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ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ว่าด้วยการเงิน  การพัสดุของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร   

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
พ.ศ.  2561 

 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  20  กรกฎาคม  2547  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน 
และใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาโครงสร้างทางการเกษตร  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  เพิ่มผลผลิต
ต่อหน่วยและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  
ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  เร่ือง  มาตรฐานการเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารพัสดุ  
การบัญชี  การรายงานทางการเงิน  และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2560  เพื่อให้การดําเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินงาน 
ของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นสมควรกําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน   
ของประเทศ  มีมติเม่ือวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561  กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการเงิน  การพัสดุ
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ว่าด้วยการเงิน  การพัสดุของกองทุน 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  

การแข่งขันของประเทศ 
“เงินกองทุน”  หมายความว่า  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี   

เงินที่มีผู้บริจาค  และดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
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“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

“ผู้บริหารกองทุน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการที่ทําหน้าที่บริหารกองทุน 
“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  การประมงเพาะเลี้ยง  การทํานาเกลือ  

การใช้และรักษาทรัพยากรจากที่ดิน  น้ํา  และป่าไม้  หรือกิจการอื่นที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
“เกษตรกร”  หมายความว่า  ผู้ประกอบเกษตรกรรม  และให้หมายความถึงกลุ่มหรือคณะบุคคล

ที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบเกษตรกรรม  โดยจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ 
“ปรับโครงสร้างการผลิต”  หมายความว่า  เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  เสริมสร้าง  ส่งเสริม  

สนับสนุน  พัฒนาโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต  ตลอดจนการแปรรูป  
และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า  รวมทั้งช่วยเหลือให้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
ที่ได้รับผลกระทบไปยังอาชีพอื่น ๆ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

“ภาคเอกชน”  หมายความว่า  สถาบัน  องค์กร  ที่เป็นนิติบุคคล  และมีวัตถุประสงค์ดําเนินงาน
ด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก 

“เจ้าของโครงการ”  หมายความว่า  เกษตรกร  หน่วยงานของรัฐ  หรือภาคเอกชน  ที่เสนอโครงการ  งาน  
หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 

“โครงการที่ได้รับอนุมัติ”  หมายความว่า  โครงการ  งาน  หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติอนุมัติเงินกองทุนสนับสนุนโครงการ 
ดังกล่าวแล้ว 

“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การบริหารพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ข้อ 4 วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้น  โดยอนุโลม 

ข้อ 5 ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อบังคับนี้  ให้ขอยกเว้นหรือผ่อนผัน
จากคณะกรรมการบริหารกองทุน  และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด  1 
กองทุน 

 
 

ข้อ 7 ให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ปฏิรูปผลิตผล 
ทางการเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาคุณภาพ  ตลอดจนการแปรรูป  การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าเกษตรและอาหาร  และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพ 
สู่สินค้าที่มีศักยภาพ  รวมทั้งประกอบอาชีพอื่นด้วย 

ข้อ 8 กองทุนประกอบด้วย  เงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
(3) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

หมวด  2 
การเงิน 

 
 

ส่วนที่  1 
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ 9 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนําเงินของกองทุนฝากกระทรวงการคลัง  โดยให้เปิด
บัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ชื่อ  “บัญชีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ”  เพื่อฝากเงินของกองทุนและห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่าย
ก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่มีความจําเป็น  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้  ณ  ธนาคารพาณิชย์
ในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับวรรคหน่ึง  เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ข้อ 10 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนําเงินที่กองทุนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุน
ภายในสามวันทําการนบัแต่วันที่ได้รับเงิน 

ส่วนที่  2 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ 11 ให้ผู้บริหารกองทุนจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี  ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา  แผนการปฏิบัติงาน  ประมาณการรายรับ
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รายจ่ายประจําปี  และประมาณการกระแสเงินสด  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ
อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  และให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวัน 
ก่อนวันเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน   

การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหน่ึง  ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 12 การจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายเพื่อกิจการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ในลักษณะหมุนเวียน  หรือจ่ายขาดภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน  ดังนี้ 

(1) สนับสนุนแผนงาน  โครงการ  งาน  หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรที่หน่วยงานของรัฐ  เกษตรกร  หรือภาคเอกชนเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

(2) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ 
ข้อ 13 ให้เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งจ่าย 

และเบิกจ่ายเงินของกองทุน  เม่ือได้รับอนุมัติแผนตามข้อ  11  และได้รับความเห็นชอบตามข้อ  12 
ส่วนที่  3 

กรอบและเง่ือนไขการสนับสนุนเงิน 
 

 

