พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พ.ศ. 2509
--------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
เปนปที่ 21 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาราง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(ประกาศใน รจ. 2519/159/1พ.
วันลง รจ. 20 กรกฎาคม 2509)
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"ธนาคาร" หมายความวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
"ผูจัดการ" หมายความวา ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
"เกษตรกร" หมายความวา ผูประกอบอาชีพในการทํานา การทําไร การทําสวน การเลี้ยงสัตว การ
ประมง การเลี้ยงไหมและสาวไหม การทํานาเกลือ การปลูกกลวยไมหรือไมดอก การปลูกไมสน การปลูกสวนปา
การเลี้ยงผึ้ง การเลี้ยงครั่ง การเพาะเห็ด หรืออาชีพการเกษตรอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และใหหมายความรวมถึงเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
"กลุมเกษตรกร" หมายความวา เกษตรกรซึ่งรวมกันเปนกลุมโดยมีกฎหมายรับรองใหเปนนิติบุคคลและ
มีวัตถุประสงคดําเนินการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
"สหกรณการเกษตร" หมายความวา สหกรณที่ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมดเปนเกษตรกร และไดจด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ กับใหหมายความรวมถึงสหกรณดังกลาวที่ไดรวมกันเปนชุมนุมสหกรณ
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(มาตรา 3 นิยามคําวา "เกษตรกร" แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525)

มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การจัดตั้ง
มาตรา 5 ใหจัดตั้งธนาคารขึ้นเรียกวา "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร" และใหธนาคารนี้เปนนิติ
บุคคล
มาตรา 6 ใหธนาคารมีสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครและจะตั้งสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักร
เพื่อดําเนินธุรกิจของธนาคารก็ได
มาตรา 7 ใหกําหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไวสี่พันลานบาท แบงเปนสี่สิบลานหุน มีมูลคาหุนละหนึ่งรอยบาท
โดยใหธนาคารขายหุนใหแกกระทรวงการคลัง เกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันการเงิน หรือ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของธนาคาร แตหุนที่สถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นถือนั้น เมื่อรวมกัน
แลวจะตองมีมูลคาไมเกินรอยละสิบของทุนเรือนหุนที่ไดชําระแลว
ในระยะเริ่มแรก หุนของธนาคารใหประกอบดวย
(1) หุนที่กระทรวงการคลังและหุนที่สหกรณเปนผูถือตามมาตรา 5 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ พุทธศักราช 2486 พ.ศ. 2509
(2) หุนที่กระทรวงการคลังซื้อในระยะเริ่มแรกสองแสนหุน
ใหกระทรวงการคลังซื้อหุนเพิ่มเติมอีกเปนคราวๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
(มาตรา 7 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519)
มาตรา 7 ทวิ ในกรณีที่ธนาคารมีความจําเปนตองเพิ่มทุนเรือนหุน ใหธนาคารขอเพิ่มทุนเรือนหุนไดอีกเปน
คราวๆ โดยของอนุมัติคณะรัฐมนตรี
การกําหนดมูลคาหุนและการขายหุนเพื่อเพิ่มทุนเรือนหุนตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา 7 วรรคหนึ่งมาใช
บังคับโดยอนุโลม
(มาตรา 7 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 8 ความรับผิดของผูถือหุน ใหจํากัดเพียงเทามูลคาของหุนที่ตนถือ
หมวด 2
วัตถุประสงค
มาตรา 9 ธนาคารมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตรสําหรับการ
(ก) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม
(ข) ประกอบอาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายได

(ค) พัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมกหรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกร
(ง) ดําเนินกิจการตามโครงการที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ่ง
เปนการดําเนินการรวมกับผูประกอบการ เพื่อเพิ่มรายไดหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของ
เกษตรกร
(2) ประกอบธุรกิจอื่นอันเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม
การใหความชวยเหลือทางการเงินตามความในวรรคหนึ่ง (1) (ข) (ค) และ (ง) รวมทั้งการดําเนินการตาม
ความในวรรคหนึ่ง (2) ใหกระทําไดเทาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 10 ใหธนาคารมีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 9 อํานาจเชนวานี้ให
รวมถึง
(1) ใหกูเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร
(2) ค้ําประกันเงินกูที่บุคคลดังกลาวใน (1) กูจากสถาบันการเงินอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของธนาคาร
(3) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของธนาคาร
(4) จัดใหไดมา ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง เชาหรือใหเชา เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือ
รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใด
ซึ่งสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย
(5) รับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีกําหนด
(6) ใหกูเงินหรือออกหนังสือค้ําประกันใหแกผูฝากเงินหรือบุคคลใดภายในวงเงินที่ฝากไวกับธนาคาร
โดยใชเงินฝากเปนประกัน
ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูฝากเงินเปนธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร
พาณิชย
(7) ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด รวมทั้ง เก็บเงินตามตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยน
มือดังกลาว
(8) มีบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงินอื่นเทาที่จําเปนแกการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
(9) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล เชน พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(10) เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการใหกูเงินหรือค้ําประกันเงินกูและคาบริการอื่นๆ
(11) เปนตัวแทนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อจาย เรียกเก็บ หรือรับชําระคาที่ดิน คาชดเชยการ
ลงทุน คาบริการ คาธรรมเนียม หรือเงินประเภทอื่นตามที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดมอบหมายใหธนาคาร
จาย เรียกเก็บ หรือรับชําระจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเปนตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการ
(12) รับฝากเงินเพื่อสงเคราะหชีวิตของเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของธนาคารที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(13) รวมดําเนินการตามโครงการชดเชยความเสียหายแกเกษตรกรจากภัยธรรมชาติในการประกอบ
เกษตรกรรม ตามระเบียบของทางราชการ
(14) จัดตั้งบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือธุรกิจที่เปน
ประโยชนโดยตรงแกกิจการของธนาคาร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(15) รวมลงทุนกับนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค เพื่อประกอบเกษตรกรรมตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(16) จัดใหมีการสงเคราะหตามสมควรแกผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูซึ่งพนจากการเปนผูจัดการ
พนักงาน หรือลูกจางของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกลาว
(17) กระทํากิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของธนาคาร
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(มาตรา 9 และมาตรา 10 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 3 )
มาตรา 11 หามมิใหธนาคารกระทําการดังตอไปนี้
(1) ใหกรรมการหรือผูจัดการ หรือภริยาหรือสามีของกรรมการหรือผูจัดการ กูยืมเงิน
(2) รับหุนของธนาคารเองเปนประกัน
(3) จายเงินหรือทรัพยสินใหแกกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของธนาคาร เปนคานายหนา
หรือคาตอบแทนสําหรับหรือเนื่องแตการกระทําหรือการประกอบธุรกิจใดๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ นอกจากเงินเดือน
และเงินอื่นๆ ซึ่งพึงจายตามมาตรา 20 มาตรา 26 และตามขอบังคับของธนาคารที่ออกตามมาตรา 18 (6) และ (8)
(4) ซื้อหรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพย เวนแต
(ก) เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือสําหรับผูจัดการพนักงานและลูกจางของ
ธนาคารใชประโยชนตามสมควร
(ข) เปนการไดมาจากการชําระหนี้หรือจากการประกันตนเงินที่จายใหกูยืมไปหรือจากการซื้อ
อสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแกธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งศาล
บรรดาอสังหาริมทรัพยที่ตกเปนของธนาคารเนื่องจากการชําระหนี้การประกันตนเงินที่จายใหกูยืมไป
หรือเนื่องจากการที่ธนาคารไดซื้ออสังหาริมทรัพยที่จํานองไวแกธนาคารจากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาล
จะตองจําหนายภายในเกาปนับแตวันทอสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของธนาคารหรือภายในกําหนดเวลากวานั้น
ตามที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ เวนแต รัฐมนตรีจะอนุญาตใหใชเปนสถานที่สําหรับดําเนินธุรกิจ หรือ
สําหรับผูจัดการพนักงานหรือลูกจางของธนาคารใชประโยชน
การจําหนายอสังหาริมทรัพยดังกลาวในวรรคกอน ใหกระทําโดยวิธีขายทอดตลาดหรือโดยวิธีอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(มาตรา 11 (4) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525)
หมวด 3
การกํากับ การควบคุมและการจัดการ
มาตรา 12 รัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารเพื่อประโยชนในการนี้ รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งใหธนาคารชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของธนาคาร และมีอํานาจ
ตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบและรายงานกิจการและทรัพยสินของธนาคาร แตไมวาในกรณีใด รัฐมนตรีจะสั่งให
ตรวจสอบหรือรายงานเพื่อทราบกิจการหรือทรัพยสินของเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะที่มีหรือปรากฏอยูใน
ธนาคารมิได

เมื่อรัฐมนตรีไดรับรายงานจากผูตรวจสอบแลว ถาเห็นวาการดําเนินงานของธนาคารขัดตอมติ
คณะรัฐมนตรีหรืออยูในลักษณะอันจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกธนาคารหรือแกประโยชนของ
ประชาชน รัฐมนตรีมีอํานาจยับยั้งหรือสั่งแกไขการดําเนินงานของธนาคารได
