
สรุปสาระสาํคญั 
พระราชบญัญติักองทุนฟืน้ฟแูละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๖ หมวด และหน่ึงบทเฉพาะกาล ประกอบด้วย 
  บททั่วไป ช่ือพระราชบัญญัติ คํานิยาม รัฐมนตรีรักษาการ (มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔) 

 หมวดที่ ๑ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๕ ถึง มาตรา ๑๑) 
 หมวดที่ ๒ คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๑๒ ถึง มาตรา ๑๙) 
 หมวดที่ ๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๐ ถึง มาตรา ๒๒) 

  หมวดที่ ๔ สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๓ ถึง มาตรา ๒๙) 
  หมวดที่ ๕ การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓๐ ถึง มาตรา ๓๗) 
  หมวดที่ ๕/๑ (หมวดที่ ๖) การแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกร (มาตรา ๓๗/๑ ถึง มาตรา ๓๗/๑๐) 
  บทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐) 
  เพ่ิมเติมมาตรา ๖ ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 บททั่วไป (มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๔) 
 

 ๑. ชื่อกฎหมาย  
๑.๑ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหลักการและเหตุผลในการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านมาเป็นการกําหนดนโยบายโดยทาง
ราชการ ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง จึงทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ตรงตามความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องจัดต้ังองค์กรที่รับผิดชอบ 
ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองและเป็นอิสระ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการ
ในระดับกําหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติการ นักวิชาการ และเกษตรกรเป็นผู้กําหนดนโยบายในการบริหารกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขาดปัจจัยในการประกอบอาชีพรวมตัวกันเป็นองค์กร
เกษตรกร เพ่ือทําแผนและโครงการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ซึ่งจะมีการจัดระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการเพ่ือให้การฟ้ืนฟูและพัฒนาสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรสัมฤทธ์ิผล 
ตามความมุ่งหมายของการจัดให้มีกองทุน 

๑.๒ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มีหลักการและ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรอันเน่ืองมาจาก
โครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบผลสําเร็จไว้อย่างชัดเจน เกษตรกรไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
เพ่ือแก้ปัญหาหน้ีเดิมของเกษตรกรท่ีเป็นหน้ีในระบบเป็นเหตุให้เกษตรกรเหล่าน้ันไม่มีโอกาสฟ้ืนฟูอาชีพและ
ดํารงชีพในด้านเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง 

๑.๓ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการและ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรยังไม่อาจดําเนินการ
ให้ครอบคลุมหน้ีของเกษตรกรบางกรณี จึงทําให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหน้ี เน่ืองจาก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สินเป็น
หลักประกันการชําระหน้ีได้ ประกอบกับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร  
รวมถึงการกําหนดที่ต้ังของสํานักงานใหญ่และสาขาของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กําหนดใน 

 
/กฎหมาย... 



๒ 
 

กฎหมายขาดความยืดหยุ่นและทําให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สามารถรับภาระชําระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ําประกันได้ และกําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจ
กําหนดที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกําหนดที่ต้ังของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ 
 

 ๒. วันที่ใช้บังคับ 
พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
๒.๑ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา 
๒.๒ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ วันที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔     
เป็นต้นมา 

๒.๓ พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

 

๓. บทนิยาม (มาตรา ๓) 

“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์นํ้า การใช้และบํารุงรักษา
ทรัพยากรจากที่ดิน นํ้า และป่าไม้อย่างย่ังยืน และให้หมายความรวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิม การแปรรูป  
การจําหน่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์นํ้า การใช้และบํารุงรักษา
ทรัพยากรจากที่ดิน นํ้า และป่าไม้อย่างย่ังยืน และการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

“เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้
ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้) และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
  (๑) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เว้นแต่ สมาชิกสภาตําบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 
  (๒) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา เว้นแต่กํานัน 
สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบล 
  (๓) ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ เป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นองค์กรเกษตรกร 
  (๔) เกษตรกรท่ีจะขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
       (๔.๑) อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
       (๔.๒) สมรสตามคําสั่งศาล  

 “องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียนต่อสํานักงานหรือ
สํานักงานสาขา 

“กองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
/“เลขาธิการ... 



