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ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
2. ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

คานา
กองบริ ห ารงานกองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะเลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือ
หรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจกรรมตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น ในฐานะที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นเลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาคู่มือ “การเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร สามารถนามาใช้ประกอบการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ลดเวลา
ในการสอนงานการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในด้านต่างๆ
ซึ่งผู้จัดทาหวังเป็น อย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
จะมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
1.2 เพื่ อ เป็ น แนวทางในเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ประชุ ม และประสานงานกั บ คณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบั ติ งานการเชิญ ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ เ กษตรกร ศึก ษาระเบี ยบที่ เกี่ย วข้อ ง
วิธีปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม วางแผนในการจัดประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร รวมถึงการ
จัดทาสรุปผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
การประสานงานเข้าร่วมประชุมได้สะดวก รวดเร็ว และได้รับบริการที่ดี
3. คาจากัดความ
องค์ประชุม หมายถึง เงื่อนไขในการกาหนดจานวนต่าสุดของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมการประชุมโดย
คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน กรรมการทั้งหมดพระราชบัญญัติ กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ประธาน หมายถึง ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ผู้ชี้แจง หมายถึง ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเกษตรกร ที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองบริ ห ารงานกองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะเลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นในสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือ
หรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจกรรมตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 และที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม
โดยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 กาหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย สองเดือนต่อหนึ่งครั้ง และมาตรา 19 คณะกรรมสงเคราะห์เกษตรกรมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตาม
โครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรเสนอ
(๒) ติดตามผลการดาเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุนและ
เร่งรัดการชาระเงินคืนกองทุน

(๓) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานของกองทุน การจั ดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจาหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุน
เป็นสูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย

2

3
5. Work Flow กระบวนงาน
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
1. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีปฏิบัติตา่ งๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดควบคุม/ความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

2. วางแผนเพื่อกาหนดวันในการประชุม
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

5 นาที

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนการดาเนินงาน

3. ประสานขอวันประชุมจากประธาน
กรรมการ

2 นาที

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-

4. ประสานสถานที่จัดประชุม

2 นาที

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความพร้อมของห้องประชุม

5. จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร

3 ชม.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หนังสือเชิญประชุม

1 วัน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บันทึกข้อความเชิญประชุม
คณะกรรมการ

30 นาที

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความพร้อมของผู้เข้าร่วม
ประชุม

8. จัดส่งวาระการประชุม

3 ชม.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความพร้อมของเอกสาร

9. จัดทาสรุปผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

5 นาที

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สรุปผู้เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมสงเคราะห์เกษตรกร

6. เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร
7. ประสานงานคณะกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้ทราบจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม

No ไปข้อ 5

Yes
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการทางาน

รายละเอียด

1 . ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ ที่ 1) ตาม พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 20 การประชุม
เกี่ยวข้องวิธีปฏิบัติต่างๆที่ คณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2) ตาม พ.ร.บ. มาตรา 19 การปฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง
2. วางแผนเพื่อกาหนดวัน - ตาม พ.ร.บ. มาตรา 19 การปฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ให้ มี ก ารประชุ ม
ในการประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการสงเคราะห์ - กรณี วาระเร่งด่วน เสนอขอจัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ มากกว่าที่
เกษตรกร
กาหนด
3. ประสานขอวันประชุม ประสานงานภายในเพื่อลงนัดประธาน เพื่อกาหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการ
จากประธานกรรมการ
สงเคราะห์เกษตรกร
4. ประสานสถานที่ จั ด - จัดหาสถานที่ประชุมที่เหมาะสมกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุม และจัดเตรียมอาหาร
เบรก/อาหารกลางวัน ให้เหมาะสม เพียงพอสาหรับการจัดประชุม
ประชุม
- ประสานงาน กรณี การประชุมทาง Conference
5. จั ด ท า หนั ง สื อ เชิ ญ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการสงเคราะห์ เ กษตรกร/ผู้ ชี้ แ จง ถู ก ต้ อ ง
ประชุ ม คณะกรรมการ ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหน้าวาระการประชุม
สงเคราะห์เกษตรกร
6. เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร เสนอผู้บริหารเพื่อตรวจสอบ/ลงนาม ในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว
7 . ป ร ะ ส า น ง า น ประสานงานภายในกับคณะกรรมการ/ผุ้ชี้แจง เพื่อทราบจานวนรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการสงเคราะห์ ประชุม และชี้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อรับทราบ
เกษตรกร เพื่ อ ให้ ท ราบ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
8. จัดส่งวาระการประชุม จัดส่งวาระการประชุมก่อนกาหนดหรือส่งรายละเอียดวาระการประชุมทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
9. จั ด ท าสรุ ป ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม สรุ ป ผู้ เข้า ร่ ว มประชุ มเสนอผู้ บ ริห าร และจัด ทาป้ ายรายชื่อ แผนผั งที่ นั่ง พร้อ ม
ประชุ มคณะกรรมการ รายชือ่ /เบอร์โทร ผู้เข้าร่วมประชุม
สงเคราะห์เกษตรกร

5
7. มาตรฐานคุณภาพงาน
ระบบการเชิญประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีประสิทธิภาพ สามารถเชิญประชุมได้ครบองค์
ประชุมและทราบจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
8. เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
2. ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 (ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
๓. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงองค์กร
เกษตรกรซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรม
“องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ชุมนุม
สหกรณ์ดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
หรือองค์กรเกษตรกรอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และเกษตรกรรมอื่น
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกําหนด
“ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น” หมายความว่า ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรมโดยตรง ตลอดจน
ผลิตผลพลอยได้อันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกาศกําหนด แต่ไม่รวมถึงผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การช่วยเหลือไว้แล้ว
“ผลิต ภัณ ฑ์อาหาร” หมายความว่า ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใช้เป็น อาหารหรือส่ว นประกอบ
ของอาหารสํ า หรั บ คนหรื อ สั ต ว์ ไ ม่ ว่ า จะแปรรู ป แล้ ว หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ ตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด
แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือไว้แล้ว
“ค่าธรรมเนียมการส่งออก” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกตามพระราชบัญญัตินี้
“ค่าธรรมเนียมการนําเข้า” หมายความว่า เงินที่เรียกเก็บจากผู้นําเข้าตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ส่ ง ออก” หมายความว่ า ผู้ ส่ง ของออกตามกฎหมายว่า ด้ ว ยศุ ล กากรซึ่ง ส่ งออกผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า
“ผู้ นํ า เข้ า ” หมายความว่ า ผู้ นํ า ของเข้ า ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยศุ ล กากรซึ่ ง นํ า เข้ า ผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการค้า
“หน่ว ยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือ ส่ว นราชการที่เรี ย กชื่ อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ให้ จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง เรี ย กว่ า “กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร”
ในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินตามมาตรา ๖ เพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรในกิจการตามมาตรา ๗
ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น
และดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
เงิน กองทุน ที่สํา นักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เก็บ รักษาตามวรรคสอง ให้นําไป
หาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจํากับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหลักทรัพย์ของ
รัฐบาลได้
การหาดอกผลจากเงินกองทุนนอกจากที่กําหนดในวรรคสาม ต้องขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๖ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามมาตรา ๒๖
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนําเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๕) ดอกผลของเงินกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
มาตรา ๗ กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน ได้แก่กิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
(ก) จัดหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
(ข) ให้เกษตรกรกู้เพื่อการลงทุนในการผลิต เก็บรักษา หรือจําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
(ค) ดําเนิน การจัด หาแหล่ งน้ํา หรื อที่ดิ น ให้เกษตรกรเข้ าทํา กิน การจัด หากรรมสิท ธิ์
หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ง) ดํ า เนิ น การอื่ น ใดอั น จะก่ อ ประโยชน์ ใ นการผลิ ต ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
(๒) การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิต ผลเกษตรกรรมขั้น ต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
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(๓) การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร โดย
(ก) ซื้ อ หรื อ รั บ จํ า นํ า ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในราคา
ที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) จําหน่ายภายในหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร
(ค) ดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการตาม (๓)
(๔) การดํา เนิ น การที่จํ าเป็ นและเร่ งด่ ว นเพื่ อป้อ งกั นและขจั ด ภั ย อั นจะเป็ นผลเสีย หายแก่
เกษตรกร
(๕) การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรู ป หรื อ การตลาด ซึ่ ง ผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
(๖) การติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน
มาตรา ๘ ให้จัดสรรเงินกองทุน จํานวนไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเงิน กองทุน เป็น เงิน ทุน
หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา ๗
การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ให้ คํ า นึ ง ถึ ง เกษตรกรที่ ป ระสบความเดื อ ดร้ อ นเป็ น หลั ก ก่ อ น ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดชนิดหรือประเภทของ
ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออก
หรือค่าธรรมเนียมการนําเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใด
หรือประเภทใด อาจทําให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้น
มีแนวโน้มสูงขึ้น จนกระทบกระเทือนต่อการบริโภคภายในประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความขาดแคลน
ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้นภายในประเทศ
(๒) ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใดหรือประเภทใดในต่างประเทศ
สู ง กว่ า ราคาผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารชนิ ด นั้ น หรื อ ประเภทนั้ น ในประเทศ
ทําให้กําไรจากการส่งออกสูงเกินสมควร
(๓) การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใด
หรือประเภทใด อาจทําให้ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นหรือประเภทนั้น
มีแนวโน้มต่ําลงจนกระทบกระเทือนต่อการผลิตภายในประเทศ
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การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดอัต ราค่าธรรมเนีย ม
การส่งออกหรือค่าธรรมเนีย มการนําเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้น ต้น หรือผลิต ภัณ ฑ์อาหารชนิด หรื อ
ประเภทที่ กํ า หนดตามมาตรา ๙ รวมทั้ งกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการเรี ย กเก็ บ และชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนําเข้า
การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้คํานึงถึงอัตราอากร และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ที่เรียกเก็บจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิต ภัณฑ์อาหารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และกฎหมายอื่นด้วย
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือการนําเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียม
การนําเข้า เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของนายกรัฐมนตรีมีอํานาจลดอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าสําหรับผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหรือประเภทดังกล่าวสําหรับปริมาณที่ซื้อขายกันแต่ละคราวได้
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑ ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้น ต้น
หรือ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหารชนิด หรื อประเภทที่ กํา หนดตามมาตรา ๙ ต้ องเสี ย ค่ าธรรมเนีย มการส่ง ออก
หรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๓ ค่ า ธรรมเนี ย มการส่ ง ออกและค่ า ธรรมเนี ย มการนํ า เข้ า ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๔ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่า “คณะกรรมการสงเคราะห์เ กษตรกร”
ประกอบด้ว ย ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์
เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ
อธิบ ดีกรมการค้ าต่ างประเทศ อธิบ ดีกรมการค้ าภายใน อธิบ ดีก รมบั ญ ชี กลาง อธิ บดีก รมส่งเสริ ม
การเกษตร อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ผู้ จั ด การธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจาก
เกษตรกรจํานวนสิบคน เป็นกรรมการ
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
การออกระเบีย บตามวรรคสองให้คํานึงถึงผู้แ ทนองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรโดยกระจาย
ตามภูมิภาค สาขาอาชีพ และการมีส่วนร่วมของชายและหญิง ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์
และด้านการประมง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
คณะกรรมการจะแต่ ง ตั้ ง กรรมการหรื อ บุ ค คลอื่ น เป็ น เลขานุ ก ารและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ตามวาระนั้น อยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนิน งานต่อไปจนกว่ า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หย่อนความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้ รั บ โทษจํ า คุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ า คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสํ า หรั บ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) ขาดคุณ สมบัติต ามระเบีย บที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง
มาตรา ๑๗ ในกรณี กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพ้ นจากตํ าแหน่ง ก่อ นวาระ ให้ ค ณะกรรมการ
ประกอบด้ว ยกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิแ ทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
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ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตาม
โครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรเสนอ
(๒) ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุนและ
เร่งรัดการชําระเงินคืนกองทุน
(๓) ออกระเบีย บกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) ออกระเบีย บเกี่ย วกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงิน เป็น ค่าใช้จ่า ย
ในการดําเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชี
ของกองทุนเป็นสูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๙ การปฏิบั ติต ามอํา นาจหน้ าที่ ในมาตรา ๑๘ ให้ มีก ารประชุม คณะกรรมการ
อย่างน้อยสองเดือนต่อหนึ่งครั้ง
มาตรา ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิจ ฉัย ชี้ข าดของที่ ประชุ ม ให้ ถือ เสี ย งข้า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มี เสี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติจัด สรรเงินกองทุนตามมาตรา ๑๘ (๑)
ในวงเงินไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๒๓ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเกษตรกรซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๔ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จัดทํางบการเงินของกองทุนส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนองบการเงินของกองทุนและผลการตรวจสอบ
ตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ
มาตรา ๒๕ ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้ารายใดไม่เสีย ค่าธรรมเนีย มการส่งออกหรือค่าธรรมเนีย ม
การนําเข้าตามมาตรา ๑๒ หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ตนเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือ
ค่ า ธรรมเนี ย มการนํ า เข้ า น้ อ ยกว่ า ที่ ต้ อ งเสี ย ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สามปี หรื อ ปรั บ สิ บ เท่ า
ของค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าที่ยังต้องชําระ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ค วามสะดวกแก่ผู้ส่งออกหรือ
ผู้นําเข้า เพื่อให้ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนีย มการส่งออกหรือค่าธรรมเนีย มการนําเข้า
หรือให้เสีย ค่าธรรมเนีย มการส่งออกหรือค่าธรรมเนีย มการนําเข้าน้อยกว่าที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้า ตามอัตราที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
เงินค่าปรับตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมการส่งออกหรือค่าธรรมเนียมการนําเข้าที่เรียก
เก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ส่งเข้ากองทุน
มาตรา ๒๖ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
ปฏิบัติหน้าที่ข องคณะกรรมการตามพระราชบัญ ญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๒๘ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกประกาศและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของตน
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรซึ่งตราขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากหนี้สิน มีที่ทํากินเป็นของตนเอง และให้สามารถ
เพิ่มผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นกับผลิตภัณฑ์
อาหารให้อ ยู่ในราคาที่เหมาะสม อันเป็นผลดีแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโ ภคภายในประเทศ ได้ใช้บังคับมาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๑๗ มีสาระสําคัญ และรายละเอียดไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะห์เกษตรกร
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีนโยบายในการโอนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการคลังให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น
เพื่อให้การบริห ารจัดการกองทุนสงเคราะห์เ กษตรกรเป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพสอดคล้อ งกับสถานการณ์
และแนวนโยบายที่เปลี่ยนไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เ ป็ นการสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขในการจั ด สรรเงิ น กองทุ น
สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จึงออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรียกว่า “ระเบีย บคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ข้อ ๔ กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน ได้แก่กิจการ ดังนี้
(๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้
ก. การจัด หาปัจจัยการผลิต จะต้องเป็นปัจจัย การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้น ต้น หรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจําเป็นต่อการผลิตและมีคุณภาพ เพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม
ข. ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเพื่อการผลิต การเก็บรักษาหรือจําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้น ต้นหรือผลิตภัณ ฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอรายละเอีย ดของโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และ
แผนการชําระเงินกู้ยืมคืน
ค. ดําเนิน การจัด หาแหล่งน้ํา หรือที่ดิน ให้เกษตรกรเข้าทํากิน การจัด หากรรมสิท ธิ์
หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดิน และจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจะต้องพิจารณา
ถึงเหตุผลความจําเป็นของการดําเนินการดังกล่าวและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประโยชน์สาธารณะ
โดยเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
ง. ดํ า เนิ น การอื่ น ใดอั น จะก่ อ ประโยชน์ ใ นการผลิ ต ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น หรื อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยจะต้องเสนอ
โครงการเป็นรายกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
(๒) การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอแผนการดําเนิน การในการส่งเสริมผลิต ผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายแผนงาน ประโยชน์ที่จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะโดยเทียบกับการใช้จ่าย
เงินกองทุน

