พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
เปนปที่ 21 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509
(1)
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
ธนาคาร หมายความวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
กรรมการ หมายความวา กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ผูจัดการ หมายความวา ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เกษตรกร หมายความวา ผูประกอบอาชีพในการทํานา การทําไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว การประมง การเลี้ยง
ไหมและสาวไหม การทํานาเกลือ การปลูกกลวยไมหรือไมดอก การปลูกไมสน การปลูกสวนปา การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยง
ครั่ง การเพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหหมาย
ความรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [นิยามคําวา เกษตรกร แกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535]
กลุมเกษตรกร หมายความวา เกษตรกรซึ่งรวมกันเปนกลุมโดยมีกฎหมายรับรองใหเปนนิติบุคคลและมีวัตถุ
ประสงคดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
สหกรณการเกษตร หมายความวา สหกรณที่ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมดเปนเกษตรกร และไดจดทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ กับใหหมายความรวมถึงสหกรณดังกลาวที่ไดรวมกันเปนชุมนุมสหกรณตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ

รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(1)
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การจัดตั้ง

มาตรา 5 ใหจัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และใหธนาคารนี้เปนนิติ
บุคคล
มาตรา 6 ใหธนาคารมีสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักร
เพื่อดําเนินธุรกิจของธนาคารก็ได
(2)
มาตรา 7 ใหกําหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไวสี่พันลานบาท แบงเปนสี่สิบลานหุน มีมูลคาหุนละหนึ่งรอยบาท
โดยใหธนาคารขายหุนใหแกกระทรวงการคลัง เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันการเงิน หรือบุคคล
อื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร แตหุนที่สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นถือนั้น เมื่อรวมกันแลวจะตองมี
มูลคาไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนที่ไดชําระแลว
ในระยะเริ่มแรก หุนของธนาคารใหประกอบดวย
(1) หุนที่กระทรวงการคลังและหุนที่สหกรณเปนผูถือตามมาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยกเลิกพระราช
บัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณพุทธศักราช 2486 พ.ศ.2509
(2) หุนที่กระทรวงการคลังซื้อในระยะเริ่มแรกสองแสนหุน
ใหกระทรวงการคลังซื้อหุนเพิ่มเติมอีกเปนคราว ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(3)
มาตรา 7 ทวิ ในกรณีที่ธนาคารมีความจําเปนตองเพิ่มทุนเรือนหุนใหธนาคารขอเพิ่มทุนเรือนหุนไดอีกเปนคราว
ๆ โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
การกําหนดมูลคาหุนและการขายหุนเพื่อเพิ่มทุนเรือนหุนตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา 7 วรรคหนึ่ง มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 8 ความรับผิดของผูถือหุน ใหจํากัดเพียงเทามูลคาของหุนที่ตนถือ
หมวด 2

วัตถุประสงค

(1)
มาตรา 9 ธนาคารมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือทางการเงินเพื่อสงเสริมอาชีพการเกษตร หรือการดําเนินงาน
ของเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร ตลอดจนสงเสริมใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการ
เกษตร สามารถประกอบอาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดแกครอบครัว
(2)
มาตรา 10 ใหธนาคารมีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 9 อํานาจเชนวานี้ให
รวมถึง
(1) ใหกูเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
(2) ค้ําประกันเงินกูท่บี ุคคลดังกลาวใน (1) กูจากสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร
(3) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของธนาคาร
(4) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง เชา หรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน
สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใด ซึ่ง
สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย
(5) รับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีกําหนด
(3)
(6) ใหกูเงินแกผูฝากเงินหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ผูฝากเงินยินยอมภายในวงเงินที่ฝากไวกับธนาคารโดยใชเงิน
ฝากเปนประกัน รวมทั้งออกหนังสือค้ําประกันผูฝากเงินหรือบุคคลดังกลาว ภายในวงเงินค้ําประกันซึ่งไมเกินจํานวนเงิน
ฝาก
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูฝากเงินเปนธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(7) ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด รวมทั้งเก็บเงินตามตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือดังกลาว
(8) มีบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารอื่นเทาที่จําเปนแกการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
(9) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล เชน พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(10) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการใหกูเงินหรือการค้ําประกันเงินกู และคาบริการอื่น ๆ
(4)
(11) เปนตัวแทนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อเรียกเก็บคาที่ดิน คาชดเชยการลงทุน คาบริการ คาธรรม
เนียม หรือเงินประเภทอื่นตามที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดมอบหมายใหธนาคารเรียกเก็บจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือเปนตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาวได โดยตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร
(12) จัดใหมีการสงเคราะหตามสมควรแกผูจัดการ พนักงาน ลูกจางหรือผูซึ่งพนจากการเปนผูจัดการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกลาว
(13) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคาร
มาตรา 11 หามมิใหธนาคารกระทําการดังตอไปนี้

(1) ใหกรรมการหรือผูจัดการ หรือภริยาหรือสามีของกรรมการหรือผูจัดการ กูยืมเงิน
(2) รับหุนของธนาคารเองเปนประกัน
(3) จายเงินหรือทรัพยสินใหแกกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคาร เปนคานายหนา หรือคาตอบ
แทนสําหรับหรือเนื่องแตการกระทําหรือการประกอบธุรกิจใด ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ซึ่ง
พึงจายตามมาตรา 20 มาตรา 26 และตามขอบังคับของธนาคารที่ออกตามมาตรา 18 (6) และ (8)
(1)
(4) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต
(ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับผูจัดการพนักงานและลูกจางของธนาคารใชประโยชน
ตามสมควร
(ข) เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกันตนเงินที่จายใหกูยืมไปหรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพยที่
จํานองไวแกธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาล
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคารเนื่องจากการชําระหนี้ การประกันตนเงินที่จายใหกูยืมไป หรือเนื่อง
จากการที่ธนาคารไดซื้ออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแกธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาลจะตองจําหนาย
ภายในเกาปนับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคารหรือภายในกําหนดเวลากวานั้นตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐ
มนตรี ทั้งนี้ เวนแตรัฐมนตรีจะอนุญาตใหใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับผูจัดการพนักงานหรือลูกจาง
ของธนาคารใชประโยชน
การจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวในวรรคกอน ใหกระทําโดยวิธีขายทอดตลาด หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควรและไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี
หมวด 3
การกํากับ การควบคุมและการจัดการ

มาตรา 12 รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารเพื่อประโยชนในการนี้รัฐมนตรีมีอํานาจ
สั่งใหธนาคารชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร และมีอํานาจตั้งบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบและรายงานกิจการและทรัพยสินของธนาคาร แตไมวาในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งใหตรวจสอบหรือรายงานเพื่อ
ทราบ กิจการหรือทรัพยสินของเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยูในธนาคารมิได
เมื่อรัฐมนตรีไดรับรายงานจากผูตรวจสอบแลว ถาเห็นวาการดําเนินงานของธนาคารขัดตอมติคณะรัฐมนตรีหรืออยู
ในลักษณะอันจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกธนาคารหรือแกประโยชนของประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจ
ยับยั้งหรือสั่งแกไขการดําเนินงานของธนาคารได
มาตรา 13 ในกรณีที่ธนาคารจะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
นําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี

(1)
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการและมีรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นไมเกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้ง และใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอยตองมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรีหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่ง
คน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคนผูแทนกรมสงเสริมสหกรณหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหนึ่งคน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยหนึ่งคน และผูแทนสหกรณการเกษตรผูถือหุนหนึ่งคน
รองประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสามป ผูที่พนจากตําแหนงตาม
วาระจะแตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการอีกก็ได
มาตรา 15 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
หรือกรรมการ
(1) เปนพนักงานหรือลูกจางของธนาคาร
(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(2)
มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 รองประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐ
มนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 15
เมื่อรองประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตง
ตั้งผูอื่นเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนี้ใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตน
แทน
มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงเปน
องคประชุม ถาในการประชุมครั้งใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่
ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ภายใตบังคับมาตรา 21 (4) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 18 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร อํานาจหนาที่
เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) การออกขอบังคับวาดวยหุนของธนาคาร
(2) การออกขอบังคับวาดวยการค้ําประกันเงินกูตาม มาตรา 10 (2)
(3) การออกขอบังคับวาดวยการมอบอํานาจของผูจัดการใหแกพนักงานของธนาคารตามมาตรา 23
(4) การออกขอบังคับวาดวยการใหเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร กูเงินธนาคารตามมาตรา 31
(5) การออกขอบังคับวาดวยการขายหรือขายลดชวงตั๋วเงินแกสถาบันการเงินตาง ๆ ตามมาตรา 33
(6) การออกขอบังคับกําหนดอัตราตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คารับรองและเงินเพิ่ม
อยางอื่นสําหรับพนักงานและลูกจางของธนาคาร
(7) การออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกันการเลื่อนเงินเดือน การถอดถอน วินัย การสอบ
สวนและการลงโทษ สําหรับพนักงานและลูกจางของธนาคาร
(8) การออกขอบังคับวาดวยการสงเคราะหผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูซึ่งพนจากการเปนผูจัดการ พนักงาน
หรือลูกจางของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกลาว
(9) การตั้งสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
(10) การออกขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ ของธนาคาร
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ มอบ
หมาย
มาตรา 20 ใหธนาคารมีผูจัดการหนึ่งคน
ผูจัดการตองมีสัญชาติไทย ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 มีความรูหรือความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการ
ธนาคาร การเศรษฐกิจ การเกษตรการสหกรณหรือกฎหมาย และสามารถทํางานใหแกธนาคารไดเต็มเวลา
ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูจัดการและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ผูจัดการไดรับเงินเดือน คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คารับรองหรือเงินเพิ่มอยางอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 21 ผูจัดการยอมพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสัญชาติไทยหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 หรือ
(4) คณะกรรมการใหออกเพราะหยอนความสามารถหรือบกพรองตอหนาที่มีมลทินมัวหมองหรือทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ มติใหผูจัดการออกตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอก
จากผูจัดการ
การใหผูจัดการออกตาม (4) ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา 22 ผูจัดการมีหนาที่บริหารกิจการของธนาคารใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับของธนาคาร และมี
อํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของธนาคารทุกตําแหนง
ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร
มาตรา 23 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูจัดการเปนผูแทนธนาคารเพื่อการนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจให
พนักงานของธนาคารผูใดปฏิบัติกิจการใดแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร
มาตรา 24 ผูจัดการมีอํานาจ
(1) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนพนักงานและลูกจางของธนาคาร ทั้ง
นี้ ตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร แตถาเปนพนักงานตําแหนงรองผูจัดการ ที่ปรึกษา หัวหนาฝายหรือตําแหนงซึ่ง
เทียบเทาตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีดําเนินการของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของธนาคาร ทั้งนี้
โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบายหรือขอบังคับของธนาคาร
มาตรา 25 เมื่อตําแหนงผูจัดการวางลง หรือผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการเปนผู
รักษาการแทนหรือทําการแทนผูจัดการ แตถาไมมีรองผูจัดการ หรือรองผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ใหคณะ
กรรมการแตงตั้งพนักงานของธนาคารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนหรือทําการแทนผูจัดการ แลวแตกรณี
ใหผูรักษาการแทนหรือทําการแทนผูจัดการมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูจัดการ
มาตรา 26 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะรัฐ
มนตรีกําหนด
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ พนักงานและลูกจาง อาจไดรับโบนัสตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด 4
การประชุมใหญ

(1)
มาตรา 27 ใหมีการประชุมใหญสามัญของผูถือหุนปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ของแตละป เพื่อกิจการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน
(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิในปหนึ่ง ๆ ของธนาคารตามที่คณะกรรมการเสนอ
(3) พิจารณารายงานกิจการประจําปของธนาคาร

(4) พิจารณาตั้งผูสอบบัญชีประจําป
(5) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
มาตรา 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
มาตรา 29 องคประชุมใหญสามัญและวิสามัญ จะตองประกอบดวยผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบคนและมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหุนที่มีผูถือแลว
มาตรา 30 ในการประชุมใหญของผูถือหุน ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
ประชุมใหญของผูถือหุนในบริษัทจํากัดที่เกี่ยวกับระเบียบการประชุม การลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 5
การใหกูเงิน

มาตรา 31 การใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรกูเงินธนาคาร ใหเปนไปตามขอบังคับของ
ธนาคาร ในขอบังคับนั้นใหกําหนดลักษณะของผูกู วัตถุประสงคของการกูเงิน ระยะเวลาของการชําระเงินกูจํานวนขั้นสูง
ของเงินกู การใหมีหรือการยกเวนหลักประกันเงินกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู การชําระหนี้เงินกูและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
มาตรา 32 สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูกูไดกรรมสิทธิ์มาโดยใชเงินกูจากธนาคารและในเอกสารการกู
นั้นไดระบุหามการโอนจํานองหรือจํานําไว ผูกูจะโอน จํานองหรือจํานําทรัพยสินนั้นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากธนาคาร
หมวด 6
การจัดหาเงินทุน

(1)
มาตรา 33 ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินงานของธนาคารใหธนาคารมีอํานาจ
(1) กูยืมเงินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(3) ขายหรือขายลดชวงตั๋วเงินแกสถาบันการเงินตาง ๆ ตามขอบังคับของธนาคาร
(4) รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น

มาตรา 34 จํานวนหนี้สินทั้งหมดของธนาคารตามมาตรา 33 (1) และ (2) ตองไมเกินยี่สิบเทาของจํานวนเงินมูลคา
หุนที่ชําระแลว เงินสํารองและกําไรสะสม
ในการคํานวณหนี้สินตามความในวรรคกอน ถาเปนหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปนเงินตราไทย
โดยเทียบจากคาเสมอภาคของเงินตราสกุลนั้นในวันใชบังคับสัญญากูยืมเงินที่กอใหเกิดหนี้สินนั้น
(2)
มาตรา 34 ทวิ ใหมีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคาร เรียกวากองทุนที่ดิน เพื่อใหความชวยเหลือในดานการให
กูเงินแกเกษตรกรเพื่อนําไปจัดหาที่ดินทํากิน พัฒนาที่ดินและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตาม กฎหมายวาดวยการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนที่ดินประกอบดวย เงินที่ไดรับจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณนํามาฝากไวกับธนาคาร
รายไดจากการดําเนินการและเงินจากแหลงอื่น ๆ
เงินจากกองทุนที่ดินใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง และเปนคาใชจายในการบริหารงานกองทุนที่ดิน
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับหรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและส
หกรณแตงตั้งกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูจัดการมีอํานาจหนาที่บริหารกองทุนที่ดินใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง และตามระเบียบ ขอบังคับ
หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกําหนดตามวรรคสอง และใหนํามาตรา 23 และมาตรา 25 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ผูจัดการตองแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนที่ดินออกจากบัญชีและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของธนาคาร
หมวด 7
การจัดสรรกําไร

มาตรา 35 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจายโบนัสตามมาตรา 26 ใหโอนเขาบัญชีกําไรสะสม
มาตรา 36 หามมิใหธนาคารจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรสะสม
มาตรา 37 ทุกคราวที่ธนาคารจายเงินปนผล ใหธนาคารจัดสรรกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
เงินปนผลที่จาย
เมื่อเงินสํารองตามวรรคกอนมีจํานวนเทากับจํานวนเงินมูลคาหุนที่ชําระแลวหรือมากกวานั้น ธนาคารจะงดการจัด
สรรหรือลดจํานวนเงินที่จะตองจัดสรรเปนเงินสํารองก็ได
หมวด 8
การสอบบัญชีและรายงาน

มาตรา 38 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการสอบบัญชีของธนาคารอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของธนาคาร
ประจําปปฏิทินแรก
(1)
มาตรา 39 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของแตละปใหคณะกรรมการเสนองบดุล บัญชีกําไร
และขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา และใหคณะกรรมการเสนอรายงานกิจการประ
จําปของธนาคารตอที่ประชุมใหญพรอมกันดวย
(2)
มาตรา 40 ใหธนาคารรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญแลว
ตอคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของแตละป รายงานนั้นใหกลาวถึงผลงานของธนาคาร
ในปที่ลวงมาแลว คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป
หมวด 9
บทเบ็ดเสร็จ

มาตรา 41 ใหธนาคารไดรับยกเวนการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(1)
ถาธนาคารเกี่ยวของกับกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหมีการจดทะเบียนและนิติกรรม ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเชนวานั้นใหธนาคารไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม เพื่อการดังกลาวตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 42 ในการชําระบัญชีธนาคาร ใหจายคืนคาหุนแกผูถือหุนอื่นกอนกระทรวงการคลัง
หมวด 10
บทกําหนดโทษ

