
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าดว้ยการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ 

และการเชา่ซื้อ  หรือซื้อทรพัย์สินคืนไปจากกองทนุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเตมิหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใชเ้ปน็
หลักประกันการช าระหนี้  การเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และมีมาตรการผ่อนคลายหรือช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีประสบภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติ  หรือเหตุสุดวิสัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  37/9  วรรคสอง  (1)  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2563  ประกอบมติคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ในคราวการประชุมครั้งที่  4/2563  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2563  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
และพัฒนาเกษตรกร  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ว่าด้วยการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้  และการเช่าซือ้  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทนุ
พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ 

และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช าระหนี้  และการเช่า  เช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไป
จากกองทุน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ฉบับลงวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 

(๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช าระหนี้  และการเช่า  เช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไป 
จากกองทุน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ฉบับลงวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“คณะกรรมการจัดการหนี้”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
“ส านักจัดการหนี้”  หมายความว่า  ส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร 
“ส านักงานสาขาจังหวัด”  หมายความวา่  ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัด 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและเป็นสมาชิก

องค์กรเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
“ทรัพย์สิน”  หมายความว่า  สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่เกษตรกรน ามาใช้เป็นหลักประกัน

ในการช าระหนี้แทน 
“อสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า  ที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  และให้หมายความถึงส่วนควบของที่ดิน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
“สังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า  วัตถุมีรูปร่างที่อาจมีราคาและถือเอาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการบริหารรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีมีเหตุปัญหาหรือข้อขัดข้องในทางปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้วินิจฉัย 

ค าวินิจฉัยของกรรมการบริหารถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
การโอนทรัพย์สนิ 

 
 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นอสังหารมิทรัพย์  ให้สถาบันเจ้าหนีส้่งมอบเอกสารแสดงกรรมสทิธิ์
ในทรัพย์สินเป็นหลักประกันให้แก่กองทุนในทันทีที่กองทุนได้ช าระหนี้แทน  เว้นแต่กรณีทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน
ที่ติดเงื่อนไขตามกฎหมายไม่สามารถโอนได้ในทันที 

ข้อ ๗ ให้ส านักจัดการหนี้หรือส านักงานสาขาจังหวัดหรือผู้ที่ เลขาธิการมอบหมาย 
ด าเนินการโอนทรัพย์สินเป็นของกองทุนตามข้อ  ๖  ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน 

ในกรณีที่ไม่สามารถโอนทรัพย์สินได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคแรก   ให้แสดงเหตุผล 
และความจ าเป็นพร้อมขอขยายระยะเวลาการโอนออกไปอีกได้ไม่เกินหกสิบวัน 

กรณีส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดไม่สามารถโอนทรัพย์สินให้เป็นของกองทุน 
ได้ตามก าหนดเวลาตามวรรคสองให้เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณา 

ข้อ ๘ ในการโอนทรัพย์สิน  หากมีค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติ
ให้เกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเนื่องจากการบังคับช าระหนี้  กองทุนอาจจ่ายเงิน
ตามวรรคแรกให้เกษตรกรก่อน  และให้น าจ านวนเงินดังกล่าวรวมกับจ านวนเงินท่ีกองทุนได้ช าระหนีแ้ทน
เป็นค่าเช่าซื้อหรือซือ้ที่เกษตรกรจะต้องช าระให้กบักองทุน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการหนี้ก าหนด 
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หมวด  ๒ 
การท าสญัญา 

 
 

ข้อ ๙ เกษตรกรที่ประสงค์จะเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนให้ยื่นค าขอต่อส านกังาน
สาขาจังหวัดพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และหรือส าเนาทะเบียนบ้าน  (ถ้ามี) 