ข้อ 14 เงินจ่ายขาด  ให้เฉพาะกรณีหรือค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายในกรณีทดลอง  หรือสาธิต  หรือนําร่อง 
(2) ค่าใช้จ่ายกรณีจูงใจให้เกิดการผลิต  หรือเปลี่ยนแปลงการผลิต 
(3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  สําหรับงานวิจัยต้องเป็นการวิจัยประยุกต์  (Applied  Research)   

หรือการวิจัยด้านการตลาด  และต้องไม่เป็นโครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน  (Basic  Research) 
(4) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  อาทิ  การฝึกอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน 
(5) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  หรือค่าบริหารโครงการของหน่วยงานราชการตามหลักเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  หรือตามที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินร้อยละ  3  ของงบประมาณโครงการ 
(6)  ชดเชยดอกเบี้ยกรณีกู้ยืมจากธนาคารของรัฐ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
(7)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ข้อ 15 เงินหมุนเวียน  หรือเงินยืม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
(1) ค่าลงทุนต่าง ๆ  อาทิ  ค่าก่อสร้างโรงเรือนหรือโรงงาน  ค่าเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  ฯลฯ 
(2) ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตและการตลาด 
ข้อ 16 วงเงินให้ยืม  กําหนดการชําระคืน  และอัตราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

บริหารกองทุน  โดยพิจารณาตามความจําเป็นของแต่ละโครงการจากแผนปฏิบัติงาน  แผนการใช้เงิน  
แผนการชําระคืน  และผลตอบแทนของโครงการ 
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ข้อ 17 กรณีใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือธนาคาร
ของรัฐ  กองทุนจะชดเชยดอกเบี้ยให้ทั้งหมดหรือบางส่วน  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  
และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็น 

ข้อ 18 กรณีใช้เงินกองทุนโดยธนาคารของรัฐบริหารจัดการ  ให้จ่ายค่าตอบแทนให้ธนาคาร
ของรัฐตามที่เกิดขึ้นจริง  หรือตามที่ธนาคารของรฐักําหนด 

ข้อ 19 สําหรับข้อ  17  และข้อ  18  ให้ใช้สําหรับโครงการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) โครงการที่ไม่สามารถกํากับ  ดูแลความเสี่ยงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
(2) โครงการที่ใช้งบประมาณดําเนินการจํานวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับฐานะการเงินของกองทุน 

ในแต่ละปี 
ส่วนที่  4 

การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน 
 

 

ข้อ 20 เจ้าของโครงการใดประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อดําเนินโครงการ
เก่ียวกับการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ให้ย่ืนความจํานงพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  
โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 

(1) ชื่อโครงการ  หรืองาน  หรือกิจกรรม 
(2) ชื่อเจ้าของโครงการ  หรือหน่วยงานรับผิดชอบ 
(3) หลักการและเหตุผล 
(4) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(5) วิธีดําเนินงาน 
(6) ขอบเขตการดําเนินงาน 
(7) ระยะเวลาดําเนินงาน  หรือแผนปฏิบัติงาน 
(8) งบประมาณ  หรือแผนการใช้เงิน  หรือแผนการคืนเงิน 
(9) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(10) กรอบแนวทางการจัดการปัญหา  หรือความเสี่ยงของโครงการ 
(11) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(12) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
ข้อ 21 การเสนอขอใช้เงินกองทุนของโครงการ  งาน  หรือกิจกรรมต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุน  และให้ดําเนินการเสนอ  ดังนี้ 
(1) กรณีโครงการ  งาน  หรือกิจกรรมที่เสนอโดยเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  หรือองค์กร

เกษตรกรและภาคเอกชน  ซึ่งต้องได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า   
และหากเป็นเกษตรกรต้องเสนอในนามสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้ รับการยอมรับ 
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จากส่วนราชการ  โดยผู้เสนอโครงการจะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกํากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน  การใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2) กรณีโครงการ  งาน  หรือกิจกรรมที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นโครงการ  งาน  
หรือกิจกรรมที่ดําเนินการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและเป็น
โครงการที่เกิดจากความต้องการหรือการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

ข้อ 22 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
ของเจ้าของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  และมีหน้าที่วิเคราะห์ความเหมาะสม 
ของโครงการ  โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างน้อย  ดังนี้ 

(1) เป็นโครงการ  หรือกิจกรรมที่ลดผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม  อันเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้าที่มีผลบังคับแล้ว  และที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

(2) เป็นโครงการที่สามารถเพิ่มศักยภาพท้ังด้านการผลิตและการตลาด 
(3) เป็นโครงการที่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  หรือเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  

