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กฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. ๒๕๐๙
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐)

หมายเหตุ พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จดั พิมพ์เป็น ๓ ตอน ตอนแรก
เป็นพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยรวมการแก้ไข
ถึงปัจจุบัน ครัง้ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอนที่สองจัดพิมพ์เป็นพระราชบัญญัติรายฉบับ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากนี้ ได้นํากฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้
พิมพ์ไว้เป็นตอนทีส่ ามท้ายเล่มด้วย

รวบรวมและจัดทําโดย กองกลาง
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พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. ๒๕๐๙
_________________

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
เป็นปีที่ ๒๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนํา และ
ยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หน้า ๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
* “เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพในการทํานา การทําไร่ การทําสวน
การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเลี้ยงไหมและสาวไหม การทํานาเกลือ การปลูกกล้วยไม้หรือ
ไม้ดอก การปลูกไม้สน การปลูกสวนป่า การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงครั่ง การเพาะเห็ด หรือ
อาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้
หมายความรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
“กลุ่มเกษตรกร” หมายความว่า เกษตรกรซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มโดยมีกฎหมาย
รับรองให้เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพของเกษตรกร
“สหกรณ์การเกษตร” หมายความว่า สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด
เป็นเกษตรกรและได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์
ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
** มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

* บทนิยามคําว่า “เกษตรกร” ในมาตรา ๓ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส.
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๕ และใช้บังคับตั้งแต่ ๙ เม.ย.๒๕๓๕

** ความในมาตรา ๔ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕
และใช้บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๕

หน้า ๓

หมวด ๑
การจัดตั้ง
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกว่า “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” และให้
ธนาคารนี้เป็นนิติบุคคล
* มาตรา ๖ ให้ธนาคารมีสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น และจะตั้งสาขาหรือตัวแทน
ณ ที่อื่นใดภายในและภายนอกราชอาณาจักรก็ได้ แต่การจะตั้งสาขาหรือตัวแทนภายนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีก่อน
** มาตรา ๗ ให้กําหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคารไว้สี่พันล้านบาท แบ่งเป็นสี่สบิ ล้านหุ้นมีมูลค่าหุ้นละหนึ่ง
ร้อยบาท โดยให้ธนาคารขายหุ้นให้แก่กระทรวงการคลัง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น และกองทุนด้านการเกษตรหรือกองทุนอื่นของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ทั้งนี้
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
ให้กระทรวงการคลังถือหุ้นของธนาคารไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการถือหุ้นของกระทรวงการคลัง ให้ธนาคารขายหุ้นแก่ผู้อื่นตามวรรคหนึ่งได้ แต่ถ้า
เป็นสถาบันการเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เป็นหน่วยงานของรัฐจะขายหุ้นในจํานวนที่นับ
รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดมิได้
ภายใต้บังคับวรรคสองและวรรคสาม บุคคลใดจะถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดมิได้
หุ้นของธนาคารที่บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทดังต่อไปนี้ถืออยู่ ให้นับรวมเป็นหุ้นของบุคคลตาม
วรรคสี่ด้วย
(๑) คู่สมรสของบุคคลตามวรรคสี่
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตามวรรคสี่
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลตามวรรคสี่หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินอัตราที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
เมื่อปรากฎว่าการได้มาซึ่งหุ้นของธนาคารเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดถือหุ้นเกินจํานวนที่จะถือได้ตาม
วรรคสี่ บุคคลนั้นจะยกเอาการถือหุน้ ในส่วนที่เกินจํานวนดังกล่าวขึ้นยันต่อธนาคารมิได้และธนาคารจะจ่ายเงินปันผลหรือ
เงินตอบแทนอย่างอื่นให้แก่บุคคลนัน้ หรือให้บุคคลนั้นออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นตามจํานวนในส่วนที่เกินมิได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคสี่และวรรคหก ให้ธนาคารตรวจสอบทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกคราวก่อน
การประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใด แล้วแจ้งผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีตามรายการและ
ภายในเวลาที่รัฐมนตรีกําหนด และในกรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินจํานวนที่กําหนดตามวรรคสี่ ให้ธนาคารแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบ เพื่อดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่เกินนั้นเสีย

