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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       

วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ

กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน    

พ.ศ. 2546  
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

11/10/2010 
 

 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546 

   

 

โดยท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 อนุมัติใหรวม

เงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ือง

หน้ีสินเดิมของเกษตรกรท่ียากจน และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผู

ยากจนดานหน้ีสินและท่ีดินเขาดวยกัน ประกอบกับมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 กําหนดใหโอนงานชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน ในสํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและแกไขปญหาการ 

บุกรุกท่ีดินของรัฐ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

เพ่ือใหการบริหารกองทุนท่ีเกิดจากการรวมเงินทุนและกองทุนดังกลาว

เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ .ศ . 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึง 

วางระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุน

หมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2546” 

 



ขอ 2๑

 

  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิก 

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528 

(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 

(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 

(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 

(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ือง

หน้ีสินเดิมของเกษตรกรท่ียากจน พ.ศ. 2533 

(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ือง

หน้ีสินเดิมของเกษตรกรท่ียากจน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 

(7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ือง

หน้ีสินเดิมของเกษตรกรท่ียากจน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

(8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน พ.ศ. 2536 

(9) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2538 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 120/ตอนพิเศษ 134 ง/หนา 18/20 พฤศจิกายน 2546 



(10) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

 

ขอ 4  ในระเบียบน้ี 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและ

ผูยากจน 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ 

ผูยากจนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและ 

ผูยากจน พ.ศ. 2528 

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพทํานา ทําสวน ทําไร  

ทํานาเกลือ เล้ียงสัตว หรืออาชีพเกษตรกรรมอื่นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“เจ าหนี้”๒

คณะกรรมการ

 หมายความว า  เจ าห น้ี ท่ี เปนบุคคลท่ัวไป นิ ติบุคคล ท่ี

กําหนด ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร 

ออมสิน หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย  ท้ังน้ี 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ผูยากจน” หมายความวา ผูท่ีไมมีทรัพยสินเพียงพอและอยูในภาวะท่ี 

ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

“ผูกูยืม” หมายความวา เกษตรกรหรือผูยากจนท่ีกูยืมเงินจากกองทุน 
                                                 

๒ ขอ 3 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการ

กูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 



ขอ 5  ใหจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน

ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยรวมเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือ

เกษตรกรและผูยากจน กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ืองหน้ีสินเดิมของเกษตรกร 

ท่ียากจน และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและ

ท่ีดิน เขาไวดวยกัน 

 

ขอ 6  กองทุนมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

(1) ใหกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน ในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก) เพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรมีท่ีดินทํากินของตนเอง และปรับปรุง

คุณภาพท่ีดิน ท้ังน้ี ตองเปนปญหาเฉพาะหนาท่ีคณะกรรมการเห็นวามีความจําเปน

เรงดวน 

(ข) เพ่ือเปนทุนในการประกอบอาชีพของผูกูยืมใหมีรายไดสูงขึ้น 

(ค) เพ่ือไถ หรือไถถอนท่ีดินคืนจากการขายฝากหรือจํานอง เมื่อ 

มีพฤติการณวา สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินน้ันจะหลุดเปนของเจาหน้ีหรือบุคคลอื่นใน

ท่ีสุด 

(ง) เพ่ือชําระหน้ีตามสัญญากูยืมเงินซึ่งผูกูยืมไดนําท่ีดินหรือหนังสือ

แสดงสิทธิในท่ีดินใหเจาหน้ียึดถือไวเปนประกัน กอนหรือขณะทําสัญญากูยืมเงิน  

เมื่อมีพฤติการณวาสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินน้ันจะหลุดเปนของเจาหน้ีหรือบุคคลอื่น

ในท่ีสุด 

(จ) เพ่ือซื้อคืนท่ีดินท่ีไดสูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เน่ืองจากการ 

ขายฝาก จํานอง หรือการกูยืมเงิน 



(ฉ) เ พ่ือซื้อ ท่ี ดินตามสิทธิแหงกฎหมายวาดวยการเชา ท่ี ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 

(2) ใหความชวยเหลือเปนคาใชจายแกเกษตรกรและผูยากจนกรณีมี 

ขอพิพาท เร่ืองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเชาท่ีดิน และคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินคดี 

 

ขอ 7  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปน้ี 

(1) เงิน ทรัพยสินและหน้ีสิน ซึ่งโอนมาตามขอ 16 

(2) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(3) เงินท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 

(4) เงินท่ีไดรับจากการชําระหน้ีคืนและดอกผลท่ีเกิดจากการดําเนินงาน

ของกองทุน 

(5) ดอกผลหรือประโยชนซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(6) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหกองทุน 

(7) รายรับอื่นๆ 

 