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

(๓) โครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและการจําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้
ก. ซื้อหรือรับจํ านําผลิต ผลเกษตรกรรมขั้น ต้น หรื อผลิต ภัณ ฑ์อ าหารไม่เกิ น ในราคาที่
คณะกรรมการกําหนด โดยจะต้องเสนอแผนการดําเนินงานและราคาซื้อหรือรับจํานําที่เหมาะสมพร้อม
เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
ข. จํ า หน่ า ยซึ่ ง ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารภายในหรื อ นอก
ราชอาณาจัก ร จะต้องเสนอแผนการดํ าเนิ น งานและราคาจําหน่า ยที่เ หมาะสม พร้อ มเหตุผลเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
ค. ดําเนิน การอื่น ใดอัน จํ าเป็น เพื่อ ประโยชน์ ในการรัก ษาเสถีย รภาพของราคา และ
จําหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องเสนอแผนการดําเนินงานหรือโครงการ
พร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) โครงการที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร
โดยโครงการที่เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ในการป้องกันและขจัดภัย
อันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ําซ้อนหรือไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรู ป หรื อ การตลาด ซึ่ ง ผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เสนอรายละเอียดการศึกษาดังกล่าวรวมทั้งประโยชน์ที่
จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะ
กรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นใดรับผิดชอบในกิจการตาม (๑) ถึง (๕) ให้คณะกรรมการพิจารณาให้
การสนับสนุนได้
องค์กรเกษตรกรสามารถขอยื่นคําขอรับจัดสรรเงินได้โดยตรงเฉพาะกรณีตาม (๑) ก และ ข
และ (๕) โดยจะต้องมีมติที่ประชุมใหญ่ของแต่ละองค์กรให้ความเห็นชอบและในกรณีองค์กรเกษตรกร
ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกขององค์กรเกษตรกรจะต้องเสนอผ่านหน่วยงานของ
รัฐที่เป็นผู้กํากับดูแล
ข้อ ๕ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วัน ที่พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ให้องค์กรเกษตรกรขอรับการจัดสรรเงิน จากกองทุน ผ่านหน่ว ยงานของรัฐ
ดังต่อไปนี้
(๑) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม ชุมนุมสหกรณ์ดังกล่ าวและกลุ่ ม
เกษตรกร ให้ยื่นต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๒) วิสาหกิจชุมชนให้ยื่นต่อกรมส่งเสริมการเกษตร
(๓) องค์ ก รเกษตรกรตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยกองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรให้ ยื่ น ต่ อ
สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(๔) องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้ว ยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้ยื่น ต่อสํานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ

เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ในกรณีองค์กรเกษตรกรขอกู้ยืมเงิน ให้หาหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการบริหารองค์กรและ
ผู้จัดการหรือผู้ที่ทําหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวมาค้ําประกันการกู้ยืม
ข้อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจพิจ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น กองทุ น สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ปฏิบัติงานและค่าบริหารโครงการตามความจําเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๗ โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณ ฑ์
อาหารที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล หากหน่วยงานของรัฐที่เสนอโครงการมี
กองทุน ที่ให้การส่งเสริมหรือสงเคราะห์โดยเฉพาะอยู่แ ล้ว แต่จําเป็น ต้องใช้เงินทุนหมุน เวีย นเพิ่มเติม
ให้จัดสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้
ข้อ ๘ ให้นําประวัติการใช้จ่ายเงินกองทุนของส่วนราชการย้อนหลัง ๓ ปี มาเป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
ข้อ ๙ การพิจารณาโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิต ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร
ได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละแปดสิบของแผนการใช้เงินของโครงการ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาจัดสรรเงิน กองทุน เพื่อดําเนิน ธุร กิจขององค์กรเกษตรกรให้พิจารณา
อนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองขององค์กรเกษตรกร เว้นแต่กรณีที่มติ
ที่ประชุมใหญ่ขององค์กรเกษตรกรเห็นชอบให้กู้เกินกว่า ๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารองของ
องค์กรเกษตรกร ในกรณีองค์กรเกษตรกรไม่มีทุนเรือนหุ้น หรือทุน สํารองและวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร
ไม่เหมาะสมสําหรับกิจ กรรมหรือ โครงการที่ เสนอขอให้ค ณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม
และความจําเป็น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงวงเงินที่กําหนดในวรรคแรกเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๑ การพิจารณาโครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ําซ้อนกับโครงการที่สถาบันการเงินหรือกองทุนอื่น
ได้อนุมัติแล้ว
ข้อ ๑๒ โครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกร ต้องกําหนดให้
ผลงานหรือสิท ธิในผลงานหรือทรัพ ย์สิน ทางปัญญาที่เกิด ขึ้นจากงานวิจัย เป็น กรรมสิท ธิ์หรือสิทธิข อง
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลิมพร พิรุณสาร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมาะสม เพื่อให้
การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อภัย สุทธิสังข์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ก. ของ (๑) ของข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ก. การจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต จะต้ อ งเป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต เพื่ อ การผลิ ต ผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจําเป็นต่อการผลิตและมีคุณภาพ เพื่อจําหน่ายให้แก่เกษตรกร
ในราคาที่เป็นธรรม”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“องค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล สามารถขอยื่นคําขอรับจัดสรรเงินได้โดยตรงเฉพาะกรณีตาม
(๑) ก และ ข และ (๕) ซึ่งดําเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีการตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน
โดยจะต้องมีม ติที่ประชุมใหญ่ ของแต่ละองค์กรให้ ความเห็นชอบและในกรณีอ งค์กรเกษตรกรขอรั บ
การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกขององค์กรเกษตรกรจะต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นผู้กํากับดูแล”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔
“องค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคล หรือที่เป็นนิติบุคคลน้อยกว่า ๒ ปี ให้หน่วยงานของรัฐ
ที่กํากับดูแลยื่นคําขอรับจัดสรรเงิน เพื่อนําไปจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเกษตรกร”

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรขอกู้ยืมเงินให้มีหลักประกัน ดังนี้
(๑) องค์กรเกษตรกรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้คณะกรรมการบริหารองค์กร และผู้จัดการ
หรือผู้ที่ทําหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว ค้ําประกันการกู้ยืมในฐานะส่วนตัว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริหารองค์กร ต้องจัดให้คณะกรรมการชุดใหม่ค้ําประกันเพิ่มเติม และอาจให้มีหลักทรัพย์
ค้ําประกันการกู้ยืมตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
(๒) องค์ ก รเกษตรกรที่ ไ ม่ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ค้ํ า ประกั น ด้ ว ยสมาชิ ก ทุ ก คนในกลุ่ ม
และอาจให้มีหลักทรัพย์ค้ําประกันการกู้ยืมตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ”
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โอภาส กลั่นบุศย์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

