
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้ 

พ.ศ.  2563 

 
 

เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาที่ทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอน 
เพ่ือน าเงินที่ได้หรือมูลค่าตามราคาทรัพย์สินช าระหนี้   ไม่ว่าด้วยวิธีการขอให้ศาลสั่งยึดและน าออกขาย
ทอดตลาด  หรือเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์ไว้เอง  หรือวิธีการอื่นใดที่ได้มาซึ่งการช าระหนี้ที่เป็นปัจจุบัน  สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการรักษาที่ดินท ากิน 
ของเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศโดยรวม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๑)  (๓)  (๑๓)  มาตรา  ๕  (๑)  มาตรา  ๘  (๖)   
และมาตรา  ๓๗/๙  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๒  และวันที่   
๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓  จึงมีมติให้วางระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้  
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สิน

หลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้   พ.ศ.  ๒๕๖๓  (ลงวันที่    
๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้”  หมายความว่า   

ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ที่เจ้าหนี้ของเกษตรกรได้จ าหน่าย  จ่าย  โอน  เพ่ือน าเงินที่ได้ 
หรือมูลค่าตามราคาทรัพย์สินช าระหนี้   ไม่ว่าด้วยวิธีการขอให้ศาลสั่งยึดและน าออกขายทอดตลาด   
หรือเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์ไว้เอง  หรือวิธีการอื่นใดที่ได้มาซึ่งการช าระหนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจัดการหนี้”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



“เกษตรกร”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเป็นสมาชิก
องค์กรเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ข้อ 5 ให้คณะกรรมการจัดการหนี้มีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   ในกรณี   

พบปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการจัดการหนี้วินิจฉัย  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
จัดการหนี้  ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 6 ให้ส านักงานเจรจาซื้อทรัพย์สินหลักประกันหนี้ของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่าย  
จ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้จากสถาบันการเงิน  สถาบันเกษตรกร  หรือจากบุคคลอื่น  ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและหรือคณะกรรมการ  เพื่อด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ซื้อไม่เกินราคาที่เจ้าหนี้เดิมซื้อจากการขายทอดตลาดหรือจากราคาตีมูลค่าช าระหนี้ 
(๒) ซื้อไม่เกินราคาประเมินของทางราชการ  หรือ 
(๓) ซื้อไม่เกินราคาประเมินของเจ้าหนี้   
(๔) ในกรณีที่ ไม่สามารถซื้อตามราคา  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ได้   ให้ส านักงานเสนอ

คณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณาเป็นกรณี  หรือเป็นราย ๆ  ไป  แต่ต้องไม่เกินราคาประเมินจากบริษัท
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้  การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของเกษตรกร 
ข้อ 7 ทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการช าระหนี้ 

และกองทุนได้ซื้อตามข้อ  6  แล้วให้โอนทรัพย์นั้นเป็นของกองทุน  โดยให้กองทุนส ารองจ่ายเงินค่าภาษี  
ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงของเกษตรกรตามกฎหมาย  และให้ถือว่าเงินส ารองจ่าย
ดังกล่าวเป็นหนี้สุทธิของเกษตรกรที่มีต่อกองทุน   

ข้อ 8 กรณีทรัพย์สินหลักประกันของเกษตรกรที่ได้มีการจ าหน่ายจ่ายโอนเพ่ือการ   
ช าระหนี้แล้ว  แต่ยังคงมีหนี้คงเหลือให้กองทุนซื้อหลักประกันและช าระหนี้แทนให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน 

ข้อ 9 เมื่อกองทุนได้ด าเนินการตามข้อ  6  ข้อ  7  และข้อ  8  เรียบร้อยแล้ว  การท าสัญญา  
เช่าซื้อทรัพย์สินกับเกษตรกรให้น าระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้   และการเช่าซื้อ  
หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุน  มาใช้โดยอนุโลม 

ทั้งนี้  เกษตรกรที่ได้รับด าเนินการตามวรรคแรกแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑0 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามระเบียบนี้  เกษตรกรที่ได้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหนี้
ตามประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้  
และประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้    
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และการจ าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกร  แต่การด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  และทรัพย์สินที่เป็น 
หลักประกันหนี้ถูกขายทอดตลาดในระหว่างการด าเนินการนั้น  หากปรากฏต่อมาในภายหลังว่าเกษตรกรนั้น 
เป็นผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้  ให้เกษตรกรดังกล่าวได้รับสิทธิการซื้อทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน   
ตามระเบียบนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 11 เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิซื้อทรัพย์คืนตามระเบียบนี้   โดยไม่ต้องน าประกาศ
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  การขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้    
และประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้ 
และการจ าแนกแยกประเภทหนี้ของเกษตรกรมาใช้บังคับ  มีดังต่อไปนี้   

(1) เกษตรกรที่มีรายชือ่ที่ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2552  
และวันที่  10  เมษายน  2555  และรายชื่อที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร   

(2) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ   
(3) เกษตรกรที่อยู่ระหว่างยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหนี้   หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน 

การขึ้นทะเบียนหนี้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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