๓ 
 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  
 

 ๔. อํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มาตรา ๔) 
๔.๑ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
๔.๒ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและประกาศน้ัน 

เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๑) 
 

 ๑. สถานะและอํานาจหน้าที่ของกองทุน (มาตรา ๕ มาตรา ๘ และ มาตรา ๑๐) 
๑.๑ กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ (มาตรา ๕) 
๑.๒ กองทุนมีอํานาจกระทําการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ดังน้ี (มาตรา ๕ และมาตรา ๘)  

  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกร 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร 
  (๓) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับเกษตรกรรม เพ่ือสร้าง 
ความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 

 (๔) พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร          
และอํานาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  
  (๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
  (๒) ก่อต้ังสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
  (๓) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
  (๔) ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเงินเพ่ือการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  (๕) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
  (๖) กระทําการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ือง ในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 ๒. เงินและทรัพย์สินของกองทุน (มาตรา ๖) 

๒.๑ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังน้ี  
  (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
  (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  (๓) เงินหรือทรัพย์ที่ได้จากการบริจาค 
  (๔) เงินที่ได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน 
  (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน 
  (๖) ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

๒.๒ ในกรณีที่กองทุนมีจํานวนเงินไม่พอสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงาน และ     
ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รัฐพึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเข้าสมทบกองทุนเท่าจํานวนที่จําเป็น  

๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุนให้จ่ายจาก
เงินกองทุน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

๒.๔ รายรับของกองทุนให้เข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
/๓. กิจการ... 
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 ๓. กิจการและทรัพย์สินของกองทุน (มาตรา ๗ และมาตรา ๘/๑) 

๓.๑ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  

๓.๒ ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพ่ือการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ี และทรัพย์สินของกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 

 

 ๔. ระบบควบคุมเงินของกองทุน (มาตรา ๑๐/๑ และมาตรา ๑๑) 

๔.๑ ให้กองทุนจัดให้มีบัญชีจัดการหน้ีของเกษตรกร เพ่ือใช้จ่ายในการจัดการหน้ีของเกษตรกรโดยเฉพาะ 
๔.๒ ภายในกําหนดเวลาหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้คณะกรรมการเสนองบดุลแสดงสถานะ

การเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและทํารายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 หมวด ๒ คณะกรรมการกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๑๙) 
 

 ๑. คณะกรรมการกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน ๔๑ คน (มาตรา ๑๒) 
     องค์ประกอบ 
     ๑.๑   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

๑.๒     รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       เป็นรองประธานกรรมการ 
๑.๓   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์    เป็นกรรมการ 
๑.๔   ปลัดกระทรวงการคลัง      เป็นกรรมการ 
๑.๕   ปลัดกระทรวงมหาดไทย      เป็นกรรมการ 
๑.๖   ปลัดกระทรวงพาณิชย์       เป็นกรรมการ  
๑.๗   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      เป็นกรรมการ 
๑.๘   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
๑.๙   ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ     เป็นกรรมการ 
๑.๑๐ ผูท้รงคณุวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งต้ังจํานวน ๑๑ คน   เป็นกรรมการ 
  ประกอบด้วย 

       (๑) ผูท้รงคุณวุฒิภาคราชการ จํานวน ๕ คน  
   (๒) ผูท้รงคุณวุฒิภาคเอกชน จํานวน ๖ คน  
   ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (๑) และ (๒) จะต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ ดังน้ี  
        - ด้านการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
        - ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทอ้งถิ่น  
        - ด้านอุตสาหกรรมชุมชน   

- ด้านเทคโนโลยีการเกษตร   
- ด้านการพัฒนาแหล่งนํ้า  
- ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑๑ ผู้แทนเกษตรกร จํานวน ๒๐ คน        เป็นกรรมการ 
๑.๑๒ เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

๒. การแต่งต้ังผู้แทนเกษตรกร (มาตรา ๑๓) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แต่งต้ังผู้แทนเกษตรกร ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
จากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน ๔ ภูมิภาค ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

/๓. ลักษณะ... 
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 ๓. ลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผู้แทนเกษตรกร (มาตรา ๑๔) 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
๓.๑ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
๓.๒ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก

หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 ๔. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๑๕) 
๔.๑ เสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรและการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๔.๒ พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพ่ือดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
๔.๓ กําหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ในการบริหารกิจการของกองทุน 
๔.๔ ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
๔.๕ ออกระเบียบเก่ียวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 
๔.๖ ออกระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกร  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและโครงการ 
๔.๗ ออกระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 
๔.๘ พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี

ของสํานักงานในส่วนที่เก่ียวกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๔.๙ กํากับ ให้คําปรึกษา และแนะนําแก่คณะกรรมการบริหารและสํานักงานในการดําเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
๔.๑๐ ให้ความเห็นชอบในการกําหนดภาระผูกพันของกองทุน 
๔.๑๑ กําหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 
๔.๑๒ แต่งต้ัง ถอดถอน คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 
๔.๑๓ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหรือเตรียม

ข้อเสนอมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไปได้ 
 

 ๕. วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๕.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจ
ได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

๕.๒ เมื่อครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งแล้วและยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้แทนเกษตรกรขึ้นใหม่ ก็ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ใน
ตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

๕.๓ การดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร สํานักงานดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบวาระ 

/๖. การพ้นจาก... 
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 ๖. การพน้จากตําแหน่งของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร  (มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ 
และ มาตรา ๑๗) 

๖.๑ พ้นตามวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี (มาตรา ๑๖) 
๖.๒ ตาย 
๖.๓ ลาออก 
๖.๔ เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖.๕ คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง  ๓ ใน ๔ ของจํานวน กรรมการทั้งหมด 
๖.๖ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๖.๗ ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
๖.๘ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔  

- เป็นข้าราชการการเมือง ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  

- เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
- เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก

หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 

 ๗. การพน้จากตําแหน่งก่อนวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (มาตรา ๑๘) 
๗.๑ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้และให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง

ให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
๗.๒ กรณีผู้แทนเกษตรกร ให้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งต้ังเกษตรกรในภูมิภาคน้ัน

เป็นกรรมการแทน โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๓ โดยอนุโลม (โดยให้เลือกต้ังจากสมาชิกองค์กรเกษตรกร
ใน ๔ ภูมิภาค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แต่งต้ัง) 

 

 ๘. การประชมุคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๑๙)  
๘.๑ กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
๘.๒ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่

ประธานในที่ประชุม 
๘.๓ ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
๘.๔ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
๘.๕ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง

ในเรื่องน้ัน 
 

 หมวดที่ ๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒) 
 

 ๑. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน ๗ คน มาจากการแต่งต้ังของคณะกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๐) 

๑.๑ องค์ประกอบ  
๑ .๑ .๑ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน ๓ คน  

(ในจํานวนน้ีต้องเป็นผู้แทนเกษตรกร จํานวน ๒ คน และไม่ใช่ผู้แทนเกษตรกรอีก ๑ คน) 
 

/๑.๑.๒ ผูท้รง... 
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๑.๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ 
ต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

- สาขาเศรษฐศาสตร์ 
- สาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร 
- สาขาเกษตรศาสตร์ 

๑.๑.๓ เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร                    
๑.๒ คณะกรรมการบริหาร เลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน และรองประธาน  
๑.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

ดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ และเมื่อดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว หากยังไม่มี
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการบริหารซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
เกษตรกร ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบวาระ (มาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๑.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา ๑๗) 

(๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
  (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
  (๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ คือ 

- เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

- เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
- เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก ให้ออก 

หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
๑.๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อ่ืนแทน และคงดํารงตําแหน่งแทนเท่าวาระที่เหลืออยู่  
๑.๖ ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพ้นจากตําแหน่ง