สอดคล้องกับประสบการณ์  และความชํานาญของเกษตรกร 
(4) กรณีเป็นโครงการ  หรือกิจกรรม  ที่จะไปทดแทนกิจกรรมเดิม  จะต้องให้ผลตอบแทน 

ไม่น้อยกว่ากิจกรรมเดิม 
(5) กรณีที่ เป็นการวิจัย  ต้องเป็นการวิจัยประยุกต์  (Applied  Research)  หรือการวิจัย 

ด้านตลาด  และต้องไม่เป็นโครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน  (Basic  Research) 
(6) พื้นที่ดําเนินโครงการ  อยู่ในพื้นที่ของกิจกรรม  หรือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็น

โครงการปรับโครงสร้าง  หรือโครงการให้เกษตรกรปรับตัว  และหรือ  ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
(7) การเสนอขอรับการสนับสนุนในรูปเงินทุนหมุนเวียน  ต้องระบุเง่ือนไขและแผนการคืนเงิน

ให้ชัดเจน 
ส่วนที่  5 

การเบิกเงินจากกองทุน 
 

 

ข้อ 23 หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติสามารถดําเนินการ
ได้ทันทีนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ   

แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้ว  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทําเร่ืองขอเบิกเงินกองทุน  จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่อนุมัติ   
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 24 เงินกองทุนที่ขอเบิก  เม่ือได้รับแล้วให้นําไปใช้ตามกิจกรรมของโครงการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น  
จะนําไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 
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ข้อ 25 ให้เจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินกองทุนตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน
โครงการที่ได้รับอนุมัตินั้น  หรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  รายจ่ายที่กําหนด
ไว้สําหรับโครงการใดให้ใช้สําหรับโครงการนั้น  จะนําไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นหรือโครงการอื่นไม่ได้   
เว้นแต่จะได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  ทั้งนี้  ไม่ให้นําเงินอื่นใดหรือเงินกองทุน 
ที่สนับสนุนโครงการอื่นฝากเข้าในบัญชีเงินกองทุน 

ข้อ 26 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของรัฐ  
ในชื่อบัญชี  “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  โครงการ...........(เงินหมุนเวียน)  และหรือ  
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ  โครงการ...........(เงินจ่ายขาด)”  โดยแยกเป็นรายโครงการ  
และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบเพื่อสั่งโอนเงิน  ไปเข้าบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ 27 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
เสนอเร่ืองขอเบิกเงินกองทุนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเม่ือถึงกําหนด  หรือใกล้ถึงกําหนดจ่ายเงิน  
โดยมีเอกสารประกอบการขอเบิก  ดังนี้ 

(1) มติคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
(2) แผนการปฏิบัติงาน 
(3) แผนการใช้จ่ายเงิน 
(4) แผนการส่งเงินคืนกองทุน  (กรณีที่เบิกเงินหมุนเวียน) 
(5) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามข้อ  26 
(6) อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะกําหนด 
ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ   

ลงนามในบันทึกคํารับรองแล้วแต่กรณีการขอสนับสนุนเงินในลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ายขาด  และให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ  เป็นผู้กํากับดูแลการปฏิบัติงาน  การใช้เงิน
ของเจ้าของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

ข้อ 28 กรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการนําเงินที่ได้รับอนุมัติตามแผนงาน  โครงการ  
หรือกิจกรรม  ไปจัดสรรให้สถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกร  ให้ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) ก่อนขอเบิกเงินจากกองทุนฯ  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเร่งดําเนินการจัดทํา 
นิติกรรมสัญญากับสถาบันเกษตรกรหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจาก
วันที่แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ได้รับอนุมัติ 

(2) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทําเร่ืองขอเบิกเงินกองทุนฯ  จากสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่อนุมัติ  พร้อมนิติกรรมสัญญาตามข้อ  (1)  เพื่อให้กองทุนฯ  
กําหนดวันโอนเงินให้สอดคล้องตามกําหนดในนิติกรรมสัญญาดังกล่าว  เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจาก 
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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ข้อ 29 กรณีแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ  มีระยะเวลา
ดําเนินการมากกว่า  1  ปี  และกองทุน  แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็นระยะ ๆ  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทําเร่ืองขอเบิกเงินกองทุน  จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สําหรับการดําเนินงานในระยะต่อไป   
เม่ือถึงกําหนดหรือก่อนจะถึงกําหนดการใช้เงินภายในสามสิบวันทําการ 

ส่วนที่  6 
การควบคุมติดตาม  และการนําส่งเงินคืนกองทุน 

 
 

