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ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“โครงการที่ได้รับอนุมัติ” หมายความว่า โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร โครงการส่ ง เสริม การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพของผลิ ต ผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการรักษาเสถียรภาพของราคาและการจําหน่ายผลิตผล
เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการดําเนินการที่จําเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัย
อั น จะเป็ น ผลเสี ย หายแก่ เ กษตรกร โครงการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาการผลิ ต การแปรรู ป
หรื อ การตลาด ซึ่ ง ผลิ ต ผลเกษตรกรรมขั้ น ต้ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร โดยให้ เ กษตรกรมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดําเนินการ โครงการติดตามผลการดําเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่ว ยเหลือหรือส่งเสริม
จากกองทุน ที่ค ณะกรรมการหรือ คณะรัฐ มนตรีไ ด้อ นุมัติ ให้ จัด สรรเงิ นจากกองทุ น เพื่อ ดําเนิน การ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดสรรสําหรับเป็นเงินหมุนเวียนหรือเงินจ่ายขาด
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงินและทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ข้อ ๕ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัตินี้
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(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) ค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนําเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(๕) ดอกผลของเงินกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
ข้อ ๖ ให้สํานักงานเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนและดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อ ๗ ให้สาํ นักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร” สําหรับการรับจ่ายเงินกองทุน
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจหรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐชื่อบัญชีเดียวกันกับวรรคหนึ่ง ภายในวงเงิน เงื่อนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๘ ให้สํานักงานมีอํานาจนําเงินกองทุนไปหาดอกผลโดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจํา
กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือการซื้อหลักทรัพ ย์ข องรัฐบาลได้ โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด
หรือสภาพคล่องของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๙ ในแต่ละปีงบประมาณให้สาํ นักงานจัดทําประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปีของกองทุน
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ชอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและประมาณการรายรับ - รายจ่าย ยังไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังให้ใช้ประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบในปีที่ล่วงมาแล้ว
ไปพลางก่อนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐ การขอรับจัดสรรเงินกองทุน
(๑) หน่ว ยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรสามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อดําเนิน การ
โครงการได้ โดยเสนอแผนการดําเนินงานโครงการต่อสํานักงานหรือสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(๒) องค์กรเกษตรกรสามารถขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกได้ โดยเสนอ
แผนการดําเนินงานโครงการต่อหน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแล
ข้อ ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเปิดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นรายโครงการ ชื่อบัญชี “เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ....”
และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้สํานักงานทราบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชี
ข้อ ๑๒ กําหนดระยะเวลาการส่งเงินคืนกองทุนและอัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรเงิน กองทุน ขอเบิกเงินโดย
ทําเป็นหนังสือยื่นต่อสํานักงาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
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(๑) มติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี)
(๒) มติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
(๓) แผนการดํ า เนิ น งานโครงการ ประกอบด้ ว ย แผนปฏิ บั ติ ง าน แผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
แผนการส่งเงินคืนกองทุน ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรมีมติเห็นชอบ
(๔) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ ๑๑
(๕) บันทึกคํารับรองผู้เบิก
(๖) อื่น ๆ ตามที่สํานักงานกําหนดหรือขอเพิ่มเติม
ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การใช้จ่ายเงิน กองทุน ต้องเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ และใช้
จ่ายเงินตามรายการหรือกิจกรรมที่ขอเบิกเท่านั้น จะนําไปใช้จ่ายเพื่อการอื่นมิได้
(๒) การจ่ายเงินกองทุน ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในแผนการดําเนินงานโครงการ
กรณีเงินหมุนเวียน ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กําหนด
ในแผนการดําเนินงานโครงการ อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับจากวันที่เงินโอนเข้าบัญชี และให้นําส่งเงินคืน
สํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดให้ใช้เงิน โดยระบุชื่อโครงการ ประเภทของเงินที่นําส่ง
และปีที่เบิกเงินไปจากกองทุน
กรณีเ งิน จ่ ายขาด ให้ห น่ว ยงานของรั ฐหรื อองค์ กรเกษตรกรสามารถจ่ ายเป็ น ค่า ใช้จ่ ายใน
การติดตามงานตามความจําเป็น และให้นําส่งเงินคืนสํานักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ
(๓) หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรใดไม่นําส่งเงินคืนกองทุนภายในกําหนด ให้สํานักงาน
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณามีมติไม่อนุมัติโ ครงการอื่นใดของหน่ว ยงานของรัฐหรือ
องค์กรเกษตรกรนั้นอีก
กรณีโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ และมีเงินที่สํานักงาน
จะต้องเบิกจ่า ยให้แ ก่หน่ว ยงานของรัฐหรือ องค์กรเกษตรกรตามแผนการดําเนิน งานโครงการอยู่อี ก
ให้สํานักงานหักกลบลบกับจํานวนเงิน ที่หน่ว ยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรจะต้องส่งคืนออกจาก
จํานวนเงินที่จะเบิกจ่าย แล้วจึงโอนเงินส่วนที่เหลือให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรนั้น
ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและประสงค์
จะนําไปให้เกษตรกรกู้ยืม ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) จัดทํารายละเอียดจํานวนเงิน ที่จะจัด สรรให้เกษตรกรกู้ยืม รวมทั้งมาตรการกํากับดูแ ล
การใช้เงินกองทุนที่ได้รับจัดสรร โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่จําเป็นต้องใช้เงิน ความสามารถ