ก่อนวาระ รัฐมนตรีแต่งต้ังเกษตรกรในภูมิภาคเป็นกรรมการโดยการเลือกต้ังใหม่ (มาตรา ๑๓) 
 

 ๒. อํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๑) 
๒.๑ ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ 
๒.๒ เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุน 
๒.๓ อนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
๒.๔ อนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาท 
๒.๕ ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการ (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้ใช้บังคับได้) 
/๒.๖ ออกระเบียบ... 
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๒.๖ ออกระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนหรือเงินอ่ืน 
รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้) 

๒.๗ ให้คําปรึกษาและแนะนําแก่เลขาธิการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
๒.๘ แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
๒.๙ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

 ๓. การรับเบี้ยประชุม (มาตรา ๒๒) 
กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย

อย่างอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้จ่ายจากเงินกองทุน ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ว่าด้วย ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและกรรมการบริหาร 

 

 หมวดที่ ๔ สํานักงานกองทนุฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๒๓ ถึง มาตรา ๒๙) 
 

 ๑. ที่ต้ังสํานักงาน 
      คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดที่ต้ังของสํานักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และ
กําหนดที่ต้ังของสาขา ณ ที่ใดก็ได้ (มาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 ๒. อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน (มาตรา ๒๔) 
สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ ๓ ด้าน ประกอบด้วย 
๒.๑ ด้านการดําเนินงานของสํานักงาน 
๒.๒ ด้านการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๒.๓ ด้านการจัดการหน้ีของเกษตรกร 

ประกอบด้วย  
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

จัดการหน้ีของเกษตรกร และเสนอความเห็นศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดังกล่าว 

(๒) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และแนะนําแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามความจําเป็น หรือตามที่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรร้องขอ 

(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๖) จัดทํางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี

ของสํานักงานเสนอคณะกรรมการ 
(๗) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ

หน้ีของเกษตรกรมอบหมาย 
 
 

/๓. ผู้บังคับ... 
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 ๓. ผู้บังคับบัญชาสํานักงาน (มาตรา ๒๕) 
เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานและรับผิดชอบการบริหารกิจการ

ของสํานักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย 
ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรกําหนด รวมถึงมีอํานาจ
แต่งต้ังพนักงานของสํานักงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี   

 ๔. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (มาตรา ๒๖) 
๔.๑ มีสัญชาติไทย 
๔.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
๔.๓ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้ 
๔.๔ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ คือ 

 - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก       

ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
๔.๕ ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๔.๖ ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยทางตรง

หรือโดยทางอ้อม 
 

 ๕. การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิการ (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)  
๕.๑ การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการกําหนดเง่ือนไขในการทดลองปฏิบัติงาน      

การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขาธิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการ
บริหารกําหนด โดยให้มีกําหนดระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
คณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจมีมติให้ทําสัญญาจ้างเลขาธิการให้ปฏิบัติงาน
ต่อไปอีกก็ได้ โดยให้เลขาธิการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

๕.๒ การพ้นจากตําแหน่งของเลขาธิการ (มาตรา ๒๘) 
(๑) ครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง ๔ ปี (มาตรา ๒๗) 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๖ 

- ไม่มีสัญชาติไทย  
- มีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
- ไม่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้  
- เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  
- เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมตํีาแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
- เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก    

ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
/เคยได้รับโทษ... 



๑๐ 
 

- เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

- เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
- เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม 
๕.๓ คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง 
 

 ๖. ผู้กระทําแทนกิจการของกองทุน (มาตรา ๒๙) 
เลขาธิการเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก หากนิติกรรม 

ที่กระทําโดยฝ่าฝืนข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด ย่อมไม่ผูกพันกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สัตยาบัน  
 

 หมวดที่ ๕ การฟื้นฟูและพฒันาเกษตรกร (มาตรา ๓๐ ถึง มาตรา ๓๗) 
 

 ๑. การย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร (มาตรา ๓๐) 
๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อยห้าสิบคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์ในการ

ประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน 
๑.๒ เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน  
๑.๓ ย่ืนคําขอต่อสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (สํานักงานใหญ่) หรือสํานักงานสาขาจังหวัด 
๑.๔ เกษตรกรจะเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรในขณะเดียวกันได้เพียงแห่งเดียว 

๑.๕ การตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนและการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร
ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ  
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 

 

 ๒. สิทธิการขอรับการฟืน้ฟแูละพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓๑) 
๒.๑ องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยทําแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรย่ืนต่อสํานักงานหรือสํานักงานสาขาที่เป็นที่ต้ังขององค์กรเกษตรกร 
๒.๒ กรณีที่ต้ังองค์กรเกษตรกรไม่มีสํานักงานหรือสํานักงานสาขาต้ังอยู่ ให้ย่ืนต่อสํานักงานหรือ

สํานักงานสาขาใกล้เคียง 
โดยคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ออกระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาแผนและ

โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการและ
ระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงินของกองทุน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 

 

 ๓. ข้อความทีต้่องระบุในการทําแผนหรือโครงการฟื้นฟแูละพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓๒) 
บัญญัติถึง สาระสําคัญของแผนหรือโครงการที่องค์กรเกษตรกรเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

จะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนตามที่กําหนด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุน 
แก่องค์กรเกษตรกร ดังน้ี 

๓.๑ หมายเลขทะเบียนขององค์กรเกษตรกร 
๓.๒ รายช่ือของเกษตรกรท้ังหมดขององค์กรเกษตรกร 
๓.๓ เหตุผลที่เสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๓.๔ รายละเอียดแห่งสินทรัพย์ หน้ีสิน และภาระผูกพันต่าง ๆ ขององค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

และเกษตรกรแต่ละคนที่เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในขณะที่ย่ืนแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๓.๕ รายละเอียดพอสังเขปของโครงการแต่ละโครงการ 

/๓.๖ หลักการ... 



๑๑ 
 

๓.๖ หลักการ วิธีดําเนินการและขั้นตอนของการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๓.๗ ระยะเวลาในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๓.๘ รายช่ือของผู้ให้การสนับสนุนแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมรายละเอียด 

ในการให้การสนับสนุน (ถ้ามี) 
 

 ๔. การพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓๓) 
การพิจารณาอนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 
๔.๑ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่ออนุมัติ

แล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรเกษตรกรทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแผน 
๔.๒ กรณีที่ไม่อนุมัติตามแผนจะแจ้งเหตุผลโดยย่อให้แก่องค์กรเกษตรกรทราบ และองค์กร

เกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย 
๔.๓ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

 ๕. อํานาจพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๓๔) 
อํานาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรของเลขาธิการ ซึ่งมีอํานาจอนุมัติ

เฉพาะโครงการเท่าน้ัน และอํานาจในการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี 
๕.๑ เลขาธิการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท 
๕.๒ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีวงเงิน 

เกินกว่าห้าแสนบาท 
๕.๓ การพิจารณาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ โดยอนุโลม กล่าวคือ

หากมีการอนุมัติตามแผนให้แจ้งองค์กรเกษตรกรทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับแผนและกรณีไม่รับแผน
เกษตรกรสามารถย่ืนอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําวินิจฉัย  

๕.๔ กรณีที่เลขาธิการไม่อนุมัติตามแผน องค์กรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําวินิจฉัยและให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน 
นับแต่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด 

๕ .๕  กรณีที่ คณะกรรมการบริหารไม่อ นุมั ติตามแผน  องค์กรเกษตรกรมีสิท ธิ อุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับคําวินิจฉัยและให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 

 ๖. การอนุมัติแผนอาจมีเงื่อนไขได้ (มาตรา ๓๕) 
การกําหนดเง่ือนไขในการพิจารณาเห็นชอบแผนหรือโครงการขององค์กรเกษตรกร เพ่ือให้องค์กร

เกษตรกรปฏิบัติเพ่ิมเติม นอกจากที่ระบุไว้ในแผนงานหรือโครงการที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริหาร และ
เลขาธิการ อาจเห็นชอบแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกําหนดให้มีเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใด
ให้ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 

 ๗. การรายงานผลการดําเนินการ (มาตรา ๓๖) 
๗.๑ องค์กรเกษตรกรรายงานผลดําเนินการตามแผนต่อสํานักงานตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่ระเบียบ

คณะกรรมการบริหารกําหนด 
๗.๒ สํานักงานตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนถ้าหากการดําเนินการไม่เป็น 

ไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้แจ้งองค์กรเกษตรกรทําการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กําหนดและกรณีที่เห็นสมควร
อาจมีคําสั่งพักการจ่ายเงินตามแผนในระหว่างน้ันก็ได้และให้รายงานคณะกรรมการบริหารด้วย 

/๗.๓ กรณี... 



๑๒ 
 

๗.๓ กรณีที่ปรากฏแน่ชัดว่าองค์กรเกษตรกรไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้อีกต่อไป ให้เลขาธิการ
เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาสั่งยกเลิกแผนหรือโครงการน้ัน 

๗.๔ กรณีตาม ๗.๓ องค์กรเกษตรกรมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

 

 ๘. การเป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๓๗) 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี กรรมการ กรรมการบริหาร เลขาธิการและพนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (หากกระทําความผิดอาญาจะต้องรับโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่) 

 

 หมวดที่ ๕/๑ (หมวดที่ ๖) การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร (มาตรา ๓๗/๑ ถึง มาตรา ๓๗/๑๐) 
 

 ๑. คํานิยาม (มาตรา ๓๗/๑) 
“หน้ี” หมายความว่า หน้ีอันเน่ืองมาจากการประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของ

องค์กรเกษตรกร (ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ) 
“หน้ีในระบบ” หมายความว่า  
  (๑) หน้ีที่เกิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมของรัฐ (หน้ีที่เกษตรกรสมาชิกกองทุนได้กู้ยืมจาก กระทรวง 

ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และไม่ประสบความสําเร็จ) 
(๒) หน้ีที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หน้ีที่เกษตรกรสมาชิกกองทุน ไปกู้ยืมจากธนาคาร

พาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น) 

(๓) หน้ีที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันเกษตรกร (หน้ีที่เกษตรกรสมาชิกกองทุนไปกู้ยืมจาก   
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม เป็นต้น) 

“โครงการส่งเสริมของรัฐ” หมายความว่า โครงการของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค 
หรือรัฐวิสาหกิจ 

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า  
(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
(๒) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 

(๓) นิติบุคคลตามที่คณะกรรมการกําหนด (สถาบันเจ้าหน้ีที่กรรมการกองทุนกําหนดขึ้นมา
นอกจากที่กฎหมายกําหนด เช่น บริษัทนํ้าตาลต่าง ๆ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ SME เป็นต้น)  

“สถาบันเกษตรกร” หมายความว่า นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ ์
 

 ๒. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร (มาตรา ๓๗/๒) 
 

๒.๑ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร จํานวน ๒๑ คน สามารถเลือกกรรมการเป็นประธาน 
และรองประธาน (มาตรา ๓๗/๒) 

องค์ประกอบ 
  ๑.๑ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เป็นกรรมการ 

 ๑.๒ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี      เป็นกรรมการ
  ๑.๓ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ     เป็นกรรมการ 
  ๑.๔ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      เป็นกรรมการ 

/๑.๕ ผูแ้ทน... 



๑๓ 
 

  ๑.๕ ผู้แทนกระทรวงการคลัง      เป็นกรรมการ 
  ๑.๖ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   เป็นกรรมการ 
  ๑.๗ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย      เป็นกรรมการ
  ๑.๘ คณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการ (๙ คน)  เป็นกรรมการ 
  ๑.๙ คณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ คน ประกอบด้วย 

- ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญสาขาเศรษฐศาสตร์    เป็นกรรมการ 
- ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญสาขาการบริหารการเงินหรือการธนาคาร  เป็นกรรมการ 
- ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญสาขาเกษตรศาสตร์    เป็นกรรมการ 

 ๑.๑๐ เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๑  ผู้อํานวยการสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร 
(มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรา ๓๗/๒) 

กรรมการจัดการหนี้ ดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี แต่ดํารงตําแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ และเมื่อ
ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้ว  หากยังไม่มีการแต่ง ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ แทนเกษตรกร  
ให้คณะกรรมการจัดการหน้ีชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการจัดการหน้ีซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
และให้ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ครบวาระ   

๒.๓ การพ้นจากตําแหน่ง (มาตรา ๑๗) 
๒.๓.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องพ้นจากตําแหน่ง  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

(๗) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ คือ 
- เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
- เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
- เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก  

ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรพ้นจากตําแหน่ง

ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อ่ืนแทน และคงดํารงตําแหน่งแทนเท่าวาระที่เหลืออยู่  
๒.๓.๒ ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ 

รัฐมนตรีแต่งต้ังเกษตรกรในภูมิภาคเป็นกรรมการโดยการเลือกต้ังใหม่ (มาตรา ๑๘) 
 

 
/๒.๔ การประชุม... 

 



๑๔ 
 

๒.๔ การประชุมคณะกรรมการจัดการหนี ้(มาตรา ๑๙) 

การประชุมคณะกรรมการจัดการหน้ี จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  
(๑๑ คนขึ้นไป) จึงจะครบองค์ประชุม หากประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้รองประธานทําหน้าที่แทน  
หากรองประธานไม่มา  ให้เลือกกรรมการด้วยกันทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน โดยการวินิจฉัยให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ช้ีขาดอีกเสียงหน่ึง สําหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด 
มิให้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในเรื่องน้ัน  

 

๒.๕ อํานาจของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร (มาตรา ๓๗/๓) 
(๑) ดําเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกรตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(๒) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนในบัญชีจัดการหน้ีของเกษตรกร ให้เป็น 

ไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการ 
(๓) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนในบัญชีจัดการหน้ี 

ของเกษตรกร 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดการหน้ีของเกษตรกร 
(๕) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่เลขาธิการในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๖) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

๒.๖ การรับเบี้ยประชุม (มาตรา ๓๗/๔)  
กรรมการจัดการหน้ีได้รับเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ออกระเบียบ 
ว่าด้วยค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒.๗ สํานักจัดการหนี้ของเกษตรกร (มาตรา ๓๗/๕) 
สํานักจัดการหน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีของเกษตรกร ตามที่คณะกรรมการและ

คณะกรรมการจัดการหนี้กําหนด โดยมีผู้อํานวยการสํานักจัดการหน้ีของเกษตรกร เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยอยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของเลขาธิการ  

 

๒.๘ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) (มาตรา ๓๗/๖) 
เกษตรกรสามารถย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหน้ี) ในระบบได้ต่อสํานักจัดการหน้ี

ของเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการหนี้กําหนด ซึ่งคณะกรรมการจัดการหน้ีได้ประกาศให้มี
การข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหน้ี) ได้ ณ สํานักงานและสํานักงานสาขาจังหวัด 

 

๒.๙ การตรวจสอบและการจําแนกหนี้ (มาตรา ๓๗/๖)  
สํานักจัดการหน้ีของเกษตรกรตรวจสอบหลักฐานความมีอยู่จริงของหน้ีและหลักประกันพร้อม

ทั้งจําแนกแยกประเภทหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการจัดการหน้ี ได้แยกหน้ี
ออกเป็นหน้ีปกติ  หน้ีผิดนัดชําระ หน้ีที่ถูกดําเนินคดี หน้ีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการบังคับ
คดี และหน้ีที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย 

 

๒.๑๐ การชําระหนี้แทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมของรัฐ (มาตรา ๓๗/๗)   
หน้ีในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จ โดยมิใช่ความผิดของ

เกษตรกร กองทุนรับภาระในการชําระหน้ีแทนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

/๒.๑๑ การชําระหน้ี... 



๑๕ 
 

๒.๑๑ การชําระหนี้ (มาตรา ๓๗/๗) 

การชําระหน้ี จ่ายเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือต๋ัวเงิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้กองทุนฯ ดําเนินการ  

 

๒.๑๒ การยกเลิกหนี้ (มาตรา ๓๗/๘) 
เกษตรกรที่เป็นหน้ีในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐ ที่ได้รับการยกเลิกหน้ี ต้องเข้าสู่กระบวนการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 

๒.๑๓ การชําระหนี้แทนเกษตรกร หนี้ในระบบที่ไม่ใช่โครงการส่งเสริมของรัฐ (มาตรา ๓๗/๙ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(๑) คณะกรรมการจัดการหน้ีของเกษตรกรอนุมัติรายช่ือให้จัดการหน้ีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

(๒) คณะกรรมการจัดการหน้ีมีอํานาจชําระหน้ีแทนเกษตรกรท้ังหมดหรือบางส่วน โดยการ
ชําระหน้ีแทนเกษตรกร หน้ีในระบบตามโครงการส่งเสริมของรัฐ 

(๓) การชําระหน้ีดําเนินการได้ ๒ กรณี 
๑) กรณีที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตกเป็นของกองทุน 

เกษตรกรจะได้ทรัพย์สินคืนไปโดยการเช่าซื้อ หรือซื้อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
๒) กรณีหน้ีบุคคลคํ้าประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 

๒.๑๔ การผ่อนผันการชําระหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ (มาตรา ๓๗/๙ วรรคสาม) 
การผ่อนผันการชําระหน้ี ลดหน้ี ปลดหน้ีให้แก่เกษตรกร โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

และรัฐพึงจัดสรรงบประมาณอุดหนุนในส่วนที่กองทุนรับภาระ 
 

๒.๑๕ การดําเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ได้รับการชําระหนี้แทน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
 

๒.๑๖ การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน (มาตรา ๓๗/๑๐) 

การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ (การโอนหลักทรัพย์
เป็นของกองทุนฯ และเกษตรกรโอนคืนแก่กองทุนฯ) ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีอากรในการ 
จดทะเบียน โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร 

 

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 

๑. การต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ  คณะกรรมการบริหารฯ และเลขาธิการ (มาตรา ๓๘) 
ให้ดําเนินการต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารฯ และเลขาธิการ ให้เสร็จสิ้นภายใน 

๑๒๐ วันนับแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ (ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีผลใช้บังคับ) 

 

๒. กรณีที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารฯ และ
เลขาธิการ (มาตรา ๓๙) 

๒.๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งต้ังบุคคลซึ่งเป็นเกษตรกรจํานวน ๒๐ คน 
เป็นกรรมการผู้แทนเกษตรกรไปพลางก่อน 

/๒.๒ ให้อธิบดี... 



๑๖ 
 

๒.๒ ให้อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการไปพลางก่อน 

๒.๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งต้ังบุคคลจํานวน ๕ คน ซึ่งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ คือ 

- ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐไล่ออก ปลดออก  

ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนไปพลางก่อน 

๒.๔ ให้กรรมการตาม ๒.๑ ถึง ๒.๓ มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน 

 

๓. เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (มาตรา ๔๐) 
ในวาระเริ่มแรกให้เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางก่อน 
 

๔. กรณีที่กรรมการหมดวาระยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ (มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
จัดการหนี้ ซึ่งดํารงอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  
ใช้บังคับ ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามพระราชบัญญัติน้ี และให้นับเป็นวาระแรก และเมื่อครบ
กําหนดตามวาระแล้วยังไม่มีการแต่งต้ังขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนเกษตรกรซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระแล้ว ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้แทนเกษตรกรเข้ารับหน้าที่ 
  
 
 
 
              สํานักกฎหมาย 

สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
              พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 