กรณีทรัพย์สินเป็นของบุคคลอื่นหรือบุคคลอืน่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย  ให้บุคคลดังกล่าวเปน็ผู้เชา่ซือ้
หรือผู้เช่าซื้อร่วมแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดท าสัญญาเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนกับเกษตรกรที่แสดง
ความประสงค์ตามข้อ  ๙  ภายในสิบห้าวันนับแต่ได้ช าระหนี้แทน  หรือได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
ตามแบบสัญญาที่ส านักงานก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์  ให้เกษตรกรท าสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินดังกล่าว 
คืนไปจากกองทุน  โดยมีราคาเช่าซื้อตามจ านวนเงินที่กองทุนได้จ่ายเพ่ือการช าระหนี้แทนทั้งสิ้น  โดยให้มีระยะเวลา 
การเช่าซื้อไม่น้อยกว่าห้าปีและไม่เกินยี่สิบปี  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ที่เกษตรกรเสนอประกอบแนบท้ายสัญญา 

เพ่ือให้ระยะเวลาการเช่าซื้อสอดคล้องกับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการก าหนดระยะเวลาปลอดการช าระค่าเช่าซื้องวดแรกตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่เกษตรกรมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่าซื้อน้อยกว่าห้าปี
ตามวรรคแรก  ให้ยื่นค าร้องขอต่อเลขาธิการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นและเอกสารหลักฐานประกอบ  
และให้เลขาธิการพิจารณาค าร้องขอดังกล่าวเป็นกรณีหรือเป็นราย ๆ  ไป  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันยื่นค าขอนั้น  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร   

ในกรณีเกษตรกรประสบหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ   หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล  ให้คณะกรรมการจัดการหนี ้
มีอ านาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเก็บค่าเช่าซื้อ  หรือขยายระยะเวลาการเช่าซื้อให้แก่เกษตรกรตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้  ให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๑๒ กรณีทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรพัย์  ให้กองทุนด าเนนิการเช่นเดยีวกับทรัพย์สินในขอ้  ๑๑
แต่ให้มีระยะเวลาการเช่าซื้อไม่เกินห้าปี 

ส าหรับผู้เช่าซื้อที่ต้องการท าสัญญาเกินกว่าห้าปี  ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
ข้อ ๑๓ กรณีที่เกษตรกรไม่ประสงค์ที่จะเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินคืนไปจากกองทุนให้กองทุน

น าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าซื้อ  หรือขายทรัพย์สินดังกล่าวตามราคาที่ก าหนดในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒
แก่เกษตรกรอื่นโดยค านึงถึงสถานะของบุคคลตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้สืบสันดาน 
(๒) บิดามารดา 
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(๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
(๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 
(๕) ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามค าสั่งของศาล 
(๖) เกษตรกรรายอื่นที่เกษตรกรก าหนดให้เป็นผู้รับสิทธิ 
(๗) เกษตรกรรายอื่นในองค์กรเกษตรกรเดียวกันที่ประสงค์ได้ทรัพย์สินดังกล่าว 
(๘) เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่เดยีวกัน  หรือใกล้เคียงกัน  ได้แก่  หมู่บ้าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด 
การด าเนินการตามวรรคหนึง่ให้ตดิประกาศ  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านของที่ตัง้ที่ดนิและภูมลิ าเนา 

ของเกษตรกรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
กรณีมีผู้คัดค้าน  ให้เลขาธิการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
กรณีเกษตรกรผู้เช่าซื้อไม่ประสงค์จะเช่าซื้อทรัพย์สินตามวรรคแรกและได้ช าระค่าเช่าซื้อไปบ้างแล้ว

เมื่อกองทุนได้น าทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าซื้อแก่เกษตรกรอื่นแล้ว  ให้กองทุนคืนเฉพาะเงินค่าเช่าซื้อ 
ที่รับช าระไว้แล้วแก่เกษตรกรนั้น 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เกษตรกรเสียชีวิต  ให้ทายาทโดยธรรมของเกษตรกรเป็นผู้รับสิทธิในการเช่าซื้อแทน 
ในกรณีไม่มีทายาทตามวรรคหนึ่ง  หรือมีแต่ไม่ประสงค์จะรับสิทธิในการเช่าซื้อ  ให้น าความในข้อ  ๑๓