(2)
มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความรับผิดอันยอมความได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในการสงเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศ จําเปนตอง
จัดใหความชวยเหลือทางการเงินอันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและรายไดการเกษตร
การใหความชวยเหลือเชนนั้นควรจัดขยายออกไปอยางกวางขวางทั้งในดานเกษตรกรโดยตรง และในดานกลุมเกษตรกร
กับสหกรณการเกษตร การดําเนินงานใหความชวยเหลือทางการเงินในดานตาง ๆ เหลานี้ควรอยูภายใตการควบคุมเปน
ระบบเดียวกันเพื่อใหไดผลมั่นคงและสะดวกในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ฉะนั้น จึงสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรขึ้นเปนสถาบันในระดับชาติเพื่อทําหนาที่ดังกลาวนี้
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519
มาตรา 11 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รวม
ทั้ง ผูจัดการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม
มาตรา 12 ความในมาตรา 7 และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงการเรียกประชุมใหญ
สามัญ การเสนองบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน ตอที่ประชุมใหญ และการเสนอรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไร
และขาดทุนตอคณะรัฐมนตรีซึ่งตองกระทําภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันหรือหนึ่งรอยหาสิบวัน แลวแตกรณี นับแตวันสิ้นป
ปฏิทิน และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 27 มาตรา 39 และมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหมีรอบปบัญชีซึ่งมีระยะเวลาระหวาง
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2520 ขึ้นอีกรอบหนึ่ง
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ไดใชบังคับมาเปนเวลาหลายปแลว สถานการณเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไดเปลี่ยน
แปลงตลอดมา สมควรปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อสามารถใหความรวมมือกับทาง
ราชการในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไดโดยกวางขวาง ทั้งในดานการสงเสริมอาชีพ การจัดหาที่ดินเพื่อการเกษตร
การจําหนายผลิตผล และอื่น ๆ ในการนี้สมควรเพิ่มทุนของธนาคารขึ้นเพื่อใหสนองความตองการของเกษตรกรในเรื่อง
สินเชื่อการเกษตรไดโดยสมบูรณยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525
มาตรา 11 ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ ซึ่งอยู
ในตําแหนงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการไปพลางกอน

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีหนวยงานของรัฐบางแหงในขณะนี้ประสงค
ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินคาที่ดิน คาชดเชยการลงทุน คา
บริการ คาธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่น แทนหนวยงานของรัฐนั้น ๆ เพราะธนาคารมีสาขาขยายอยูทั่วไปในประเทศอยู
แลว และโดยที่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายปจจุบันยังไมเหมาะสม กลาวคือ ธนาคารจะใหกูเงินแกผูฝากเงินซึ่งมิ
ใชเกษตรกรไมได เปนเหตุใหมีผูฝากเงินกับธนาคารนอยกวาที่ควร ซึ่งไมเปนการสนับสนุนใหธนาคารสามารถระดมทุน
เพื่อเปนสินเชื่อสําหรับเกษตรกรไดเต็มที่ บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 11 (4) ไมสอดคลอง
กับบทบัญญัติในมาตรา 11 วรรคสอง จนทําใหเปนที่สงสัยวาธนาคารจะรับที่ดินของลูกหนี้ธนาคารมาประเมินราคาใช
หนี้เงินกูไดหรือไม และในขณะนี้ธนาคารจึงไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทําใหการดําเนินธุรกิจ
ตองมีภาระสูง ทําใหไมอาจใหความชวยเหลือแกเกษตรกรเกี่ยวกับคาธรรมเนียมในการทํานิติกรรมกับธนาคารได แตก
ตางกับการทํานิติกรรมกับสหกรณอื่น ๆ ผูทํานิติกรรมจะไดยกเวนคาธรรมเนียมในกรณีนี้ดวย นอกจากนั้นกําหนดเวลา
ในการประชุมใหญของผูถือหุน กําหนดเวลาเสนองบดุล และกําหนดเวลารายงานกิจการประจําปตามกฎหมายปจจุบันก็
กําหนดไวนอยเกินไปยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 กําหนดความหมายของคําวา เกษตรกร และวัตถุประสงคของธนาคารไวคอนขางจะ
จํากัด โดยเกษตรกรนั้นหมายความเฉพาะผูประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง และใหเกษตรกรกูเงินไดเฉพาะเพื่อการ
ประกอบอาชีพการเกษตรเทานั้น อีกทั้งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรตามที่กําหนดไวนั้น ใน
ขณะนี้มีจํานวนไมเพียงพอทําใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอยูในวงจํากัด สมควรที่จะขยายความ
หมายของคําวา เกษตรกร ใหรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และขยายวัตถุประสงค
ของธนาคารตามพระราชบัญญัตินี้ใหกวางขึ้น ใหเกษตรกรสามารถกูเงินไปเพื่อการประกอบอาชีพอยางอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเกษตรเพื่อเปนการเพิ่มรายไดกับครอบครัวไวดวย
และแกไขในเรื่องการเพิ่มทุนเรือนหุนของธนาคารเพื่อให
ธนาคารสามารถใหความชวยเหลือในดานการใหสินเชื่อแกเกษตรกรไดมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อใหการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สมควรใหมีกองทุนที่ดินขึ้นใน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โดยใหผูจัดการธนาคารเปนผูบริหารกองทุนที่ดินตามระเบียบ ขอบังคับ
หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกําหนด
และแยกการดําเนินงานออกตางหากจากการดําเนินงานตามปกติของ
ธนาคาร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

