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ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
วาดวยกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณจัดต้ังกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถการ
แขงขันของประเทศ เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและใชจายในการดําเนินการพัฒนาโครงสรางทาง
การเกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตตอหนวย และผลิตสินคาใหมีคุณภาพได
มาตรฐานสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยกองทุน

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๘” 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขันของประเทศ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสรางการ

ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง การใช

และรักษาทรัพยากรจากที่ดิน น้ํา และปาไม หรือกิจการอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบเกษตรกรรม และใหหมายรวมถึงกลุม

หรือคณะบุคคลท่ีรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงคในการประกอบเกษตรกรรมโดยจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ได 

“ปรับโครงสรางการผลิต” หมายความวา เปล่ียนแปลง ปรับปรุง เสริมสราง 
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาโครงสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการผลิต 
ตลอดจนการแปรรูปและการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา รวมท้ังชวยเหลือใหเกษตรกรปรับเปล่ียน
จากการผลิตสินคาที่ไดรับผลกระทบไปยังอาชีพอื่นๆ 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๔๓ง/๒๔/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียก
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางการผลิต 

“ภาคเอกชน” หมายความวา สถาบัน องคกรนิติบุคคล ท่ีดําเนินงานดาน
การเกษตร 

 
ขอ ๔  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนในสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรียกวา “กองทุน

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
และอาหาร และชวยเหลือใหเกษตรกรปรับเปล่ียนจากการผลิตสินคาท่ีไมมีศักยภาพสูสินคาท่ีมี
ศักยภาพรวมทั้งประกอบอาชีพอื่นดวย 

 
ขอ ๕  กองทุนประกอบดวย เงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาค 
(๓)  ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ

โครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ” ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง 
ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการ
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนเกษตรกร ๔ คน และผูทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวของ ๓ คน 
ซ่ึงแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการ และเลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

การปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรท่ีเกษตรกร หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามมติของคณะกรรมการปฏิรูปผลิตผลการเกษตร หรือตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใชเงินกองทุน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ติดตามผลการดําเนินการของกิจการที่ไดรับอนุมัติตาม (๑) 
(๔)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ขอ ๘  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
มติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
ขอ  ๙   ในการปฏิบั ติหน า ท่ีตามระ เบียบนี้  คณะกรรมการอาจแต ง ต้ั ง

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใด หรือ มอบหมายใหปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดตามท่ีเห็นสมควร และใหนําขอ ๘ มาบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๑๐  การจายเงินกองทุนใหจายไดตามมติของคณะกรรมการ  ภายใต

วัตถุประสงคตามขอ ๔ ในลักษณะหมุนเวียนหรือจายขาด ดังตอไปนี้ 
(๑)  สนับสนุนสินเชื่อ ปจจัยการผลิต และเทคโนโลยี 
(๒)  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
(๓)  ใหความรู จัดฝกอบรม และดูงาน 
(๔)  ใหการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานการเกษตร 
(๕)  ปรับเปลี่ยนอาชีพ 
(๖)  คาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ ๑ ของเงินกองทุน 
(๗)  รายจายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 
ขอ ๑๑  ใหเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอํานาจส่ังจายเงินกองทุน

แกเกษตรกรหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชน ท่ีขอรับการสนับสนุนตามขอ ๗ (๑) และเพื่อใช
จายในกิจการตามวัตถุประสงคของกองทุน 

 
ข อ  ๑๒   ให สํ านั ก ง าน เศรษฐกิ จก า ร เกษตร  เป ดบัญชี เ งิ นฝาก ไว ท่ี

กระทรวงการคลังเรียกวา “บัญชีกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ” 

เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานกองทุน ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับ
ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจภายในวงเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ขอ ๑๓  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การนาํสงเงินและการพสัดุ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๔  การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคูเกณฑคงคาง ตามหลักการและ

นโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับ
หนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนด  โดยถือรอบระยะเวลาบัญชีตาม
ปงบประมาณ และใหจัดสงรายงานการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรอง
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 

ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  จัดทํารายงานการรับ-จายเงินกองทุน
ประจําเดือนสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป 

เ ม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองแลว  ใหเสนอ
คณะกรรมการ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ พรอมท้ังใหสงสําเนางบการเงินดังกลาว ให
กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบตอไป 

 
ขอ ๑๕  ในกรณีท่ีไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหนึ่งขอใดในระเบียบนี้ ใหขอ

ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
ขอ ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
วันมูหะมัดนอร มะทา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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