางก่อน

 มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกให้เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เป็นเลขาธิการเพื่อด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
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 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การ 

พัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาเป็นการก�าหนดนโยบายโดยทางราชการ ซึ่งมิได้เปิด

โอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก�าหนด

นโยบายเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง  

จึงท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง  

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจ�าเป็นจะต้องจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบในการฟื ้นฟูและ 

พัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือ 

ระหว่างข้าราชการในระดบัก�าหนดนโยบาย ผูป้ฏบิตักิาร นกัวชิาการ และเกษตรกร  

เป็นผู้ก�าหนดนโยบายในการบริหารกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และเปิดโอกาสให้ 

เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร  

เพือ่ท�าแผนและโครงการในการขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุ ซึง่จะมกีารจดัระบบ 

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการเพ่ือให้การฟื้นฟูและพัฒนาสภาพชีวิต

และความเป็นอยูข่องเกษตรกรสมัฤทธิผ์ลตามความมุง่หมายของการจัดให้มกีองทนุ  

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๒๑

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก 

พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติ 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรอันเนื่องจาก

โครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลส�าเร็จไว้อย่างชัดเจน เกษตรกรไม่สามารถ 

ได้รบัการสนับสนนุทางการเงนิเพือ่แก้ปัญหาหนีเ้ดมิของเกษตรกรทีเ่ป็นหนีใ้นระบบ 

เป็นเหตใุห้เกษตรกรเหล่านัน้ไม่มีโอกาสฟ้ืนฟอูาชพีและด�ารงชพีในด้านเกษตรกรรม

ได้อย่างมั่นคง จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๑๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
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พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓๒๒

 มาตรา ๒ พระราชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา 

นเุบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

เกษตรกร และคณะกรรมการจดัการหนีข้องเกษตรกร ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งอยูใ่นวนัก่อน

วนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราช

บัญญัตินี้ และให้นับวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นวาระแรก

 เมือ่ครบก�าหนดวาระตามวรรคหนึง่ หากยังมไิด้มกีารแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

หรอืผูแ้ทนเกษตรกรขึน้ใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคณุวฒุหิรอืผูแ้ทนเกษตรกรซึง่พ้นจาก

ต�าแหน่งตามวาระนัน้อยูใ่นต�าแหน่งเพือ่ปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ

หรือผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 หมายเหต ุ  :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การ

แก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรยังไม่อาจด�าเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกร

บางกรณี จึงท�าให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหาหนี ้เนือ่งจากกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มี

ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการช�าระหนี้ได้ ประกอบกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการผูท้รงคุณวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกร รวมถงึการก�าหนดทีต่ัง้ของส�านกังานใหญ่ 

๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
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และสาขาของส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ก�าหนดในกฎหมาย

ขาดความยืดหยุ่นและท�าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี ้

ของเกษตรกรท่ีมบุีคคลค�า้ประกันได้ และก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูแ้ทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิง่ข้ึน รวมทัง้ก�าหนดให้คณะกรรมการ

มีอ�านาจก�าหนดที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  

และก�าหนดที่ตั้งของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก


