
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าดว้ยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   

การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิการ  การเบกิจ่ายเงิน  และการใช้คืนเงิน 
ให้แก่กองทนุฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
เฉพาะกิจ  ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร   
การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  การเบิกจ่ายเงิน  และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๖)  และ  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร  จึงวางระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าดว้ย  
การพิจารณาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  
การเบิกจ่ายเงิน  และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
“ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  ว่าด้วยการพิจารณาแผน 

และโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร  การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ   
การเบิกจ่ายเงิน  และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด 
“องค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่มารวมกัน  เพื่อวัตถุประสงค ์

ในการประกอบเกษตรกรรมร่วมกัน  โดยจะเป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้   และได้ขึ้นทะเบียน 
ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



“เครือข่ายองค์กรเกษตรกร”  หมายความว่า  องค์กรเกษตรกรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปรวมตัว
เป็นเครือข่าย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าและพัฒนาแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยการรับขึ้นทะเบยีนและการเพิกถอน 
ทะเบียนองค์กรเกษตรกร 

“แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา”  หมายความว่า  แผนและโครงการที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
“กระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร”  หมายความว่า  การที่เกษตรกรเข้ารับการฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเกษตรกรตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรต้นสังกัดเสนอ 
“เงินอุดหนุน”  หมายความวา่  เงินจ่ายขาดเพ่ือสนับสนนุการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เขม้แขง็  

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน 
“เงินกู้ยืม”  หมายความว่า  เงินที่ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรกัษาการตามระเบยีบนี้  

และมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  ตลอดจนค าสั่งอื่นใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

หมวด  ๑ 
การเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 
 

ข้อ ๖ องค์กรเกษตรกรหรือเครือขา่ยองค์กรเกษตรกรเป็นองค์กรที่มีสิทธิขอรบัการสนบัสนนุ
จากกองทุน  โดยการเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

การเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  ให้ค านึงถึงความเป็นจริงของอาชีพของสมาชิก   
ที่เข้าร่วมและความเป็นไปได้ของแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเป็นส าคัญ 

ข้อ ๗ การเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร 
ประกาศก าหนด  ซึ่งในแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนานอกจากต้องมีรายละเอียดตามความใน 
มาตรา  ๓๒  แล้ว  จะต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อองค์กรเกษตรกร 
(๒) สถานที่ตั้งขององค์กรเกษตรกร 
(๓) รายชื่อคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกรทุกองค์กรที่เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา 
(๔) รายงานการประชุมขององค์กรเกษตรกรที่แสดงให้เห็นถึงมติขององค์กรเกษตรกร 

ทุกองค์กรให้เสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรหลายองค์กรเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาร่วมกัน  
นอกจากจะต้องมีรายละเอียดตามความในวรรคหนึ่งแล้ว  จะต้องมีบันทึกความตกลงขององคก์รเกษตรกร
ที่เกี่ยวข้องระหว่างกันทุกองค์กร 

ข้อ ๘ องค์กรเกษตรกรอาจขอใช้สิทธิรับการฟื้นฟูและพัฒนาได้ตามมาตรา  ๓๑   
องค์กรเกษตรกรดังต่อไปนี้  ต้องเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 
(๑) องค์กรเกษตรกรที่มีเกษตรกรที่ได้รบัการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรอืบางส่วนจากคณะกรรมการ

ตามความในมาตรา  ๓๗/๘ 
(๒) องค์กรเกษตรกรที่มีเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามความในมาตรา  ๓๗/๙  

วรรคหนึ่ง  ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน  และจะต้องด าเนินการตามความในมาตรา  ๓๗/๙  
วรรคสี่ 

เกษตรกรที่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน   และเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร 
ที่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องเข้าร่วมกระบวนการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามแผน 
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรเสนอแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การพิจารณาอนมุัตแิผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา 

 
 

ข้อ ๙ แผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่มีสิทธิ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน   
ต้องมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
บริหารประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๐ กองทุนให้การสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรเพื่อด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เงินอุดหนุน 
(๒) ให้เงินกู้ยืม 
การให้เงินอุดหนุนและหรือการให้เงินกู้ยืม  ต้องเป็นไปตามโครงการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  

ทั้งนี้  การให้เงินอุดหนุนมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การให้เงินอุดหนุน  ไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของเงินกู้ยืมที่อนุมัติ 
(๒) การให้เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  ไม่เกินร้อยละ  ๒๕   

ของวงเงินที่ขอกู้ยืม  ทั้งนี้  เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนตาม  (๑)  แล้ว  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของเงินกู้ยืม 
ที่อนุมัติ 

(๓) การให้เงินอุดหนุนกรณีที่ไม่มีโครงการเงินกู้ยืมให้พิจารณาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการที่มีวงเงินเกินกว่าห้าแสนบาทขึ้นไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



ให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการหรือแผนงานโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๑ เมื่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดได้รับแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแล้ว
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่เป็นการเสนอโดยองค์กรเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรหลายองค์กรร่วมกัน 
เป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดเดียวกัน  ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการ 

(๒) กรณีที่เป็นการเสนอร่วมกันขององค์กรเกษตรกรหลายองค์กรต่างจังหวัดกัน  ให้เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตามบันทึกความตกลงในข้อ  ๗  วรรคสอง 

ข้อ ๑๒ เมื่อคณะอนุกรรมการได้รับแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแล้ว  ให้ตรวจสอบว่ามี
รายละเอียดของแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่เสนอมามีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  รายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุน  
ระยะเวลาในการด าเนินการ  พร้อมทั้งแบ่งแยกแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาออก  เป็นดังนี้ 

(๑) แผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท 
(๒) แผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท 
ในกรณีที่เห็นว่า  แผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรเสนอมาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน  หรือเห็นว่ารายละเอียดของแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาไม่ชัดเจน  หรืออาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  ก็ให้มีอ านาจเรียกคณะกรรมการขององค์กร
เกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่เสนอมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม  หรือชี้แจงรายละเอียดได้ 

ข้อ ๑๓ เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามความใน 
ข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้ส่งแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการพิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามข้อ  ๑๐ 

หมวด  ๓ 
กระบวนการจดัท าแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ  
เป็นผู้พัฒนาแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามข้อ   ๗  และข้อ  ๘  ให้กับองค์กรเกษตรกร 
หรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่ยื่นขอรับการสนับสนุนแผนและหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนา  โดยรับฟัง
ค าแนะน าและชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานและหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาจากผู้แทนองค์กรเกษตรกรหรือ
เครือข่ายองค์กรเกษตรกรและภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เว้นแต่กรณีส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด
เห็นว่าองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรใดไม่สามารถจัดท าแผนและหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาได้  
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวดัเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



แต่งตั้งคณะท างานภาคีความร่วมมือ  เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนและโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาให้กับองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ   หน่วยงาน
วิชาการ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาคีความร่วมมืออื่น ๆ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแผน 
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนา  และการด าเนินงานแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาขององค์กรเกษตรกร 
หรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแล้วแต่กรณี 

หมวด  ๔ 
การจ่ายเงินสนับสนุนของกองทุนตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา 

 
 

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการได้พิจารณาอนุมัติแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู
และพัฒนาตามมาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔  แล้ว  ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อองค์กรเกษตรกร 
หรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวดั 
แจ้งให้องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่ ได้รับอนุมัติมาท าสัญญากับกองทุน 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการ 

การก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการช าระคืนเงินตามสัญญาให้พิจารณาจากรอบการผลิต  
และผลตอบแทนคงเหลือด้วย 

ข้อ ๑๗ เมื่อองค์กรเกษตรกรได้ท าสัญญาแล้ว  ให้ส านักงานสาขาจังหวัดจ่ายเงินให้แก่องค์กร
เกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรตามที่ก าหนดไว้ในแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  หรือ 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา  ในการให้การสนับสนุน  ให้พิจารณาระยะเวลาในการด าเนินการ 
ของแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๘ ในการด าเนินการลงนามในสัญญา  องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
จะต้องมีเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 

(๑) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
(๒) ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ขององค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรที่ร่วมกันเสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน   
หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือธนาคารตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศ 
ก าหนด  โดยเปิดบัญชีเป็น  ๒  ประเภทคือ  ประเภทเงินอุดหนุน  ชื่อ  “บัญชีเงินอุดหนุน  กฟก.  ของ...   
(ระบุชื่อองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร)”  และหรือ  ประเภทเงินกู้ยืม  ชื่อ  “บัญชีเงินกู้ยืม   
กฟก.  ของ...  (ระบุชื่อองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร)” 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๙ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดโอนเงินงวดแรกให้แก่องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรตามแผนการใช้จ่ายเงิน  หรือตามงวดงานขององค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  
ที่ระบุไว้ในสัญญาภายในเจ็ดวัน  ตามชื่อบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับส านักงานสาขาจังหวัด 

การโอนเงินงวดถัดไปให้กระท าได้ต่อเมื่อองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร 
ได้รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานสาขาจังหวัดตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา   
และส านักงานสาขาจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรได้รายงานผล   
การด าเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือตามงวดที่ระบุไว้ตามสัญญา 

หากองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรไม่รายงานผลการด าเนินการตามวรรคสอง  
ให้ส านักงานสาขาจังหวัดระงับการจ่ายเงินงวดถัดไปไว้เป็นการชั่วคราว   จนกว่าองค์กรเกษตรกร 
หรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรจะรายงานผลการด าเนินการตามปกติ 

ในการโอนเงินตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด   

ข้อ ๒๐ หลักประกันการกู้ยืม  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) บุคคลค้ าประกัน  โดยให้สมาชิกขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนค้ าประกัน   

เงินที่ขอกู้ยืมร่วมกันส าหรับองค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคล  หรือตามระเบียบข้อบังคับของ 
องค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๒) ทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนมาค้ าประกัน 

หมวด  ๕ 
การติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงาน 

 
 

ข้อ ๒๑ ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน  และรายงานผล
ต่อเลขาธิการตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ในกรณีที่ เห็นว่าแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาประสบปัญหาหรือไม่อา จบรรลุผล   
ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดให้การสนับสนุน   ให้ค าปรึกษา  และให้ค าแนะน าแก่ 
องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรนั้นด้วย 

ในกรณีที่ เห็นว่าแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ    
หรือเหตุสุดวิสยั  หรือเหตุอื่นที่แผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาไม่สามารถด าเนนิการตอ่ไปไดใ้ห้รายงาน 
ต่อเลขาธิการหรือคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาปรับปรุง   แก้ไข  ระงับ  หรือยกเลิกแผน 
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ข้อ ๒๒ องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรใดได้ ด า เนินการตามแผน 
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาขององค์กรประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ  เหตุสุดวิสัย  หรือมีความจ าเปน็ 

้หนา   ๑๕
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จะต้องปรับปรุง  หรือเปลี่ยนแปลงแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  ให้องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองคก์ร 
เกษตรกรยื่นค าร้องต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดเพ่ือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงแผน 
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามข้อ  ๑๓  ต่อคณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า   การด าเนินการตามแผน
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาใดไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย   
ให้มีอ านาจพิจารณาให้องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรปรับปรุง   แก้ไข  ระงับ   
หรือยกเลิกการด าเนินการตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๓ องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืม 
จากกองทุนต้องใช้เงินกู้ยืมตามที่ก าหนดในสัญญา  ซึ่งในการท าสัญญาอาจก าหนดให้มีระยะเวลา 
ปลอดการช าระคืนเงินต้นก็ได้  โดยให้พิจารณาจากระยะเวลาด าเนินการของแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเป็นหลัก  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ขององค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรที่จะช าระ
เงินกู้ยืมทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนถึงก าหนดได้ 

หมวด  ๖ 
การใช้คนืเงนิกู้ยืม 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรช าระเงินกู้ยืมเป็นรายงวด 
ตามสัญญา  โดยน าฝากหรือโอนเข้าบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติอื่น  เหตุสุดวิสัย  หรือความจ าเป็นเกิดขึ้น 
จนมีผลท าให้การด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาไม่บรรลุผล  และมีผลท าให้องค์กรเกษตรกร 
หรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรไม่สามารถใช้คืนเงินต้นภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา   
ไม่ว่าความจะปรากฏแก่ส านักงานเองหรือองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกร  ยื่นค าร้องขอ 
ผ่อนผันหรือขยายเวลาการใช้คืนเงินตามสัญญาตอ่ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด  ให้คณะกรรมการ 
บริหารหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีมีอ านาจผ่อนผันการใช้คืนเงินตามสัญญาหรือขยายเวลาตามสัญญาได้ 
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการบริหารหรือเลขาธิการ  มีอ านาจสั่งยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้ยืม
จากองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อองค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรพ้นจากความเป็นองค์กรเกษตรกร  
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

(๒) องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองคก์รเกษตรกรที่ไดร้ับการสนับสนุนไม่ด าเนินการให้เปน็ไป
ตามแผนงานในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



(๓) องค์กรเกษตรกรหรือเครือข่ายองค์กรเกษตรกรไม่ใช้คืนเงินกู้ยืมเป็นรายงวดตามสัญญา
สามงวดติดต่อกัน  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติให้มีการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริหารหรือ เลขาธิการ
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๗ 
กระบวนการฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกรทีไ่ด้รับการจดัการหนี้ 

 
 

ข้อ ๒๗ ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการจัดการหนี้   หรือเกษตรกร 
ที่ได้รับการจัดการหนี้แล้วโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  ให้เป็นผู้ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

องค์กรเกษตรกรที่มีสมาชิกที่ได้รับการยกเลิกหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากคณะกรรมการ  
ตามมาตรา  ๓๗/๘  หรือมาตรา  ๓๗/๙  และได้เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแล้ว   
หากเกษตรกรรายนั้นได้เข้าร่วมด าเนินการในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วย  ให้ถือว่าได้เข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว 

กรณีองค์กรเกษตรกรที่เกษตรสมาชิกมีรายชื่อตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่เสนอแผน  
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  เกษตรกรสมาชิกรายนั้นอาจย้ายไปสังกัดองค์กรเกษตรกรที่เสนอแผน 
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  หรือแยกจากความเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเดิมแล้วรวมตัวกัน 
เป็นกลุ่มหรือคณะ  จัดตั้งองค์กรเกษตรกรขึ้นเพ่ือเสนอแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาก็ได้    
หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ข้อ ๒๘ กรณีที่เกษตรกรสมาชิกผู้ได้รับการจัดการหนี้แล้ว  เสียชีวิตหรือเป็นผู้เจ็บป่วย  พิการ  
ทุพพลภาพ  วิกลจริต  เป็นผู้ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  จนไม่สามารถประกอบอาชพี
ได้ตามปกติ  ให้บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือทายาทโดยธรรมซึ่งบรรลุนิติภาวะ  หรือคู่สมรส  มีสิทธิยื่นค าร้อง  
เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาแทนได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนด 

หมวด  ๘ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วไม่อนุมัติแผนหรือโครงการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาของผู้ขอรับการสนับสนุน  ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมเหตุผล   
และมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๑๗
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ข้อ ๓๐ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาแล้วไม่อนุมัติโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาของผู้ขอรับ 
การสนับสนุน  ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบพร้อมเหตุผล  และมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ 
คณะกรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

ให้คณะกรรมการบริหารวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้เป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๑ นับจากที่ระเบียบนี้มีผลบังคับ  องค์กรเกษตรกรที่มี เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับ 
การสนับสนุนตามมาตรา  ๓๗/๙  วรรคหนึ่ง  ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันและจะต้องด าเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๗/๙  วรรคสี่  ได้เสนอแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  และเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับ
การสนับสนุนได้เข้าร่วมด าเนินการในแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาด้วย  ให้ถือว่าเกษตรกรสมาชิก
ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้ว 

ในกรณีที่เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการหนี้ตามวรรคหนึ่ง  ไม่เข้าร่วมด าเนินการตามแผน
หรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่องค์กรเกษตรกรเสนอ  ให้ยกเลิกการสนับสนุนของส านักงาน 

ข้อ ๓๒ แผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาที่ได้ด าเนินการมาแล้ว  หรือคณะกรรมการบริหาร
ได้อนุมัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร   ว่าด้วยการพิจารณาแผน 
และโครงการ  การจ่ายเงิน  การใช้เงินคืนกองทุน  และการติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้ด าเนินการต่อไป 

กรณีองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาตามวรรคหนึ่งแล้ว   
จะต้องด าเนินการตามแผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนา  และรายงานให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด
เพื่อตรวจสอบและประเมินผลก่อน  จึงจะมีสิทธิยื่นเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนา  ตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๓๓ แผนหรือโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาที่ได้เสนอต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัด   
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร  หรือเลขาธิการ  หากยังไม่ได้มีการอนุมัติ 
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๑๘
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