
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขนัของประเทศ 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทนุปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขนัของประเทศ 

         
 

  โดยมติคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ และอาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ (๒) แหงระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ประเทศ  พ.ศ.๒๕๔๘  คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “ กองทุน ”  หมายความวา  กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
   “ คณะกรรมการบริหารกองทุน ”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
   “ เหตุสุดวิสัย ”  หมายความวา เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี ไมมี
ใครจักอาจปองกันได แมทั้งบุคคล ผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวัง
ตามสมควร  อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้นในฐานะเชนนั้น 
 



 

หมวด ๑ 
กรอบและเงื่อนไขการสนบัสนุนเงิน 

 

  ขอ ๔  เงินจายขาด  ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย  ดังตอไปนี้ 
(๑) คาปจจัยการผลิตในกรณีทดลอง/สาธิต/นํารอง 
(๒) คาใชจายตางๆ สําหรับงานวิจัยตองเปนการวิจัยประยุกต (Applied Research) 

หรือการวิจัยดานการตลาด  โดยมีผลวิจัยในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป  และตองไมเปนโครงการวิจัย             
ขั้นพื้นฐาน (Basic Research) 

(๓) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยี  อาทิ  การฝกอบรม  การสัมมนา  
การศึกษาดูงานในประเทศ 

(๔) คาใชจายดําเนินงาน หรือคาบริหารโครงการของหนวยงานราชการตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  หรือตามที่จายจริงแตไมเกิน  รอยละ ๓ ของงบประมาณโครงการ 

(๕) คาใชจายตางๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ขอ ๕  เงินยืม/เงินหมุนเวียน 
(๑) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย  ใหเฉพาะกรณีหรือคาใชจาย  ดังตอไปนี้ 

๑) การชวยเหลือสําหรับโครงการ  ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคา  อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ 

๒) การชวยเหลือสําหรับโครงการที่ริเร่ิมใหม  รวมทั้งกรณีจูงใจใหเกิด
การผลิต  หรือเปลี่ยนแปลงการผลิต 

๓) คาใชจายที่สนับสนุนไดแก 
๓.๑) คาลงทุนตางๆ  อาทิ  คากอสรางโรงเรือน/โรงงาน คาเครื่องมือ

อุปกรณ ฯลฯ 
๓.๒) คาใชจายหมุนเวียนในการผลิต 

๔) กรณีกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  กองทุน
จะชดเชยดอกเบี้ยใหทั้งหมด 

๕) วงเงินใหยืมและกําหนดการชําระคืนใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินงาน/ความจําเปนของแตละโครงการ 

(๒)  เงินยืมคิดดอกเบี้ย  ใหเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับผลตอบแทนคุมคา
การลงทุน โดยวงเงินใหยืม  กําหนดการชําระคืน  และอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน 
โดยพิจารณาตามความจําเปนของแตละโครงการจากแผนปฏิบัติงาน   แผนการใชเงิน   และแผนการชําระคืน 



 

หมวด ๒ 
แหลงเงินทุนและวิธีการใชเงิน 

 
ขอ ๖  ใชแหลงเงินทุนจากธนาคารของรัฐ   โดยกองทุนชดเชยดอกเบี้ยใหทั้งหมดกรณี

เงินยืมปลอดดอกเบี้ยตามขอ ๕ (๑)  หรืออัตราดอกเบี้ยที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดตาม 
ขอ ๕ (๒)  ซ่ึงจะตองชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยที่เหลือจากการเรียกเก็บจากเกษตรกรกรณีเงินยืม         
คิดดอกเบี้ย  และใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปน 

ขอ ๗  ใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรและใหธนาคารของรัฐบริหาร
จัดการ โดยจายคาตอบแทนใหธนาคารของรัฐตามที่เกิดขึ้นจริง  หรือตามที่ธนาคารของรัฐกําหนด 

สําหรับขอ ๖  และ  ขอ ๗  ใหใชสําหรับโครงการดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการที่ไมสามารถกํากับ  ดูแลความเสี่ยงที่เกิดจากผูเขารวมโครงการ 
(๒) โครงการที่ใชงบประมาณดําเนินการจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะ

การเงินของกองทุนในแตละป 

ขอ ๘   ใชเงินกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร สําหรับโครงการที่หนวยงานของรัฐ
หรือสถาบันเกษตรกรเปนผูรับผิดชอบโครงการ 

(๑) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางานในหนวยงานเจาของผูรับผิดชอบ
โครงการเพื่อกํากับ  ดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

(๒) หากหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถชําระตนเงินยืมใหเสร็จสิ้น
ตามแผนการชําระคืนหรือตามกําหนดในสัญญาจะตองเสียคาปรับในอัตรารอยละ ๓ ตอป อีกสวนหนึ่ง
ตางหากนอกเหนือจากการคิดดอกเบี้ย (ถามี)   สําหรับตนเงินยืมที่คางชําระนับแตวันถัดจากวันที่ถึง
กําหนดชําระจนถึงวันที่ไดรับการชําระครบถวน   เวนแตไดรับการผอนผันจากเหตุอันสมควรที่ไมตอง
ชําระเงินยืมและคาปรับตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศ      พ.ศ. ๒๕๔๘   ดังนี้ 

๑) โครงการที่ไมประสบผลสําเร็จ  ไดแก  กิจกรรมที่สงเสริมมีความไมพรอม
ดานเทคนิค 

๒) เกิดเหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติอยางรายแรง   ทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการประสบปญหา 

 
 
 



 

ความใดที่ไมไดกลาวไวในหลักเกณฑ  และวิธีการใชเงินกองทุน ใหนําเรื่องเสนอเขา
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา  หรือกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดใดใหนําเรื่องเสนอเขา
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา  และใหเปนไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 
 
                                                                      ประกาศ  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
                   
 
 
      (ศาสตราจารย  ธีระ  สูตะบุตร) 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
            ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 
     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
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