ขอ 8  ใหคณะกรรมการมีอํานาจดังน้ี 

(1) ใหความเห็นชอบขอตกลงท่ีสํานักงานทํากับธนาคาร ในวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการดําเนินงานในกิจการของกองทุน 

(2) อนุมัติคําขอกูเงินกองทุน ซึ่งผานการวิเคราะหโดยธนาคารแลว 

(3) ผอนผันใหผูกูยืมใชทรัพยสินอื่นหรือบุคคลค้ําประกันเพ่ิมเติมจาก

อสังหาริมทรัพยท่ีเปนประกันเงินกู 

(4) อนุมัติการจายเงิน 



(5) กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 

(6) ขยายเวลาการชําระหน้ีเงินกู 

(7) อนุญาตใหผูกูยืมถอนจํานอง ถอนหรือเปล่ียนแปลงหลักประกันอื่น 

(8) อนุมัติใหตัดหน้ีสูญหรือประนอมหน้ีในกรณีท่ีลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ี

ได ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(9) ปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหน้ีโดยไมทําใหกองทุนเสียหาย 

(10) ดําเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุน 

 

ขอ 9  การจายเงินกองทุน ใหจายไดตามมติของคณะกรรมการดังตอไปน้ี 

(1) เพ่ือใหกูยืมและชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตามขอ 6 

(2) เพ่ือเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธนโยบายของรัฐบาลตามระเบียบ

น้ี 

(3) เพ่ือเปนคาใชจายอื่นในการดําเนินงานของกองทุน 

(4) รายจายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 

ขอ 10  ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง เรียกวา 

“บัญชีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน” 

เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานของกองทุน ใหสํานักงานเปดบัญชีเงิน

ฝากไวกับธนาคารเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน ภายในวงเงินและตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดไวในบันทึกขอตกลงการดําเนินงานตามระเบียบน้ีระหวางสํานักงานกับธนาคาร 

ท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

 



ขอ 11  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจายเงิน การรับเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การนําสงเงิน และวิธีการพัสดุของกองทุน ใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการโดยอนุโลม 

 

ขอ 12  การบัญชีของกองทุน ใหถือปฏิบัติตามระบบบัญชีคูตามท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ัง และใหจัดทํางบการเงินพรอมรายละเอียด

ประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือตรวจสอบรับรองภายในหน่ึงรอย 

ย่ีสิบวันนับต้ังแตวันสิ้นปบัญชี เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง

แลว ใหสงงบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบตอไป 

 

ขอ 13  ใหสํานักงานจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการดําเนินงาน 

การเงิน การบัญชีของกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ

อยางนอยปละคร้ัง 

 

ขอ 14  วิธีปฏิบัติอื่นใดนอกจากท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี ใหปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

 

ขอ 15  ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหน่ึงขอใดในระเบียบน้ี 

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 



ขอ 16  ใหโอนเงิน ทรัพยสิน สิทธิและหน้ีสิน ของเงินทุนหมุนเวียน

ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ืองหน้ีสินเดิมของ

เกษตรกรท่ียากจน และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 

ดานหน้ีสินและท่ีดิน มาเปนเงิน ทรัพยสิน สิทธิและหน้ีสินของกองทุน ซึ่งอยูภายใต

การบริหารของสํานักงานตามระเบียบน้ี 

เกษตรกรและผูยากจนท่ีเปนลูกหน้ีของเงินทุนหมุนเวียนและกองทุน

หมุนเวียนตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนลูกหน้ีของกองทุนตามระเบียบน้ี 

 

ขอ 17  บรรดาคําสั่ง มติ หลักเกณฑ ท่ีออกไวตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน พ.ศ. 2528 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปล้ืองหน้ีสินเดิมของ

เกษตรกรท่ียากจน พ.ศ. 2533 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุน

หมุนเวียนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนดานหน้ีสินและท่ีดิน พ.ศ. 2536 ซึ่งไม

ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหถือวาเปนคําสั่ง มติ หลักเกณฑ ท่ีออกตามระเบียบน้ี 

 

ขอ  18   บรรดาคํ าขอของ เกษตรกรและ ผู ย ากจน ท่ี ได ย่ื นขอ 

ความชวยเหลือไวตามระเบียบในขอ 17 กอนวันท่ีระเบียบน้ีใชบังคับ ใหดําเนินการ

ตอไปจนกวาคณะกรรมการจะมีมติอนุมัติหรือไมอนุมัติ ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหแลว

เสร็จโดยเร็ว 

 

ขอ 19  ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูอนุมัติการใชจาย

เงินกองทุนใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ รวมท้ังกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 



 

ขอ 20  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

ระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแก

เกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25482

๓ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแก

เกษตรกรและผูยากจน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25513

๔ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม 122/ตอนพิเศษ 73 ง/หนา 6/30 สิงหาคม 2548 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนพิเศษ 21 ง/หนา 1/30 มกราคม 2551 