มาตรา 13 ในกรณีที่ธนาคารจะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให
คณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสองคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง และใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ
(มาตรา 14 วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 4 )
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยางนอยตองมีผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรีหนึ่งคน ผูแทน
กระทรวงการคลังหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณหนึ่งคน ผูแทน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหนึ่งคน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยหนึ่งคน และผูแทนสหกรณ
การเกษตรผูถือหุนหนึ่งคน
รองประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสามป ผูที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระจะแตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการอีกก็ได
(มาตรา 14 วรรคสองและวรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 )
มาตรา 15 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองหามมิใหเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
หรือกรรมการ
(1) เปนพนักงานหรือลูกจางของธนาคาร
(2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันได
กระทําโดยประมาท
(4) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 14 รองประธานกรรมการและกรรมการซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 15
เมื่อรองประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอื่นเปนรองประธานกรรมการหรือกรรมการแทน ผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนนี้ใหอยูใน
ตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
(มาตรา 16 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519)

มาตรา 17 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึง
เปนองคประชุม ถาในการประชุมครั้งใดประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการเปน
ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ภายใตบังคับมาตรา 21 (4) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 18 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคาร อํานาจ
หนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(1) การออกขอบังคับวาดวยหุนของธนาคาร
(2) การออกขอบังคับวาดวยการค้ําประกันเงินกูตาม มาตรา 10 (2)
(3) การออกขอบังคับวาดวยการมอบอํานาจของผูจัดการใหแกพนักงานของธนาคารตามมาตรา 23
(4) การออกขอบังคับวาดวยการใหเกษตรกร กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร กูเงินธนาคารตาม
มาตรา 31
("(4)" แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 5 )
(5) การออกขอบังคับวาดวยการขายหรือขายลดชวงตั๋วเงินแกสถาบันการเงินตางๆ ตามมาตรา 33
(6) การออกของบังคับกําหนดอัตราตําแหนง เงินเดือน คาจาง คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คารับรอง
และเงินเพิ่มอยางอื่นสําหรับพนักงานและลูกจางของธนาคาร
(7) การออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน การถอดถอน
วินัย การสอบสวนและการลงโทษ สําหรับพนักงานและลูกจางของธนาคาร
(8) การออกขอบังคับวาดวยการสงเคราะหผูจัดการ พนักงาน ลูกจางหรือผูซึ่งพนจากการเปนผูจัดการ
พนักงานหรือลูกจางของธนาคาร และครอบครัวของบุคคลดังกลาว
(9) การตั้งสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
(10) การออกขอบังคับเกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ของธนาคาร
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา 20 ใหธนาคารมีผูจัดการหนึ่งคน
ผูจัดการตองมีสัญชาติไทย ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 มีความรูหรือความชัดเจนเพียงพอ
เกี่ยวกับการธนาคาร การเศรษฐกิจ การเกษตรการสหกรณหรือกฎหมาย และสามารถทํางานใหแกธนาคารไดเต็ม
เวลา
ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูจัดการและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี
ผูจัดการไดรับเงินเดือน คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คารับรองหรือเงินเพิ่มอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

มาตรา 21 ผูจัดการยอมพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดจากสัญชาติไทยหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 หรือ
(4) คณะกรรมการใหออกเพราะหยอนความสามารถหรือบกพรองตอหนาที่มีมลทินมัวหมองหรือ
ทุจริตในการปฏิบัติหนาที่ มติใหผูจัดการออกตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนอกจากผูจัดการ
การใหผูจัดการออกตาม (4) ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา 22 ผูจัดการมีหนาที่บริหารกิจการของธนาคารใหเปนไปตามนโยบายและขอบังคับของธนาคาร และมี
อํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของธนาคารทุกตําแหนง
ผูจัดการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของธนาคาร
มาตรา 23 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูจัดการเปนผูแทนธนาคารเพื่อการนี้ผูจัดการจะมอบอํานาจให
