
 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขนัของประเทศ 

วาดวยการเบิกเงิน   การจายเงิน   การนาํสงเงินกองทุนและการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
         
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเบกิเงิน การจายเงิน   
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินกองทุนและการพัสด ุ กองทุนปรับโครงสรางการผลิต           
ภาคเกษตรเพือ่เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ   อาศัยอํานาจตามความในขอ   ๑๓   แหง
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘   คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทนุปรับโครงสรางการผลติ   
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยการเบิกเงิน  การจายเงิน  การนําสง
เงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
  ขอ ๓ ในระเบยีบนี ้
 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม  
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
                       “สวนราชการ”  หมายความวา   กระทรวง   ทบวง  กรม  และสวนราชการที่เรียก
ช่ืออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม  ซ่ึงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางการผลิต 
 “ คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสราง  
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
              “โครงการที่ไดรับอนุมัต”ิ  หมายความวา โครงการ  งาน  หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสราง 
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
 

 



 ๒
 

หมวด ๑ 
การรับเงิน 

 

 ขอ ๔ ใหสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร เปดบัญชีเงินฝากไวทีก่ระทรวงการคลัง ช่ือบัญชี 
“กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” 
 เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานใหมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจภายใน
วงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ ๕ เงินที่เปนรายรับของกองทุน ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย
กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ใหฝากเขาบัญชี  “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ”   
ตามขอ ๔ ภายใน ๕ วันทําการนับแตวนัทีไ่ดรับเงิน 
 ขอ ๖ ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งผลประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากการใชเงิน
กองทุนในการดําเนินการโครงการ ใหเปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของกองทุน โดยคณะกรรมการฯ เปนผู
บริหาร และสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูดูแลทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาดังกลาว 
 

หมวด ๒ 
การจายเงิน 

 

 ขอ ๗ การจายเงินกองทุน ใหจายไดเฉพาะคาใชจายเพือ่ดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
กองทุนตามความในขอ ๑๐ แหงระเบยีบกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยกองทุนปรบัโครงสรางการผลิต  
ภาคเกษตรเพือ่เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเปนผูมอํีานาจสั่งจายเงินกองทุนฯ  
 ขอ ๘  ใหสวนราชการ หนวยงาน หรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดรับอนุมัติ 
เสนอเรื่องขอเบิกเงินกองทุนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแนบมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวของ
ประกอบการขอเบิก  และใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดใหสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกรผู
รับผิดชอบโครงการ/กจิกรรม ที่ไดรับอนมุัติลงนามในบนัทึกคาํรับรองตามแนบทายระเบยีบนีแ้ลวแตกรณ ี
การขอสนับสนุนเงินในลักษณะหมุนเวยีนหรือจายขาด แลวหวัหนาสวนราชการ หนวยงานหรือองคกรผู
รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม เปนผูกํากบัดูแลการปฏิบัติงาน การใชเงินของเจาของโครงการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการตอไป 
 ขอ ๙ ใหสวนราชการ  หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับ
อนุมัติเปดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ในชื่อบัญชี    “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ”     กรณีที่ไดรับการสนับสนุนหลายโครงการใหแยก 



 ๓
 
บัญชีเงินฝากเปนรายโครงการ และแจงเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบ
เพื่อส่ังโอนเงิน ไปเขาบัญชขีองเจาของโครงการที่ไดรับอนุมัติเพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอ ๑๐ ใหเจาของโครงการที่ไดรับอนุมัตใิชจายเงินกองทุนตามรายละเอียดที่กําหนดไว
ในโครงการทีไ่ดรับอนุมัตินัน้ หรือกอหนี้ผูกพันตามโครงการไดภายในวงเงนิที่ไดรับอนุมัติ รายจายที่
กําหนดไวสําหรับโครงการใดใหใชสําหรับโครงการนั้น จะนําไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน หรือโครงการอื่น
ไมได  รวมทั้งไมใหนําเงินอืน่ใดหรือเงินกองทุนที่สนับสนุนโครงการอื่นฝากเขาในบัญชีเงินกองทุน 
 ขอ ๑๑ สําหรับคาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ ๑ ของเงินกองทุน สวนคาใชจาย
ในการบริหารโครงการ ใหคิดตามคาใชจายจริงแตไมเกนิรอยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ 
 ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ไดรับ
เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง โดยนําพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการมาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๓ ในกรณียุบเลิกกองทุน ใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรปดบัญชเีงิน  
ช่ือบัญชี “กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ”  
เพื่อสงเงินคืนกระทรวงการคลัง หรือใหปฏิบตัิตามระเบยีบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๔ เมือ่โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับอนุมัติส้ินสุดลง แลวมีเงินกองทุนคงเหลอืให    
สวนราชการ หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงไดรับอนุมัติสงเงินกองทนุพรอม
ดอกผลที่เกิดขึน้คืนภายใน  ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ 
 

หมวด ๓ 
การเก็บรักษาเงิน  การนาํสงเงินกองทุนและการพัสดุ 

 

 ขอ ๑๕ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมหีนาที่รับผิดชอบการจดัทํารายงานการรับ-จาย
เงินกองทุนประจําเดือน  สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป 
 ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทําบัญชีตามหลักบัญชีคูเกณฑคงคางตาม
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงิน
สําหรับหนวยงานภาครัฐทีก่ระทรวงการคลังประกาศกาํหนด โดยถือรอบระยะเวลาบญัชีตามปงบประมาณ
และใหจัดสงรายงานการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายใน ๙๐ วัน         
นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว ใหเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ พรอมทั้งใหสงสําเนางบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลาง
และสํานักงบประมาณทราบตอไป 
 ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหนาที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อ การจาง
ทําของ  การจางเหมาบริการ การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม  และการจําหนายซึง่วัสดุ ครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสรางของกองทุน 



 ๔
  
 ขอ ๑๘ ทรัพยสินใด ๆ ที่จดัหาดวยเงินกองทุนใหขึ้นทะเบียนเปนทรพัยสินของกองทนุ   
ที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือที่หนวยงานเจาของโครงการนั้น 
 ขอ ๑๙ ใหสวนราชการ หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ/กจิกรรมทีไ่ดรับอนุมัติ 
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ   และรายงานผลตอคณะกรรมการฯ 
ทุกระยะเวลา ๓ เดือน จนกวาโครงการที่ไดรับอนุมัติจะสิ้นสุด รายงานดังกลาวใหยื่นตอสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรอยางชาไมเกิน ๑๕ วนั นับแตวันครบกําหนดใหรายงาน 
 ขอ ๒๐ ใหสวนราชการ หนวยงานหรือองคกรผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับ
อนุมัติจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีของกองทุนทุกสิ้นปงบประมาณ    
และรายงานผลตอคณะกรรมการฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยเสนอผานสาํนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 
 ขอ ๒๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การจายเงิน  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน             
การนําสงเงิน  การพัสดุ  และวิธีปฏิบัติอ่ืนใด นอกจากที่กาํหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๒ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
  
 
 
     
 
 