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕ เมื่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดได้รับค าขอตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้เสนอต่อ 

ส านักงานเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการพิจารณาอนุมัติ 
ให้ท าสัญญาเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินเป็นสองฉบับมอบให้เกษตรกรคู่สัญญาหนึ่งฉบับ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เกษตรกรประสงค์จะเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินให้น าข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐

ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับ 
ข้อ ๑๗ การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคืนให้กับเกษตรกรตามสัญญาเช่าซื้อหรือซื้อทรัพย์สิน 

ให้กระท าได้เมื่อเกษตรกรได้ช าระราคาเสร็จสิ้น 
ในกรณีอสังหาริมทรัพย์  ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๑๑  ด้วย  เว้นแต่จะมีบทบัญญัติ

ในระเบียบอื่นที่มีศักดิ์ทางกฎหมายเท่าเทียมกันยกเว้นไว้ 

หมวด  ๓ 
การยกเลกิสัญญา 

 
 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เกษตรกรไม่ช าระค่าเช่าซื้อเป็นเวลาสามงวดติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร  
ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญา  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารท าการยกเลิก
สัญญาดังกล่าว 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



นอกเหนือจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  หากเกษตรกรไม่ปฏิบัติเงื่อนไขตามสัญญาอื่นใด 
ให้เลขาธิการออกหนังสือให้เกษตรกรปฏิบัติหรือแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาก่อน  หากเกษตรกร 
ยังไม่ปฏิบัติตามการแจ้งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร  ให้ถือว่าเกษตรกรผิดสัญญาและให้เลขาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารยกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้น 

ในกรณีที่เกษตรกรไม่ประสงค์จะเช่าซื้อ  หรือซื้อทรัพย์สินอีกต่อไป  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารยกเลิกสัญญาและน าข้อ  ๑๓  มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ  ๑๘  ให้เกษตรกรส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนกองทุน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์   ให้ผู้ เช่าซื้อพร้อมบริวารทั้งปวงออกจากอสังหาริมทรัพย์ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๒๐ ให้ส านักงานสาขาจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สิน  ทั้งสภาพและจ านวน
และให้บันทึกความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ 

ในกรณีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนให้ส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งให้เกษตรกรแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวัน
และให้เกษตรกรแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 

ให้เลขาธิการรายงานผลการด าเนินงานตามวรรคสองต่อคณะกรรมการบริหาร 

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ ์

 
 

ข้อ ๒๑ การไม่รับค าขอตามข้อ  ๙  การบอกเลิกสัญญาตามข้อ  ๑๘  การจ าหน่ายทรัพย์สิน
ตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  หากเกษตรกรหรอืผู้คัดค้านเห็นว่าไม่ไดร้ับความเป็นธรรม  อาจยื่นขออุทธรณ์
ต่อส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบถึงการดังกล่าว 

ให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภายในสิบห้าวัน 
นับแต่ได้รับอุทธรณ์เช่นว่านั้น 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๒๒  ให้สัญญาเช่าซื้อที่ท าขึ้นก่อนระเบียบนี้ ใช้บั งคับยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
เว้นแต่ในส่วนของค่าบริการและค่าปรับให้ใช้บังคับตามระเบียบนี้นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



กรณีสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่มีแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประกอบสัญญาให้ส านักงาน
หรือส านักงานสาขาจังหวัดแจ้งเกษตรกรมาด าเนินการจัดท าแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  และเมื่อแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับความเห็นชอบแลว้
ระยะเวลาตามแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการช าระหนี้ตามสัญญา 
เช่าซื้อให้ส านักงานหรือส านักงานสาขาจังหวัดด าเนินการแก้ไขระยะเวลาตามสัญญาให้สอดคล้องกับแผน 
และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔


