
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 
 
 

ระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี                                  

วาดวยกองทุนรวมบรรเทา      

ความเสียหายทางการเกษตร      

พ.ศ. 2539 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
11/18/2010 

 

 

  



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยกองทุนรวมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร 

พ.ศ. 2539 

   

 

โดยท่ีรัฐบาลพิจารณาเห็นวา ความเสียหายของพืชผลการเกษตรท่ีเกิดจาก

ความแปรปรวนทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง 

เปนประจําทุกป กอใหเกิดความเสียหาย ทําใหรัฐบาลตองจัดสรรเงินงบประมาณ

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยผานสวนราชการท่ีเกี่ยวของเปนจํานวนมาก  

โดยดําเนินการในลักษณะเปนเงินจายขาดแบบใหเปลาในรูปสิ่งของบรรเทาทุกข หรือ

ปจจัยการผลิตดานการเกษตรท่ีจัดหาโดยสวนราชการ ซึ่งไมเปนการเพียงพอ  

ในบางคร้ังเกิดความลาชาหรือไมสอดคลองกับสภาพความเสียหายในการผลิตของ

เกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติในแตละทองท่ีอยางแทจริง นอกจากน้ี ความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้นสงผลใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอสําหรับใชจายในครัวเรือน และ 

ขาดเงินทุนเพ่ือทําการผลิตพืชผลในฤดูการผลิตใหม ทําใหตองกูยืมเงินเพ่ิมมากขึ้น 

จนกลายเปนปญหาหน้ีสินพอกพูนทับถมเร้ือรัง ดังน้ัน เพ่ือใหรัฐบาลมีมาตรการท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว สมควรจัดต้ัง

กองทุนรวมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ .ศ .  2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 



ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวม

บรรเทาความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. 2539” 

 

ขอ 2๑

 

  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนรวมบรรเทาความเสียหายทางการ

เกษตร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนรวมบรรเทาความ

เสียหายทางการเกษตร 

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพในการทํานา ทําไร ทําสวน 

เล้ียงสัตว ประมง เล้ียงไหมและสาวไหม ทํานาเกลือ ปลูกกลวยไมหรือไมดอก ไมสน 

สวนปา เล้ียงผ้ึง เล้ียงคร่ัง เพาะเห็ด หรืออาชีพอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหหมายความรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายวาดวย

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือสมาชิกของกลุมท่ีมีวัตถุประสงคดําเนินการทาง

ธุรกิจเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพในชนบท ท้ังท่ีเปนนิติบุคคลและไมเปน 

นิติบุคคล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 113/ตอนท่ี 96 ง/หนา 21/28 พฤศจิกายน 2539 



“สมาชิก” หมายความวา เกษตรกรท่ีจายเงินสมทบอันกอใหเกิดสิทธิท่ีจะ

ไดรับเงินชดเชยตามระเบียบน้ี 

“เงินสมทบ” หมายความวา เงินท่ีจัดเก็บจากสมาชิกเพ่ือสมทบเขากองทุน

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ความเสียหาย” หมายความวา ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับเกษตรกรซึ่ง

เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอันมิอาจปองกันหรือไดปองกันตามเหตุอันควรแลว แตไม

สามารถปองกันได 

“เงินชดเชย” หมายความวา เงินท่ีกองทุนจายทดแทนความเสียหาย 

ใหสมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

ขอ 4  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา “กองทุนรวมบรรเทา 

ความเสียหายทางการเกษตร” ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 

ขอ 5  กองทุนน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเปน 

เงินชดเชยแกสมาชิกท่ีได รับความเสียหายทางการเกษตรเน่ืองจากประสบภัย

ธรรมชาติ 

 

ขอ 6  กองทุนประกอบดวย 

(1) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(2) เงินท่ีธนาคารจายสมทบเขากองทุน 

(3) เงินสมทบ 

(4) ดอกผลท่ีเกิดจากทรัพยสินของกองทุน 

(5) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบให 



(6) เงินไดอื่นๆ 

 

ขอ 7  การใชจายเงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปน้ี 

(1) จายใหแกสมาชิกเพ่ือวัตถุประสงคตามขอ 5 

(2) จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 

(3) จายเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนและคาใชจายอื่น 

ท่ีเกี่ยวกับ หรือเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกิจการกองทุน 

 

ขอ 8 1

๒  ใหมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง

หรือผูแทนเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณหรือผูแทน  

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน อธิบดีกรมการประกันภัยหรือผูแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผูแทน กรรมการอื่นซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังจาก

ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึงคน และตัวแทนเกษตรกรจํานวนสองคน เปนกรรมการ และ

ผูจัดการธนาคาร เปนกรรมการและเลขานุการกรรมการซึ่งประธานกรรมการแตงต้ัง

ตามวรรคหน่ึงใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) พนจากตําแหนงตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ประธานกรรมการใหออก 

(5) เปนบุคคลลมละลาย 

                                                 
๒ ขอ 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมบรรเทา 

ความเสียหายทางการเกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 



(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งประธานกรรมการแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระท่ี

กําหนดตามความในวรรคสอง ใหประธานกรรมการแตงต้ังกรรมการอื่นแทน และให

อยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทนเวนแตวาระท่ีเหลืออยูไมถึงหกเดือน ประธาน

กรรมการอาจไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได 

การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม มติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 

ขอ 9  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดนโยบาย ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งใน 

การบริหารกิจการของกองทุน 

(2 )  กํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่ อนไขในการจ ายเงินตาม

วัตถุประสงค 

(3) ออกระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน 

(4) กํากับดูแลการจัดการกองทุน 

(5) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย 

(6) รายงานผลการดําเนินงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

 

ขอ 10  ใหเปดบัญชีเงินฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง เรียกวา “บัญชีกองทุน

รวมบรรเทาความเสียหายทางการเกษตร” 



เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานของกองทุนใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับ

ธนาคารเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนภายในวงเงินและตามเงื่อนไขในบันทึก

ขอตกลงการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมบรรเทา

ความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. 2539 ระหวางกรมบัญชีกลางกับธนาคารท่ีไดรับ

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 

ขอ 11  การบัญชี และรายงานการรับ - จายเงินกองทุนใหเปนไปตามท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ขอ 12  วิธีปฏิบัติอื่นใดนอกจากท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

ขอ 13  ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหน่ึงขอใดในระเบียบน้ี

ไดใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 

ขอ 14  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

               บรรหาร  ศิลปอาชา 

                  นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมบรรเทาความเสียหายทางการ

เกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25482

๓ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 122 ง/หนา 6/31 ตุลาคม 2548 