* ความในมาตรา ๖ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ และใช้บังคับตัง้ แต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙
** ความในมาตรา ๗ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ และใช้บังคับตัง้ แต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

หน้า ๔
* มาตรา ๗ ทวิในกรณีที่ธนาคารมีความจําเป็นต้องเพิ่มทุนเรือนหุ้นให้ธนาคาร
ขอเพิ่มทุนเรือนหุ้นได้อีกเป็นคราว ๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
การกําหนดมูลค่าหุ้นและการขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนเรือนหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา
7 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘ ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นให้จํากัดเพียงเท่ามูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

หมวด ๒
วัตถุประสงค์
** มาตรา ๙ ธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์
การเกษตรสําหรับการ
(ก) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(ข) ประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้
(ค) พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
(ง) ดําเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการดําเนินการร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
(๒) ประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
*** (๓) ดําเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน
รวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรหรือชุมชน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด หรือเพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจหรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
*** (๔) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพื่อใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
* ความในมาตรา ๗ ทวิ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕ และใช้บังคับตั้งแต่
๙ เม.ย.๒๕๓๕
** ความในมาตรา ๙ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ และใช้บังคับตั้งแต่
๒๕ ก.พ.๒๕๔๒
*** ความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๙ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

หน้า ๕

* การให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามความในวรรคหนึ่ง (๑) (ข) (ค) และ (ง)
รวมทั้งการดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) ให้กระทําได้เท่าที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
** มาตรา ๑๐ ให้ธนาคารมีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๙ อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
*** (๑) ให้กู้เงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๙
*** (๒) ค้ําประกัน ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของธนาคาร
(๓) จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานของธนาคาร
(๔) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือ
รับจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์
(๕) รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมี
กําหนด
(๖) ให้กู้เงินหรือออกหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้ฝากเงินหรือบุคคลใดภายใน
วงเงินที่ฝากไว้กับธนาคารโดยใช้เงินฝากเป็นประกัน
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ฝากเงินเป็นธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
**** (๖/๑) ให้กู้เงินหรือออกหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้ถือตราสารทางการเงินซึ่งออก
โดยธนาคารหรือให้แก่บุคคลใดตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยใช้ตราสารทางการเงินซึ่งออก
โดยธนาคารเป็นประกัน
(๗) ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด รวมทั้ง เก็บเงิน
ตามตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือดังกล่าว
(๘) มีบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินอื่นเท่าที่จําเป็นแก่การดําเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
* ความในวรรคสองของมาตรา ๙ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
และใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๙

** ความในมาตรา ๑๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ และใช้
บังคับตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๒๕๔๒

*** ความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๑๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้บังคับตัง้ แต่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๙

**** ความในข้อ (๖/๑) ของมาตรา ๑๐ เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้บังคับตัง้ แต่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๙

หน้า ๖
(๙) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
(๑๐) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการให้กู้เงินหรือค้ําประกัน
เงินกู้และค่าบริการอื่น ๆ
(๑๑) เป็นตัวแทนของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อจ่าย เรียกเก็บหรือรับ
ชําระค่าที่ดนิ ค่าชดเชยการลงทุน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่น ตามที่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้มอบหมายให้ธนาคารจ่าย เรียกเก็บ หรือรับชําระ จากบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด หรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกล่าวได้โดยต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ของธนาคาร
* (๑๒) รับฝากเงินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร
ตามที่กําหนดในข้อบังคับของธนาคาร
(๑๓) ร่วมดําเนินการตามโครงการชดเชยความเสียหายแก่เกษตรกรจากภัย
ธรรมชาติในการประกอบเกษตรกรรม ตามระเบียบของทางราชการ
** (๑๔) จัดตัง้ บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม หรือธุรกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงแก่กิจการของธนาคารตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
** (๑๕) ร่วมลงทุนกับนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์การดําเนินงานภายใต้ขอบเขตที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๙ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๑๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
*** (๑๖/๑) ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
*** (๑๖/๒) ให้สินเชื่อหรือบริการทางการเงินในรูปแบบอื่นที่เป็นประเพณีปฎิบัติของ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๙ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
**** (๑๗) กระทํากิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของธนาคารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
* ความใน (๑๒) ของมาตรา ๑๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้บังคับ
ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