ในการส่งเงินคืนกองทุน และแผนการชําระเงินคืนกองทุนของเกษตรกร เพื่อนําเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาอนุมัติ
(๒) กรณีที่จะจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรที่มีหนี้ค้างชําระกองทุน หน่วยงานของรัฐจะจัดสรรเงิน
ให้ได้ต่อเมื่อเกษตรกรรายนั้น ชําระหนี้คืนกองทุน เสร็จสิ้นแล้ว เว้น แต่หัวหน้าหน่ว ยงานของรัฐเห็นว่า
มิใช่ความผิดของเกษตรกรที่ไม่สามารถชําระหนี้คืนได้
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(๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทําสัญญาการจัดสรรเงินกองทุนกับเกษตรกร ตามวัตถุประสงค์
และเงื่ อ นไขของโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ สั ญ ญาการใช้ เ งิ น ระหว่ า งกองทุ น
กับหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนระเบียบและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) รายงานผลการจัดสรรเงินกองทุน ให้เกษตรกรกู้ยืมตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายใน
สิบวันทําการนับแต่วันที่ได้จัดสรร
หากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรใดไม่ปฏิบัติตามบันทึกคํารับรองผู้เบิก ให้สํานักงาน
ระงับการจ่ายเงินและรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ ๑๖ ให้หน่ ว ยงานของรัฐ หรือ องค์ กรเกษตรกรที่ ได้รั บจัด สรรเงิน กองทุน ตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ให้เป็น ไปตามวัต ถุประสงค์ของโครงการ และหากมี
ดอกผลเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการให้นําส่งดอกผลเข้ากองทุนด้วย
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรที่ได้รับจัด สรรเงิน กองทุน จัดทํารายงาน
การรับ - จ่ายเงิน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามรายโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้สํานักงานทราบ
เป็นรายไตรมาส
ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดําเนินการโครงการ จัดทํางบการเงิน
ของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบภายในหกสิบวัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
ให้ อ งค์ ก รเกษตรกรที่ ได้ รั บจั ด สรรเงิน กองทุ น เพื่ อดํ า เนิ น การโครงการ จั ด ทํ า งบการเงิ น
ของโครงการที่ได้รั บอนุมัติ พร้อมทั้ง รวบรวมใบสําคัญ จ่า ยและเอกสารอื่น อัน เป็น หลักฐานแห่งหนี้
ส่งให้สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ และให้สํานักงาน
นําส่ง งบการเงิ น นั้น ให้สํา นักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิน ตรวจสอบภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ที่ ได้รั บ
งบการเงิน
ให้องค์กรเกษตรกรที่ไ ด้รับจั ดสรรเงิน กองทุน เพื่อเป็น สิน เชื่อแก่สมาชิก จัด ทํา งบการเงิ น
ของโครงการที่ได้รั บอนุมัติ พร้อมทั้ง รวบรวมใบสําคัญ จ่า ยและเอกสารอื่น อัน เป็น หลักฐานแห่งหนี้
ส่งให้หน่วยงานของรัฐที่กํากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ
และให้หน่ว ยงานของรัฐที่กํากับดูแลนําส่งงบการเงิน นั้น ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน
ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานระงับการเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือ กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร
มิได้นําเงินกองทุนไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงานโครงการ และเสนอข้อเท็จจริง
พร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับโครงการได้ต ามที่เห็น สมควร สําหรับโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนจากคณะรัฐมนตรีให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ให้สํ านัก งานแจ้ง เป็น หนัง สือลงทะเบีย นตอบรั บให้ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ องค์ กรเกษตรกร
ที่ถูกระงับโครงการ นําเงินส่งคืนกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือดังกล่าว
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๙ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกร ติดตามรวบรวมเงินที่ได้รับจัดสรร รวมทั้ง
ดอกผลที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) นําส่งเงินคืนกองทุนตามกําหนดเวลาในบันทึกคํารับรองผู้เบิก
กรณีไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันสิ้นสุดโครงการ
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรนําดอกผลที่เกิดขึ้นจากการนําเงินฝากธนาคาร
ตามข้อ ๑๑ ส่งเข้ากองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายหรือผลขาดทุน
จากการดําเนินงานในโครงการที่ได้รับอนุมัติ นําส่งเงินชดเชยที่ได้รับคืนกองทุนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับจัดสรร และให้สํานักงานรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ
ข้อ ๒๓ ให้สํานั กงานคิด เบี้ ย ปรับ กับหน่ว ยงานของรั ฐหรือ องค์กรเกษตรกรที่ ได้รับ จัดสรร
เงินกองทุนแล้วไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ตามกําหนดเวลาในอัตราร้อยละสามต่อปี นับแต่วันผิดนัด
ชําระหนี้จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น
กรณีหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรกรไม่สามารถส่งเงินคืนกองทุนได้ภายในกําหนดเวลา
ตามแผนการส่งเงินคืนกองทุน หรือตามข้อตกลง อาจขอลดหรืองดการคิดเบี้ย ปรับต่อคณะกรรมการ
ในเหตุต่อไปนี้
(๑) ภัยธรรมชาติ
(๒) โครงการที่ได้รับอนุมัติ เป็นการดําเนินการตามโครงการของรัฐบาล
(๓) ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณชดเชย
(๔) เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
หมวด ๒
การบัญชี
ข้อ ๒๔ ให้ สํ า นั ก งานจั ด ทํ า บั ญ ชี ก องทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการจั ด ทํ า บั ญ ชี สํ า หรั บ
หน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด
การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้งโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้จัดทํางบการเงิน
ของกองทุนส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี
ให้รายงานงบการเงิน ของกองทุนและผลการตรวจสอบตามวรรคสองต่อคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อทราบ
ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบการเงินในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ ให้สํานักงาน
จัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
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ข้อ ๒๖ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดําเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุนแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
หมวด ๓
การตัดหนี้เป็นสูญ
ข้อ ๒๗ การตัดหนี้เป็นสูญของลูกหนี้เงินกองทุนให้สํานักงานนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๘ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีความจํ าเป็ นต้องปฏิบัติ นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบี ยบนี้ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
โอฬาร พิทักษ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