พนักงานของธนาคารผูใดปฏิบัติการใดแทนก็ได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร
มาตรา 24 ผูจัดการมีอํานาจ
(1) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงหรือเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือถอดถอนพนักงานและลูกจางของ
ธนาคาร ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับของธนาคาร แตถาเปนพนักงานตําแหนงรองผูจัดการ ที่ปรึกษา หัวหนา
ฝายหรือตําแหนงซึ่งเทียบเทาตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการกอน
(2) วางระเบียนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการของธนาคารและการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของ
ธนาคาร ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบายหรือขอบังคับของธนาคาร
มาตรา 25 เมื่อตําแหนงผูจัดการวางลง หรือผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการเปน
ผูรักษาการแทนหรือทําการแทนผูจัดการ แตถาไมมีรองผูจัดการ หรือรองผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ให
คณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของธนาคารคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน หรือทําการแทนผูจัดการ แลวแตกรณี
ใหผูรักษาการแทนหรือทําการแทนผูจัดการมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูจัดการ
มาตรา 26 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ พนักงานและลูกจางอาจไดรับโบนัสตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด 4
การประชุมใหญ
มาตรา 27 ใหมีการประชุมใหญสามัญของผูถือหุนปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
ของแตละป เพื่อกิจการดังตอไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน
(2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิในปหนึ่งๆ ของธนาคารตามที่คณะกรรมการเสนอ
(3) พิจารณารายงานกิจการประจําปของธนาคาร
(4) พิจารณาตั้งผูสอบบัญชีประจําป
(5) พิจารณาเรื่องอื่นๆ
(มาตรา 27 แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 )
มาตรา 28 คณะกรรมการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
มาตรา 29 องคประชุมใหญสามัญและวิสามัญ จะตองประกอบดวยผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบคนและมีจํานวนหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนหุนที่มีผูถือแลว
มาตรา 30 ในการประชุมใหญของผูถือหุน ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
ประชุมใหญของผูถือหุนในบริษัทจํากัดที่เกี่ยวกับระเบียบการประชุม การลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 5
การใหกูยืม
มาตรา 31 การใหเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรกูเงินจากธนาคารใหเปนไปตามขอบังคับของ
ธนาคาร ในขอบังคับนั้น ใหกําหนดลักษณะของผูกู วัตถุประสงคของการกูเงิน ระยะเวลาของการชําระเงินกู
จํานวนขั้นสูงของเงินกู การใหมีหรือการยกเวนหลักประกันเงินกู อัตราดอกเบี้ยเงินกู การชําระหนี้เงินกู และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การใหกูเงินเพื่อพัฒนาความรูในดานเกษตรกรรมหรืออาชีพอยางอื่นเพื่อเพิ่มรายไดและเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรตามมาตรา 9 (1) (ค) และเพื่อใชสําหรับการดําเนินกิจการ
ตามโครงการที่เปนการสงเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมตามมาตรา 9 (1) (ง) รวมกันแลวตองไม
เกินรอยละยี่สิบของเงินที่ใหกูในแตละรอบปบัญชี
(มาตรา 31 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 6)
มาตรา 32 สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยที่ผูกูไดกรรมสิทธิม์ าโดยใชเงินกูจากธนาคารและในเอกสารการกู
นั้นไดระบุหามการโอนจํานองหรือจํานําไว ผูกูจะโอน จํานองหรือจํานําทรัพยสินนั้นไมได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากธนาคาร
หมวด 6
การจัดหาเงินทุน
มาตรา 33 ในการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินงานของธนาคารใหธนาคารมีอํานาจ
(1) กูยืมเงินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(2) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน

(3) ขายหรือขายลดชวงตั๋วเงินแกสถาบันการเงินตางๆ ตามขอบังคับของธนาคาร
(4) รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือบุคคลอื่น
(มาตรา 33 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519)
(5) ออกสลากออมทรัพยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
( "(5)" บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 7)
มาตรา 34 จํานวนหนี้สินทั้งหมดของธนาคารตามมาตรา 33 (1) และ (2) ตองไมเกินยี่สิบเทาของจํานวนเงิน
มูลคาหุนที่ชําระแลว เงินสํารองและกําไรสะสม
ในการคํานวณหนี้สินตามความในวรรคกอน ถาเปนหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ใหคํานวณเปน
เงินตราไทยโดยเทียบจากคาเสมอภาคของเงินตราสกุลนั้นในวันใชบังคับสัญญากูยืมเงินที่กอใหเกิดหนี้สินนั้น
มาตรา 34 ทวิ ใหมีกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในธนาคาร เรียกวา "กองทุนที่ดิน" เพื่อใหความชวยเหลือในดานการ
ใหกูเงินแกเกษตรกรเพื่อนําไปจัดหาที่ดินทํากิน พัฒนาที่ดินและประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมาย
วาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนที่ดินประกอบดวย เงินที่ไดรับจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรตามระเบียบสํานักนกยกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลืออื่นๆ
เงินจากกองทุนที่ดินใหใชจายเพื่อวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง และเปนคาใชจายในการบริหารงาน
กองทุนที่ดิน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบ ของบังคับหรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูจัดการมีอํานาจหนาที่บริหารกองทุนที่ดินใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหนึ่ง และตามระเบียบ
ขอบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกําหนดตามวรรคสอง และใหนํามาตรา 23 และมาตรา 25 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ผูจัดการตองแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนที่ดินออกจากบัญชีและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินอื่นของธนาคาร
(มาตรา 34 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 34 ตรี ในกรณีที่ธนาคารขอใหรัฐบาลค้ําประกันเงินกูที่ธนาคารกูยืมจากแหลงใหกูยืมในตางประเทศหรือ
ภายในประเทศ ใหรัฐบาลมีอํานาจค้ําประกันเงินกูนั้นไดแตยอมรวมของเงินกูที่จะค้ําประกันเมื่อรวมกับตนเงินที่
การค้ําประกันของรัฐบาลยังคางอยูตองไมเกินสิบสองเทาของจํานวนมูลคาหุนที่ชําระแลว เงินสํารองและกําไร
สะสมของธนาคารเมื่อคํานวณเปนเงินบาท ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการค้ําประกันตามอํานาจที่มีอยูในกฎหมายใด
การคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทเพื่อทราบยอดรวมของเงินกูตามวรรคหนึ่งใหใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอางอิงประจําวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวในวันทําสัญญา
(มาตรา 34 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 มาตรา 8)
หมวด 7
การจัดสรรกําไร
มาตรา 35 กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจายโบนัสตามมาตรา 26 ใหโอนเขาบัญชีกําไรสะสม

มาตรา 36 หามมิใหธนาคารจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรสะสม
มาตรา 37 ทุกคราวที่ธนาคารจายเงินปนผล ใหธนาคารจัดสรรกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของเงินปนผลที่จาย
เมื่อเงินสํารองตามวรรคกอนมีจํานวนเทากับจํานวนเงินมูลคาหุนที่ชําระแลวหรือมากกวานั้น ธนาคาร
จะงดการจัดสรรหรือลดจํานวนเงินที่จะตองจัดสรรเปนเงินสํารองก็ได
หมวด 8
การสอบบัญชีและรายงาน
มาตรา 38 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการสอบบัญชีของธนาคารอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการตั้งผูสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชี
ของธนาคารประจําปปฏิทินแรก
มาตรา 39 ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของแตละปใหคณะกรรมการเสนองบดุล บัญชีกําไรและ
ขาดทุน ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา และใหคณะกรรมการเสนอรายงานกิจการ
ประจําปของธนาคารตอที่ประชุมใหญพรอมกันดวย
(มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525)
มาตรา 40 ใหธนาคารรายงานกิจการประจําป งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญแลว
ตอคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีของแตละป รายงานนั้นใหกลาวถึงผลงานของ
ธนาคารในปที่ลวงมาแลว คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารและแผนงานที่จะจัดทําในปตอไป
(มาตรา 40 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525)
หมวด 9
บทเบ็ดเสร็จ
มาตรา 41 ใหธนาคารไดรับยกเวนการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ถาธนาคารเกี่ยวของกับกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหมีการจดทะเบียนและนิติกรรม ในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเชนวานั้นใหธนาคารไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม เพื่อการดังกลาวตามกฎหมายวาดวย
การนั้น
(มาตรา 41 วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525)
มาตรา 42 ในการชําระบัญชีธนาคาร ใหจายคืนคาหุนแกผูถือหุนอื่นกอนกระทรวงการคลัง
หมวด 10
บทกําหนดโทษ

มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เปนความรับผิดอันยอมความได
(มาตรา 43 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519)
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี
-------------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในการสงเสริมพัฒนาการเกษตรของประเทศ
จําเปนตองจัดใหความชวยเหลือทางการเงินอันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งเพื่อเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต
และรายไดการเกษตร การใหความชวยเหลือเชนนั้นควรจัดขยายออกไปอยางกวางขวางทั้งในดานเกษตรกร
โดยตรง และในดานกลุมเกษตรกรกับสหกรณการเกษตร การดําเนินงานใหความชวยเหลือทางการเงินในดาน
ตางๆ เหลานี้ควรอยูภายใตการควบคุมเปนระบบเดียวกันเพื่อใหไดผลมั่นคงและสะดวกในการจัดหาเงินทุน
เพิ่มเติม ฉะนั้น จึงสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรขึ้นเปนสถาบันในระดับชาติเพื่อทํา
หนาที่ดังกลาวนี้