** ความใน (๑๔) และ (๑๕) ของมาตรา ๑๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

*** ความใน (๑๖/๑) และ (๑๖/๒) ของมาตรา ๑๐ เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
และใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

**** ความใน (๑๗) ของมาตรา ๑๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ และใช้บังคับ
ตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

หน้า ๗

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ธนาคารกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กรรมการหรือผู้จัดการ หรือภริยาหรือสามีของกรรมการหรือผู้จัดการ
กู้ยืมเงิน
(๒) รับหุ้นของธนาคารเองเป็นประกัน
(๓) จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
ธนาคาร เป็นค่านายหน้าหรือค่าตอบแทนสําหรับหรือเนื่องแต่การกระทําหรือการประกอบ
ธุรกิจใด ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ซึ่งพึงจ่ายตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๒๖ และตามข้อบังคับของธนาคารที่ออกตามมาตรา ๑๘ (๖) และ (๘)
* (๔) ซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่
(ก) เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับผู้จัดการ พนักงาน
และลูกจ้างของธนาคารใช้ประโยชน์ตามสมควร
(ข) เป็นการได้มาจากการชําระหนี้ หรือจากการประกันต้นเงินที่จ่ายให้กู้ยืมไป
หรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จํานองไว้แก่ธนาคารจากการขายทอดตลาด โดยคําสั่งศาล
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารเนื่องจากการชําระหนี้ การประกัน
ต้นเงินที่จ่ายให้กู้ยืมไป หรือเนื่องจากการที่ธนาคารได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จํานองไว้แก่
ธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาล จะต้องจําหน่ายภายในเก้าปีนับแต่วันที่
อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของธนาคาร หรือภายในกําหนดเวลากว่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี ทัง้ นี้ เว้นแต่รฐั มนตรีจะอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือ
สําหรับผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารใช้ประโยชน์
การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในวรรคก่อน ให้กระทําโดยวิธีขาย
ทอดตลาด หรือโดยวิธอี ื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและได้รับความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี

* ความในวรรคแรก (๔) ของมาตรา ๑๑ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส.
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ และใช้บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๕

หน้า ๘

หมวด ๓
การกากับ การควบคุม และการจัดการ
มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารเพื่อ
ประโยชน์ในการนี้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ธนาคารชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงาน
เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร และมีอํานาจตั้งบุคคล เพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการและทรัพย์สิน
ของธนาคาร แต่ไม่ว่าในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งให้ตรวจสอบหรือรายงานเพื่อทราบกิจการหรือ
ทรัพย์สินของเอกชนคนหนึ่งคนใด โดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยู่ในธนาคารมิได้
เมื่อรัฐมนตรีได้รับรายงานจากผู้ตรวจสอบแล้ว ถ้าเห็นว่าการดําเนินงานของ
ธนาคารขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี หรืออยู่ในลักษณะอันจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
แก่ธนาคารหรือแก่ประโยชน์ของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจยับยั้งหรือสั่งแก้ไขการดําเนินงานของ
ธนาคารได้
* มาตรา ๑๒/๑ ให้ธนาคารดํารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี้สินหรือ
ภาระผูกพัน และให้ธนาคารดํารงเงินสดสํารองและดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับ
เงินฝากและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ธนาคารจะต้องเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
** มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้จัดการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
*** กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยต้องมีผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหนึ่งคน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน และผู้แทน
สหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นหนึ่งคน

* ความในมาตรา ๑๒/๑ เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๙
** ความในวรรคหนึง่ ของมาตรา ๑๔ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.
๒๕๔๒ และใช้บังคับตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๒๕๔๒
*** ความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๙ และใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๔๙

หน้า ๙
รองประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในตําแหน่ง
คราวละสามปี ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจะแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
อีกก็ได้
มาตรา ๑๕ ผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
(๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร
(๒) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
* มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๔ รองประธาน
กรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕
** (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ
เมื่อรองประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็นรองประธานกรรมการ หรือกรรมการแทน ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งแทนนี้ให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าในการประชุมครั้งใด ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม

* ความในมาตรา ๑๖ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ และใช้
บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๒๐

** ความใน (๔) ของมาตรา ๑๖ เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙
และใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

หน้า ๑๐
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ (๔) มติของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไป
ซึ่งกิจการของธนาคาร อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) การออกข้อบังคับว่าด้วยหุ้นของธนาคาร
(๒) การออกข้อบังคับว่าด้วยการค้ําประกันเงินกู้ตามมาตรา ๑๐ (๒)
(๓) การออกข้อบังคับว่าด้วย การมอบอํานาจของผู้จัดการให้แก่พนักงานของ
ธนาคารตามมาตรา ๒๓
* (๔) การออกข้อบังคับว่าด้วยการให้กู้เงินตามมาตรา ๓๑
(๕) การออกข้อบังคับว่าด้วยการขายหรือขายลดช่วงตั๋วเงินแก่สถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ตามมาตรา ๓๓
(๖) การออกข้อบังคับกําหนดอัตราตําแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าพาหนะ
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง และเงินเพิ่มอย่างอื่น สําหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร
(๗) การออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อน
เงินเดือน การถอดถอน วินัย การสอบสวน และการลงโทษ สําหรับพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร
(๘) การออกข้อบังคับว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นผู้จัดการ พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกล่าว
(๙) การตั้งสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
(๑๐) การออกข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ ของธนาคาร

* ความในมาตรา ๑๘ (๔)
๒๕ ก.พ.๒๕๔๒

ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ และใช้บงั คับตั้งแต่

หน้า ๑๑
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให้ธนาคารมีผู้จัดการหนึ่งคน
ผู้จัดการต้องมีสัญชาติไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ มีความรู้หรือ
ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจ การเกษตร การสหกรณ์ หรือกฎหมาย และ
สามารถทํางานให้แก่ธนาคารได้เต็มเวลา
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้จัดการ ด้วย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ผู้จัดการได้รับเงินเดือน ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง หรือเงินเพิ่ม
อย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๑ ผู้จัดการย่อมพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดจากสัญชาติไทยหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ หรือ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะหย่อนความสามารถหรือบกพร่องต่อหน้าที่
มีมลทินมัวหมองหรือทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มติให้ผู้จัดการออกต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผู้จัดการ
การให้ผู้จัดการออกตาม (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๒๒ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย
และข้อบังคับของธนาคารและมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ของธนาคารทุกตําแหน่ง
ผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร

หน้า ๑๒

มาตรา ๒๓ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้จัดการเป็นผูแ้ ทนธนาคาร
เพื่อการนี้ผู้จัดการจะมอบอํานาจให้พนักงานของธนาคารผู้ใดปฏิบัติกิจการใดแทนก็ได้ แต่
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
มาตรา ๒๔ ผู้จัดการมีอํานาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอน
พนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร แต่ถ้าเป็น
พนักงานตําแหน่งรองผู้จัดการ ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่าย หรือตําแหน่งซึ่งเทียบเท่า ต้องได้รบั
ความเห็นชอบของคณะกรรมการก่อน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธดี ําเนินการของธนาคาร และการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้างของธนาคาร ทั้งนี้โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายหรือข้อบังคับของ
ธนาคาร
มาตรา ๒๕ เมื่อตําแหน่งผูจ้ ัดการว่างลง หรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการเป็นผูร้ ักษาการแทนหรือทําการแทนผู้จัดการ
แต่ถ้าไม่มีรองผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้
พนักงานของธนาคารคนหนึ่งเป็นผูร้ ักษาการแทนหรือทําการแทนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
ให้ผู้รักษาการแทนหรือทําการแทนผู้จัดการ มีอํานาจหน้าที่อย่างเดียวกับ
ผู้จัดการ
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการย่อม
ได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ ัดการ พนักงานและ
ลูกจ้าง อาจได้รับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด

หน้า ๑๓

หมวด ๔
การประชุมใหญ่
* มาตรา ๒๗ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี เพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัตงิ บดุล บัญชีกําไรและขาดทุน
(๒) พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิในปีหนึ่ง ๆ ของธนาคารตามที่
คณะกรรมการเสนอ
(๓) พิจารณารายงานกิจการประจําปีของธนาคาร
(๔) พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี
(๕) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร
มาตรา ๒๙ องค์ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญจะต้องประกอบด้วยผู้ถอื หุ้น
หรือผูแ้ ทนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบคน และมีจํานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จํานวนหุ้นที่มีผู้ถือแล้ว
มาตรา ๓๐ ในการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยการประชุมใหญ่ของผูถ้ ือหุ้น ในบริษัทจํากัดที่เกี่ยวกับ
ระเบียบการประชุม การลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม

* ความในมาตรา ๒๗ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ และใช้
บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๕

หน้า ๑๔

หมวด ๕
การให้กู้เงิน
* มาตรา ๓๑ การให้กู้เงินหรือการให้สินเชื่อตามมาตรา ๑๐ (๑) (๖) (๖/๑) และ (๑๖/
๒) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
** การให้กู้เงินเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอื่นเพือ่
เพิ่มรายได้และเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร ตาม
มาตรา ๙ (๑) (ค) และเพื่อใช้สําหรับการดําเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การประกอบเกษตรกรรมตามมาตรา ๙ (๑) (ง) รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบปีบัญชี
มาตรา ๓๒ สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ผู้กู้ได้กรรมสิทธิ์มาโดย
ใช้เงินกู้จากธนาคาร และในเอกสารการกู้นั้นได้ระบุหา้ มการโอน จํานอง หรือจํานําไว้
ผู้กู้จะโอน จํานอง หรือจํานําทรัพย์สินนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากธนาคาร

* ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๑ ถูกแก้ไขเพิม่ เติมใหม่โดยมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๙ และใช้บังคับตั้งแต่ ๑๕ มี.ค.๒๕๔๙

** ความในวรรคสองของมาตรา ๓๑ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๒ และใช้บังคับตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๒๕๔๒

หน้า ๑๕

หมวด ๖
การจัดหาเงินทุน
* มาตรา ๓๓ ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินงานของธนาคาร ให้ธนาคารมี
อํานาจ
(๑) กู้ยืมเงินตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
(๒) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๓) ขายหรือขายลดช่วงตั๋วเงินแก่สถาบันการเงินต่าง ๆ ตามข้อบังคับของ
ธนาคาร
(๔) รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
** (๕) ออกสลากออมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๔ จํานวนหนี้สินทั้งหมดของธนาคารตามมาตรา ๓๓ (๑) และ (๒)
ต้องไม่เกินยี่สิบเท่าของจํานวนเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว เงินสํารอง และกําไรสะสม
ในการคํานวณหนี้สินตามความในวรรคก่อน ถ้าเป็นหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ให้คํานวณเป็นเงินตราไทย โดยเทียบจากค่าเสมอภาคของเงินตราสกุลนั้นใน
วันใช้บังคับสัญญากู้ยมื เงินที่ก่อให้เกิดหนี้สินนั้น
*** มาตรา ๓๔ ทวิ ให้มีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคาร เรียกว่า “กองทุน
ที่ดิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้เงินแก่เกษตรกรเพื่อนําไปจัดหาที่ดนิ ทํากิน

* ความในมาตรา ๓๓ ถูกแก้ไขเพิม่ เติมใหม่โดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๒๐
** ความใน (๕) ของมาตรา ๓๓ เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๒๕๔๒
*** ความในมาตรา ๓๔ ทวิ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
และใช้บังคับตั้งแต่ ๙ เม.ย.๒๕๓๕

.

