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พระราชบัญญัติ 
ให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ* พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป7นป8ท่ี ๔๗ ในรัชกาลป;จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว%า 
 
โดยท่ีเป7นการสมควรมีกฎหมายว%าด�วยการให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร%วม

เพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห%งชาติ ทําหน�าท่ีรัฐสภา ดังต%อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว%า “พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ

กองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป7นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ความตกลงกองทุนร%วม” หมายความว%า ความตกลงจัดต้ังกองทุนร%วมเพ่ือสินค�า

โภคภัณฑ* 
“กองทุนร%วม” หมายความว%า กองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ*ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยความ

ตกลงจัดต้ังกองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* 
 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังมีอํานาจออกต๋ัวสัญญาใช�เงินคลังเป7น

เงินตราสกุลต%างประเทศให�แก%กองทุนร%วม ตามข�อผูกพันท่ีจะต�องถือปฏิบัติตามความตกลงกองทุน
ร%วม 

ต๋ัวสัญญาใช�เงินคลังท่ีออกตามวรรคหนึ่งต�องเป7นต๋ัวชนิดเปลี่ยนมือไม%ได�มีข�อกําหนด
ไม%ให�คิดดอกเบ้ีย และเป7นต๋ัวชนิดใช�เงินเม่ือทวงถาม 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๕/หน�า ๒๓/๒๘ กุมภาพันธ* ๒๕๓๕ 
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มาตรา ๕  เม่ือรัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังจะออกหรือออกต๋ัวสัญญาใช�เงิน
คลังเป7นจํานวนเท%าใด ให�ต้ังงบประมาณรายจ%ายไว�ในโอกาสแรกท่ีจะพึงกระทําได�เพ่ือจ%ายเม่ือได�รับ
ทวงถามให�ใช�เงินตามต๋ัวสัญญาใช�เงินคลังนั้น 

ในกรณีท่ียังไม%ได�รับอนุมัติงบประมาณรายจ%ายหรืองบประมาณรายจ%ายท่ีได�รับ
อนุมัติแล�วมีจํานวนไม%พอ หากจําเป7นจะต�องจ%ายเงินเม่ือได�รับทวงถามให�ใช�เงินตามต๋ัวสัญญาใช�เงิน
คลังนั้น ให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังมีอํานาจจ%ายเงินคงคลังตามกฎหมายว%าด�วยเงินคงคลังได� 

 
มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน*ในการดําเนินงานของกองทุนร%วมในประเทศไทย 
(๑) ให�ถือว%ากองทุนร%วมเป7นนิติบุคคล และให�ถือว%ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๒) ให�ทรัพย*สินและสินทรัพย*ของกองทุนร%วมได�รับความคุ�มกันจากการค�น การ

เรียกเกณฑ* การริบ การเวนคืน และการบังคับคดีไม%ว%าในรูปใด ๆ  ท้ังนี้ ยกเว�นกรณีตาม (๕) 
(๓) บรรณสารของกองทุนร%วมจะถูกละเมิดมิได� 
(๔) ให�ทรัพย*สินและสินทรัพย*ท้ังปวงของกองทุนร%วมได�รับยกเว�นจากข�อกํากัด 

ข�อบังคับ การควบคุม และคําสั่งพักชําระหนี้ชั่วคราวไม%ว%าจะเป7นในรูปใด ๆ  ท้ังนี้ เพียงเท%าท่ีจําเป7น
แก%การดําเนินงานของกองทุนร%วมและเท%าท่ีบัญญัติไว�ในความตกลงกองทุนร%วม 

(๕) ให�กองทุนร%วมได�รับความคุ�มกันจากกระบวนการทางกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ตามหน�าท่ี เว�นแต%จะเป7นคดีท่ีฟRองกองทุนร%วม 

(ก) โดยผู�ให�กู�ยืมเงินแก%กองทุนร%วมท่ีเก่ียวกับเงินท่ีได�กู�ยืมนั้น 
(ข) โดยผู�ซ้ือหรือผู�ถือหลักทรัพย*ซ่ึงออกโดยกองทุนร%วมท่ีเก่ียวกับหลักทรัพย*นั้น 
(ค) โดยผู�รับมอบอํานาจหรือผู�สืบสิทธิในเรื่องผลประโยชน*ดังกล%าวเก่ียวกับกรณี

ตาม (ก) และ (ข) 
การดําเนินคดีตาม (๕) จะกระทําได�เฉพาะในศาลท่ีมีเขตอํานาจในท�องท่ีท่ีกองทุน

ร%วมได�ทําข�อตกลงล%วงหน�าเป7นลายลักษณ*อักษรไว�กับคู%กรณีอีกฝUายหนึ่ง หากไม%มีการทําข�อตกลงเช%น
ว%านั้น หรือข�อตกลงนั้นไม%มีผลบังคับตามกฎหมายไม%ว%าด�วยเหตุใด โดยมิใช%ความผิดของคู%กรณีฝUายท่ี
เป7นผู�ยื่นฟRองกองทุนร%วม การฟRองคดีให�ฟRองต%อศาลท่ีมีเขตอํานาจในท�องท่ีท่ีกองทุนร%วมมีสํานักงาน
ใหญ%หรือสํานักงานตัวแทนต้ังอยู% และก%อนท่ีศาลจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�กองทุนร%วมแพ�คดี ให�
ทรัพย*สินและสินทรัพย*ของกองทุนร%วมไม%ว%าอยู% ณ ท่ีใด และอยู%ในครอบครองของผู�ใด ได�รับความคุ�ม
กันจากการค�นการเอาไปเสียในรูปใด ๆ การบังคับจํานอง การยึด การอายัด และการใช�วิธีการ
ชั่วคราวก%อนพิพากษาไม%ว%าโดยวิธีใด 

 
มาตรา ๗  ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค*ของกองทุนร%วมให�กองทุนร%วม 

ทรัพย*สิน สินทรัพย* รายได� การปฏิบัติการ และการดําเนินธุรกิจของกองทุนร%วมท่ีได�รับมอบอํานาจ
จากความตกลงกองทุนร%วม ได�รับยกเว�น 

(๑) ภาษีทางตรง 
(๒) อากรศุลกากรท้ังปวง สําหรับสินค�าท่ีนําเข�าหรือส%งออกเพ่ือใช�ในการดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงค*ของกองทุนร%วม  ท้ังนี้ เว�นแต%ภาษีหรืออากรศุลกากรซ่ึงเรียกเก็บเป7นปกติจากสินค�า
โภคภัณฑ*ท่ีมีถ่ินกําเนิดในราชอาณาจักรท่ีริบมาให�แก%กองทุนร%วม 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินค�าหรือบริการซ่ึงมีมูลค%าสูงท่ีจําเป7นเพ่ือใช�ในการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค*ของกองทุนร%วม โดยราคาของสินค�าหรือบริการนั้นได�รวมภาษีหรืออากรไว�ด�วย ให�การซ้ือ
สินค�าหรือบริการนั้นได�รับยกเว�นภาษีหรืออากร หรือได�รับการคืนภาษีหรืออากร  ท้ังนี้ เท%าท่ีกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกําหนด 

สินค�าท่ีนําเข�าหรือซ้ือโดยได�รับยกเว�นภาษีหรืออากรตามมาตรานี้ ห�ามมิให�ขาย หรือ
จําหน%ายในราชอาณาจักร เว�นแต%จะได�ตกลงกันกําหนดเง่ือนไขไว�เป7นอย%างอ่ืน 

 
มาตรา ๘  ให�ผู�ว%าการ กรรมการบริหาร ผู�ว%าการสํารอง กรรมการบริหารสํารอง

กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษา กรรมการผู�จัดการและพนักงานของกองทุนร%วม รวมท้ังผู�เชี่ยวชาญซ่ึง
ปฏิบัติงานของกองทุนร%วม ได�รับเอกสิทธิ์และความคุ�มกัน ดังต%อไปนี้ 

(๑) ในการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีให�ได�รับความคุ�มกันจากกระบวนการทางกฎหมาย เว�น
แต%กองทุนร%วมจะสละความคุ�มกันนั้น 

(๒) ได�รับยกเว�นจากข�อจํากัดเก่ียวกับการเข�าเมืองตามกฎหมายว%าด�วยคนเข�าเมือง การ
ปฏิบัติตามกฎหมายว%าด�วยทะเบียนคนต%างด�าว และได�รับความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต%างประเทศเช%นเดียวกับบุคคลในฐานะเทียบเท%าของสถาบันการเงินระหว%างประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศไทย
เป7นภาคี เอกสิทธิ์และความคุ�มกันในข�อนี้ให�ใช�กับบุคคลในครอบครัวท่ีประกอบเป7นส%วนของครัวเรือนของ
บุคคลดังกล%าวด�วย 

