รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๒๗๓/๒๕๕๒
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พ.ศ. ....

หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
เหตุผล
โดยที่กฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใชบังคับมาตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๑๗
มีสาระสําคัญและรายละเอียดไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การคาระหวางประเทศ และการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการสงเคราะห
เกษตรกรที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบกับกระทรวงการคลังมีนโยบายในการ
โอนกองทุนสงเคราะหเกษตรกรทีต่ ั้งอยูในกระทรวงการคลังใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการกองทุนสงเคราะหเกษตรกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณและแนวนโยบายที่เปลี่ยนไป จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตนิ ี้

ราง
พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พ.ศ. ....

................................
................................
................................
...........................................................................................................
..................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
...........................................................................................................
..................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห
เกษตรกร พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเคราะหเกษตรกร
“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และใหหมายความ
รวมถึงสหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม ชุมนุมสหกรณดังกลาว กลุมเกษตรกร

๒
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ได
จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
“เกษตรกรรม” หมายความวา การทํานา การทําไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงสัตวน้ํา การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงไหม การเลี้ยงครั่ง การเพาะเห็ด การประมง และ
เกษตรกรรมอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด
“ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตน” หมายความวา ผลิตผลอันเกิดจากเกษตรกรรม
โดยตรง ตลอดจนผลิตผลพลอยไดอันเกิดจากผลิตผลเกษตรกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด แตไมรวมถึงผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นตนที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑในการชวยเหลือไวแลว
“ผลิตภัณฑอาหาร” หมายความวา ผลิตผลเกษตรกรรมที่ใชเปนอาหารหรือ
สวนประกอบของอาหารสําหรับคนหรือสัตวไมวาจะแปรรูปแลวหรือไม ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด แตไมรวมถึงผลิตภัณฑอาหารที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดหลักเกณฑในการ
ชวยเหลือไวแลว
“คาธรรมเนียมการสงออก” หมายความวา เงินทีเ่ รียกเก็บจากผูสงออก
ตามพระราชบัญญัตินี้
“คาธรรมเนียมการนําเขา” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูนําเขา
ตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูสงออก” หมายความวา ผูสงของออกตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งสงออก
ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารเพื่อการคา
“ผูนําเขา” หมายความวา ผูนําของเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งนําเขา
ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารเพื่อการคา
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม จังหวัด และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนสงเคราะห
เกษตรกร” ในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย เงินและทรัพยสิน
ตามมาตรา ๖ เพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชจายชวยเหลือหรือสงเสริมเกษตรกรในการผลิต
การพยุงราคา และการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนและผลิตภัณฑอาหาร
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของ
กองทุน และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

๓
เงินกองทุนที่สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเก็บรักษาตามวรรคสอง
ใหนําไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพยหรือฝากประจํากับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือการ
ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลได
การหาดอกผลจากเงินกองทุนนอกจากที่กําหนดในวรรคสาม ตองขออนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๖ กองทุน ประกอบดวย
(๑) เงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกร
ตามมาตรา ๒๖
(๒) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) คาธรรมเนียมการสงออกและคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียกเก็บได
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๕) ดอกผลของเงินกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให
ใหจัดสรรเงินกองทุนจํานวนไมต่ํากวารอยละหาสิบของคาธรรมเนียมตาม (๓)
เปนเงินทุนหมุนเวียน
มาตรา ๗ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมอี ํานาจประกาศกําหนดชนิดหรือ
ประเภทของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารที่ผูสงออกหรือผูนําเขาตองเสีย
คาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือ
ผลิตภัณฑอาหารชนิดใดหรือประเภทใด อาจทําใหราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑ
อาหารชนิดนัน้ หรือประเภทนั้นมีแนวโนมสูงขึน้ จนกระทบกระเทือนตอการบริโภคภายในประเทศ
หรืออาจกอใหเกิดความขาดแคลนซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้น
หรือประเภทนั้นภายในประเทศ
(๒) ราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดใดหรือ
ประเภทใดในตางประเทศ สูงกวาราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดนั้น
หรือประเภทนั้นในประเทศ ทําใหกําไรจากการสงออกสูงเกินสมควร
(๓) การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑ
อาหารชนิดใดหรือประเภทใด อาจทําใหราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร
ชนิดนั้นหรือประเภทนั้น มีแนวโนมต่ําลงจนกระทบกระเทือนตอการผลิตภายในประเทศ
การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี

๔
มาตรา ๘ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑ
อาหารชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๗ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
เรียกเก็บและชําระคาธรรมเนียมการสงออกและคาธรรมเนียมการนําเขา
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงจํานวนเงินที่กองทุน
ตองจาย อัตราอากร และคาธรรมเนียมพิเศษที่เรียกเก็บจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือ
ผลิตภัณฑอาหารตามกฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา และกฎหมายอื่นดวย
การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๙ ในกรณีทกี่ ารสงออกไปนอกราชอาณาจักรหรือการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารที่ตองเสียคาธรรมเนียม
การสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา เกิดขึ้นจากการซื้อขายระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศ รัฐมนตรีมีอํานาจลดอัตราคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา
สําหรับผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดหรือประเภทดังกลาวสําหรับปริมาณ
ที่ซื้อขายกันแตละคราวได
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๙ ผูสงออกหรือผูนําเขาซึ่งผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหารชนิดหรือประเภทที่กําหนดตามมาตรา ๗ ตองเสียคาธรรมเนียม
การสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาตามอัตรา หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ คาธรรมเนียมการสงออกและคาธรรมเนียมการนําเขาที่เรียกเก็บได
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงเขากองทุนเพื่อใชในกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๐ โดยไมตอง
นําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๑๒ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเคราะห
เกษตรกร” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
พาณิชย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ประธานชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกร
แหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณแตงตั้งจากเกษตรกรจํานวนไมเกินหาคน เปนกรรมการ

๕
หลักเกณฑและวิธกี ารในการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒติ ามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด
คณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลอื่นเปนเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการก็ได
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒขิ ึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒซิ ึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณใหพนจากตําแหนง
เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๕ ในกรณีทรี่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติหรือเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนตามโครงการที่หนวยงานของรัฐเสนอ
(๒) ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการชวยเหลือหรือสงเสริม
จากกองทุน และเรงรัดการชําระเงินคืนกองทุน
(๓) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรร
เงินกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน

๖
(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใชจายเงิน
เปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชนของกองทุน และการจําหนาย
ทรัพยสินจากบัญชีของกองทุนเปนสูญ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดแทนหรือตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุน
ตามมาตรา ๑๖ (๑) ในวงเงินไมเกินหนึ่งรอยลานบาท ถาวงเงินเกินหนึ่งรอยลานบาท
ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐ กิจการตามโครงการที่จะใชจายเงินจากกองทุน ไดแกกิจการ
ดังตอไปนี้
(๑) การสงเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร โดย
(ก) จัดหาปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อจําหนายใหแกเกษตรกรในราคา
อันสมควร
(ข) ใหเกษตรกรกูเพื่อการลงทุนในการผลิตหรือจําหนายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร
(ค) ดําเนินการจัดหาที่ดินใหเกษตรกรเขาทํากิน การจัดหากรรมสิทธิ์
ในที่ดินใหแกเกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ง) ดําเนินการอื่นใดอันจะกอประโยชนในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
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(๒) การพยุงราคาและการจําหนายผลิตผลเกษตรกรรมขัน้ ตนหรือผลิตภัณฑ
อาหาร โดย
(ก) ซื้อหรือรับจํานําผลิตผลเกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร
ในราคาที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) ขายภายในประเทศหรือขายโดยสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นตนหรือผลิตภัณฑอาหาร
(ค) ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนเพื่อประโยชนแหงกิจการตาม (ก) และ (ข)
(๓) การดําเนินการที่จําเปนและเรงดวนเพื่อขจัดภัยรายแรงตอสิ่งแวดลอมอันจะ
เปนผลเสียหายแกเกษตรกร
(๔) การติดตามผลการดําเนินการตามโครงการทีไ่ ดรับการชวยเหลือหรือ
สงเสริมจากกองทุน
มาตรา ๒๑ การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายหรือสงเสริมเกษตรกรตาม
มาตรา ๒๐ (๑) ใหคํานึงถึงเกษตรกรที่ประสบความเดือดรอนเปนหลักกอน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจายเงินจากกองทุนแก
หนวยงานของรัฐซึ่งไดรับอนุมัตจิ ัดสรรเงินกองทุนจากคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทํางบการเงินของกองทุนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนองบการเงินของกองทุน
และผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอรัฐสภาตอไป
มาตรา ๒๔ ผูสงออกหรือผูนําเขารายใดไมเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือ
คาธรรมเนียมการนําเขาตามมาตรา ๑๐ หรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหตนเสีย
คาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขานอยกวาที่ตอ งเสีย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามป หรือปรับสิบเทาของคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขาที่ยังตอง
ชําระ แตตองไมนอยกวาหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เงินคาปรับตามมาตรานี้ ใหถือเปนคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียม
การนําเขาที่เรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัตินี้ และใหสงเขากองทุน
มาตรา ๒๕ ผูใดกระทําการดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือให
ความสะดวกแกผูสงออกหรือผูนําเขา เพื่อใหผูสงออกหรือผูนําเขาไมตองเสียคาธรรมเนียม
การสงออกหรือคาธรรมเนียมการนําเขา หรือใหเสียคาธรรมเนียมการสงออกหรือคาธรรมเนียม
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การนําเขานอยกวาที่ตองเสีย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๒๖ ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๗ บรรดาประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๑๗ ทีใ่ ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