หน้า ๑๖

พัฒนาที่ดิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรม กองทุ น ที่ ดิ น ประกอบด้ ว ย เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากกองทุ น รวมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
เกษตรกร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นํามาฝากไว้กับธนาคาร รายได้จากการดําเนินการและเงินจาก
แหล่งอื่น ๆ
เงิ น จากกองทุ น ที่ ดิ น ให้ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามวรรคหนึ่ ง และเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนที่ดิน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับหรือมติที่
คณะกรรมการกองทุนที่ดินซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่บริหารกองทุนที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตาม
วรรคหนึ่ง และตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติทคี่ ณะกรรมการกองทุนทีด่ ินกําหนดตามวรรค
สอง และให้นํามาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้จัดการต้องแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนที่ดินออกจากบัญชีและเอกสารเกีย่ วกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของธนาคาร
* มาตรา ๓๔ ตรี ในกรณีที่ธนาคารขอให้รัฐบาลค้ําประกันเงินกู้ที่ธนาคารกู้ยืม
จากแหล่งให้กู้ยืมในต่างประเทศหรือภายในประเทศ ให้รัฐบาลมีอํานาจค้ําประกันเงินกู้นั้นได้
แต่ยอดรวมของเงินกู้ที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับต้นเงินที่การค้ําประกันของรัฐบาลยังค้างอยู่
ต้อ งไม่ เ กิน สิ บสองเท่ าของจํ า นวนมู ลค่ า หุ้น ที่ ชํา ระแล้ ว เงิ นสํ า รองและกํา ไรสะสมของ
ธนาคารเมื่อคํานวณเป็นเงินบาท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้ําประกันตามอํานาจที่มีอยู่ในกฎหมาย
ใด
การคํานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทเพือ่ ทราบยอดรวมของเงินกู้ตาม
วรรคหนึ่งให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจําวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดไว้ในวันทําสัญญา

* ความในมาตรา ๓๔ ตรี เป็นการเพิ่มความโดยมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ และใช้
บังคับตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๒๕๔๒

หน้า ๑๗

หมวด ๗
การจัดสรรกาไร
มาตรา ๓๕ กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายโบนัสตาม
มาตรา ๒๖ ให้โอนเข้าบัญชีกําไรสะสม
มาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ธนาคารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกําไรสะสม
มาตรา ๓๗ ทุกคราวที่ธนาคารจ่ายเงินปันผล ให้ธนาคารจัดสรรกําไรสะสม
ไว้เป็นเงินสํารอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเงินปันผลที่จา่ ย
เมื่อเงินสํารองตามวรรคก่อนมีจํานวนเท่ากับจํานวนเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
หรือมากกว่านั้น ธนาคารจะงดการจัดสรรหรือลดจํานวนเงินที่จะต้องจัดสรรเป็นเงินสํารองก็ได้

หมวด ๘
การสอบบัญชีและรายงาน
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการสอบบัญชีของธนาคารอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการตัง้
ผู้สอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของธนาคารประจําปีปฏิทินแรก
* มาตรา ๓๙ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี
ให้คณะกรรมการเสนองบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วต่อที่
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา และให้คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประจําปีของธนาคารต่อ
ที่ประชุมใหญ่พร้อมกันด้วย

* ความในมาตรา ๓๙ ถูกแก้ไขเพิม่ เติมใหม่โดยมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ และใช้
บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๕

หน้า ๑๘

* มาตรา ๔๐ ให้ธนาคารรายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและ
ขาดทุนที่ได้รับอนุมั ติจากที่ประชุมใหญ่แล้วต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของแต่ละปี รายงานนั้นให้กล่าวถึงผลงานของธนาคารในปีที่ล่วงมาแล้ว
คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะจัดทําในปีต่อไป

หมวด ๙
บทเบ็ดเสร็จ
มาตรา ๔๑ ให้ธนาคารได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
** ถ้าธนาคารเกี่ยวข้องกับกิจการใดที่กฎหมายกําหนดให้มีการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเช่นว่านั้นให้ธนาคารได้รับยกเว้นไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพื่อการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๒ ในการชําระบัญชีธนาคาร ให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นอื่น ก่อน
กระทรวงการคลัง

* ความในมาตรา ๔๐ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๕

** ความในวรรคสองของมาตรา ๔๑ เป็นการเพี่มความโดย มาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๕ และใช้บังคับตั้งแต่ ๒๘ ส.ค.๒๕๒๕

หน้า ๑๙

หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
* มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

* ความในมาตรา ๔๓

ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่โดยมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๑๙ และ
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๒๐

หน้า ๒๐

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร คือ
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๐๙
ในการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศ จําเป็นต้องจัดให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินอันเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต
และรายได้การเกษตร การให้ความช่วยเหลือเช่นนั้น ควรจัดขยายออกไปอย่าง
กว้างขวางทั้งในด้านเกษตรกรโดยตรง และในด้านกลุ่มเกษตรกรกับสหกรณ์
การเกษตร การดําเนินงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินในด้านต่าง ๆ เหล่านี้
ควรอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลมั่นคงและสะดวกใน
การจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ฉะนั้น จึงสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรขึ้นเป็นสถาบันในระดับชาติ เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวนี้
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
เนื่องจากพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.
๒๕๐๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรของ
ประเทศได้ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดมา สมควรปรั บปรุ ง บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศได้โดยกว้างขวางทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพ การ
จัดหาที่ดินเพื่อการเกษตร การจําหน่ายผลิตผล และอื่น ๆ ในการนี้สมควรเพิ่มทุน
ของธนาคารขึ้ น เพื่ อ ให้ ส นองความต้ อ งการของเกษตรกรในเรื่ อ งสิ น เชื่ อ
การเกษตรได้โดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

หน้า ๒๑

พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
โดยที่ ไ ด้ มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ บางแห่ ง ในขณะนี้ ประสงค์ ใ ห้ ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าที่ดิน ค่าชดเชย
การลงทุน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่นแทนหน่วยงานของรัฐ
นั้น ๆ เพราะธนาคารมีสาขาขยายอยู่ทั่วไปในประเทศอยู่แล้ว และโดยที่บท
บัญญัติบางประการในกฎหมายปัจจุบันไม่เหมาะสม กล่าวคือธนาคารจะให้
กู้เงินแก่ผู้ฝากเงินซึ่งมิใช่เกษตรกรไม่ได้เป็นเหตุให้มีผู้ฝากเงินกับธนาคารน้อย
กว่าที่ควร ซึ่งไม่เป็นการสนับสนุนให้ธนาคารสามารถระดมทุนเพื่อเป็นสินเชื่อ
สําหรับเกษตรกรได้เต็มที่บทบั ญญัติเกี่ยวกับการมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตาม
มาตรา ๑๑ (๔) ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ วรรคสอง จนทําให้
เป็นที่สงสัยว่าธนาคารจะรับที่ดินของลูกหนี้ธนาคารมาประเมินราคาใช้หนี้เงินกู้
ได้ หรือไม่ และในขณะนี้ ธนาคารมิไ ด้ รับยกเว้ นค่ า ธรรมเนี ยมตามประมวล
กฎหมายที่ ดิน ทําให้การดําเนินธุรกิจต้องมีภาระสูง ทําให้ไม่อาจให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมกับธนาคารได้
แตกต่ า งกั บ การทํ า นิ ติ ก รรมกั บ สหกรณ์ อื่ น ๆ ผู้ ทํ า นิ ติ ก รรมจะได้ ย กเว้ น
ค่าธรรมเนียมในกรณีนี้ด้วย
นอกจากนั้นกําหนดเวลาในการประชุมใหญ่
ของผู้ถือหุ้น กําหนดเวลาเสนองบดุล และกําหนดเวลารายงานกิจการประจําปี
ตามกฎหมายปัจจุบันก็กําหนดไว้น้อยเกินไปยังไม่เหมาะสม สมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๒๒

พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ กําหนดความหมายของคําว่า เกษตรกร และวัตถุประสงค์ของ
ธนาคารไว้ค่อนข้างจะจํากัด โดยเกษตรกรนั้นหมายความเฉพาะผู้ประกอบอาชีพ
การเกษตรโดยตรง และให้เกษตรกรกู้เงินได้เฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพ
การเกษตรเท่ า นั้ น อี ก ทั้ ง เงิ น ทุ น ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรตามที่ กํ า หนดไว้ นั้ น ในขณะนี้ มี จํ า นวนไม่ เ พี ย งพอ ทํ า ให้ ค วาม
ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอยู่ในวงจํากัด สมควรที่จะขยาย
ความหมายของคํา ว่า เกษตรกร ให้ รวมถึง เกษตรกรตามกฎหมายว่ าด้ วยการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม และขยายวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องธนาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้กว้างขึ้น ให้เกษตรกรสามารถกู้เงินไปเพื่อการประกอบ
อาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องใน
การเกษตร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้กับครอบครัวได้ด้วย และแก้ไขในเรื่องการเพิ่ม
ทุนเรือนหุ้นของธนาคาร
เพื่อให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรได้มากขึ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สมควรให้มีกองทุนที่ดินขึ้นในธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร โดยให้ ผู้ จั ด การธนาคารเป็ น ผู้ บ ริ ห ารกองทุ น ที่ ดิ น ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกําหนด และแยกการ
ดํ า เนิ น งานออกต่ า งหาก จากการดํ า เนิ น งานตามปกติ ข องธนาคาร จึ ง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๒๓

พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒
โดยที่ในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
การเกษตร แต่เฉพาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเกษตรนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น สมควรขยายขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของธนาคารให้สามารถช่วยเหลือทาง
การเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร ในการประกอบ
อาชีพอื่น การพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวของ
เกษตรกร และสําหรับการดําเนินการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริม หรือ
สนั บ สนุ น การประกอบเกษตรกรรม ซึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น การร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลทําให้ขบวนการเกษตรกรรมทั้งในด้านการผลิตและ
การตลาดดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทํ า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาภาค
เกษตรกรรมอย่ า งครบวงจร และสมควรขยายอํ า นาจในการดํ า เนิ น งานให้
สอดคล้องกับการขยายขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ และเพื่อให้ธนาคารสามารถรับ
ฝากเงินเพื่อสงเคราะห์ชีวิตของเกษตรกรและครอบครัว ชดเชยความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติในการประกอบเกษตรกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้
กว้ า งขวางขึ้ น ตลอดจนสมควรเพิ่ ม จํ า นวนกรรมการเพื่ อ มาช่ ว ยในการ
ดําเนินงานหรือการประกอบธุร กิจของธนาคารเพิ่มอํานาจในการจัดหาเงินทุน
โดยการออกสลากออมทรัพย์และกําหนดให้รัฐบาลสามารถค้ําประกันเงินกู้ของ
ธนาคารได้สูงขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สามารถหาเงินทุนมาใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ได้มากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๒๔

พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ รวมทั้งการดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้การดําเนินกิจการ
ของธนาคารมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถทําหน้าที่เป็นสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบทไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการเงิน หรือการบริหาร
จั ด การ ให้ แ ก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตรและการพัฒนาชนบท นอกจากนั้นเพื่อให้มีการระดมเงินทุนในการดําเนิน
กิจการของธนาคาร สมควรเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันการเงินและบุคคลอื่นด้วย
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื่องจากมาตรา ๑๘/๑ และมาตรา ๑๘/๒ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง
และให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามที่คณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกําหนด นั้น เป็นการเพิ่มขั้นตอนการบริหาร
จัดการโดยไม่จําเป็นและขาดความคล่องตัว และมีลักษณะก้าวก่ายอํานาจบริหารจัดการ
ของผู้จัดการซึ่งจะแย้งกับมาตรา ๒๒ ที่กําหนดให้ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของ
ธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของธนาคาร และจะต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการบริหารกิจการของ
ธนาคารอยู่แล้วนั้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

หน้า ๒๕
-

พ.ร.บ.ธ.ก.ส. พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๖๒
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๙
พ.รบ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๓
ตอนที่ ๑๕๙ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙
ตอนที่ ๑๒๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙
ตอนที่ ๔๒ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๕
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖
ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๒
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓
ตอนที่ ๒๕ ก วันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๔๙
พ.ร.บ.ธ.ก.ส. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔
ตอนที่ ๖๑ ก วันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๙
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