(๓) ได�รับความสะดวกในการเดินทางเช%นเดียวกับบุคคลในฐานะเทียบเท%าของสถาบัน
การเงินระหว%างประเทศอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศไทยเป7นภาคี 

(๔) ได�รับยกเว�นการเสียภาษีเงินได�เฉพาะในส%วนของเงินได�ท่ีได�รับจากกองทุนร%วม 
ความใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) มิให�ใช�บังคับกับคนงานฝUายบริการของกองทุนร%วม และ

ความใน (๒) และ (๔) มิให�ใช�บังคับกับผู�ซ่ึงมีสัญชาติไทย 
 
มาตรา ๙  ให�การสื่อสารท่ีเป7นทางการของกองทุนร%วมได�รับการปฏิบัติเช%นเดียวกับการ

สื่อสารท่ีเป7นทางการของประเทศสมาชิกอ่ืน  ท้ังนี้ เท%าท่ีไม%ขัดต%ออนุสัญญาว%าด�วยโทรคมนาคมระหว%าง
ประเทศ ท่ีจัดทําข้ึนภายใต�ความอุปถัมภ*ของสหภาพโทรคมนาคมระหว%างประเทศ ท่ีประเทศไทยร%วมเป7น
ภาคีอยู%ด�วย 

 
มาตรา ๑๐๒  ให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีมีอํานาจแต%งต้ังผู�ว%าการคนหนึ่งและผู�ว%าการสํารองอีกคนหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติงานในคณะมนตรี
ผู�ว%าการตามท่ีกําหนดไว�ในความตกลงกองทุนร%วม 

 
มาตรา ๑๑๓  ให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว%าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส%วนท่ีเก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของแต%ละกระทรวง 
                                                 

๒ มาตรา ๑๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร%วมเพ่ือ
สินค�าโภคภัณฑ* (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ มาตรา ๑๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร%วมเพ่ือ
สินค�าโภคภัณฑ* (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท*  ป;นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประเทศไทยได�เข�าเป7นภาคีใน
ความตกลงจัดต้ังกองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ*ภายใต�โครงการรวมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* ซ่ึงจัดต้ังข้ึน
ตามมติของท่ีประชุมสหประชาชาติว%าด�วยการค�าและการพัฒนา สมัยท่ี ๔ และในการเข�าเป7นภาคี
ความตกลงดังกล%าว ประเทศไทยจะต�องออกต๋ัวสัญญาใช�เงินคลังสําหรับใช�ในกองทุนร%วมตามข�อ
ผูกพันของประเทศสมาชิก ตลอดจนให�ความคุ�มครองการดําเนินงานของกองทุนร%วมและให�เอกสิทธิ์
และความคุ�มกันแก%กองทุนร%วมและบุคคลท่ีเข�ามาปฏิบัติงานเพ่ือกองทุนร%วมในประเทศไทย ดังนั้น 
เพ่ือให�เป7นไปตามความตกลงดังกล%าว  จึงจําเป7นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับกองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ* (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต%วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป7นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในป;จจุบัน การดําเนินการ
ของกองทุนร%วมเพ่ือสินค�าโภคภัณฑ*ได�มุ%งเน�นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของ
สินค�าโภคภัณฑ* มากกว%าท่ีจะเป7นแหล%งเงินทุนในการช%วยพยุงราคาสินค�าโภคภัณฑ* กิจกรรมของ
กองทุนร%วมจึงเป7นเรื่องท่ีมีความเก่ียวข�องกับอํานาจหน�าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ*เป7นส%วน
ใหญ% ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการตามกิจกรรมของกองทุนร%วมเป7นไปอย%างมีประสิทธิภาพ สมควร
กําหนดให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจใน
การแต%งต้ังผู�ว%าการและผู�ว%าการสํารองเพ่ือปฏิบัติงานในคณะมนตรีผู�ว%าการตามความตกลงของ
กองทุนร%วม รวมท้ังกําหนดให�รัฐมนตรีว%าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ร%วมกับ
รัฐมนตรีว%าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*  จึงจําเป7นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล%ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๑ ก/หน�า ๒๕/๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 

หยก/ปรับปรุง 
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๖ พฤาภาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