ข้อ 30 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ออกติดตามผลการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ   
เป็นระยะ ๆ  ตามความเหมาะสม  แล้วรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 31 กรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการท่ีได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน  
มิได้ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดภายในเวลาสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับเงินจากกองทุน  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของโครงการส่งเงินคืนกองทุน  ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 32 กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบโครงการ  กิจกรรมดําเนินงานไม่เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์  หรือดําเนินการไม่สําเร็จ  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีคําวินิจฉัยเพื่อการส่งคืน
เงินกองทุน 

ข้อ 33 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทํางาน 
ในหน่วยงานเพื่อกํากับ  ดูแลการดําเนินงาน  การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อ 34 กรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถชําระต้นเงินยืมให้แล้วเสร็จ 
ตามแผนการชําระคืนหรือตามกําหนดในสัญญาจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ  3  ต่อปี  อีกส่วนหน่ึง
ต่างหากนอกเหนือจากการคิดดอกเบ้ีย  (ถ้ามี)  สําหรับต้นเงินยืมที่ค้างชําระนับแต่วันถัดจากวันที่ 
ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่ได้รับการชําระครบถ้วน  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเหตุอันสมควรที่ไม่ต้อง
ชําระเงินยืมและค่าปรับตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน   

ข้อ 35 เม่ือโครงการ  หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติสิ้นสุดลง  แล้วมีเงินกองทุนคงเหลือให้เจ้าของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเงินกองทุนพร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นคืนภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ 

ข้อ 36 ให้หน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบโครงการ  หรือกิจกรรมที่ ได้ รับอนุมัติ  ติดตาม 
และตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  
ทุกระยะเวลาสามเดือน  จนกว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจะสิ้นสุด  รายงานดังกล่าวให้ย่ืนต่อสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรอย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดให้รายงาน 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
   

 

ส่วนที่  7 
การบัญชี  และการรายงานทางการเงิน 

 
 

ข้อ 37 คณะกรรมการบริหารกองทุนวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานทางการเงิน  แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป   

ข้อ 38 คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

ข้อ 39 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานการรับ - จ่าย  
เงินกองทุนประจําเดือน  ส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในวันที่  25  ของเดือนถัดไป 

ข้อ 40 ให้หน่วยงานของรัฐที่ รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะ 
จ่ายขาดบันทึกบัญชีในระบบบัญชีชุดส่วนราชการ  และทํารายงานการรับ - จ่ายเงินของโครงการ 
ส่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  หรือวันเสร็จสิ้นโครงการ  
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ   

ข้อ 41 ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนในลักษณะหมุนเวียน  
กําหนดระบบบัญชีควบคุมแยกต่างหากจากระบบบัญชีชุดส่วนราชการโดยใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง   
และทํางบการเงินของโครงการส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในหกสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
หรือวันเสร็จสิ้นโครงการ  แล้วแต่กรณี  และรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ 

หมวด  3 
การพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  1 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ 42 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของกองทุน  
โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ 

ข้อ 43 การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ 



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
   

 

ส่วนที่  2 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ข้อ 44 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับบริหารพัสดุของกองทุน  
โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ 

ข้อ 45 ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน  มีหน้าที่และรับผิดชอบเก่ียวกับ
การบริหารพัสดุที่จัดหาด้วยเงินกองทุน  โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของรัฐ 

ข้อ 46 ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่ เกิดจากการใช้
เงินกองทุนในลักษณะจ่ายขาดไปดําเนินการ  ให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน  โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุน  เป็นผู้บริหาร  และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หรือหน่วยงานของรัฐ  เป็นผู้ดูแล   
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  และทรัพย์สินทางปัญญา  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ได้ให้เสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ข้อ 47 ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่ เกิดจากการใช้
เงินกองทุนในลักษณะทุนหมุนเวียนไปดําเนินการ  ให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน  โดยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน  เป็นผู้บริหาร  และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  หรือเจ้าของโครงการ  เป็นผู้ดูแล   
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา  จนกว่าเจ้าของโครงการจะส่งชําระเงินคืนเงินกองทุน
ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  เม่ือนั้นให้ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
ตกเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของเจ้าของโครงการ  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ได้ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ส่วนที่  3 
การตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ 48 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดให้มีระบบ 
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุน  ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  หรือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน
ของกองทุน  หรือมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในการดําเนินงานของกองทุนก็ได้ 

ข้อ 49 คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  เพื่อกํากับดูแล
ติดตามการดําเนินงานตรวจสอบภายใน  ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
   

 

คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 
คนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกองทุน  และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าสองคน   
และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

ข้อ 50 ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  เสนอ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์  อํานาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  การรายงาน  และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้  ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎ   
ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 


