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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การขอใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔  
   

 
กรมการคาภายใน ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ

มาตรการชวยเหลือเกษตรกร ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พณ ๐๔๐๙/๓๔๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบใหมีการหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเด็นอํานาจในการอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร เพ่ือใชดําเนินการสําหรับสินคาเกษตรที่มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอยูแลว และ
คณะกรรมการที่กํากับดูแลรับผิดชอบสินคาดังกลาวไดพิจารณากําหนดนโยบายและมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกรแลว และไดนํานโยบายและมาตรการดังกลาวเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ให
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเปนคาใชจายดําเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการกํากับดูแลสินคา
นั้น ๆ กําหนด ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรสามารถ
กระทําไดหรือไม 

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรแตงตั้งข้ึนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีอํานาจหนาที่ 
๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการวางระบบชวยเหลือเกษตรกรตอ
คณะรัฐมนตรี  ๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการชวยเหลือเกษตรกร  ๓) กําหนดมาตรการและ
เง่ือนไขในการใหความชวยเหลือดานการตลาดสินคาเกษตรและปจจัยการผลิต  ๔) พิจารณา
กําหนดสินคาเกษตรและราคาเปาหมายนํา  ๕) พิจารณาอนุมัติการใชเงินตามวัตถุประสงคของ
ระเบียบ และ  ๖) ดําเนินการและประสานหนวยงานที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
การชวยเหลือเกษตรกรเปนไปอยางมีระบบและครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด โดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรฯ ไดนิยามคําวา “สินคาเกษตร” 
หมายถึง สินคาเกษตรที่คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเห็นวามีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาดและดานปจจัยการผลิต โดยการ
พิจารณาอนุมัติการใชเงินตามวัตถุประสงคของระเบียบนี้ บทบัญญัติขอ ๒๐ แหงระเบียบดังกลาว 
กําหนดมิใหนําเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไปชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หรือ
ไดรับความเสียหายจากการระบาดทําลายของศัตรูพืชและสินคาที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการ

                                                 
สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๑๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว เวนแตเปนการนําเงินกองทุนไปใชสําหรับการชวยเหลือสินคา
เกษตรผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น เปนการเฉพาะคราวและมีความ
จําเปนเรงดวน เพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๙ (๕) 
แหงระเบียบดังกลาว 

สําหรับคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติแตงตั้งข้ึนตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 
๔๔/๒๕๕๒ โดยมีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตรตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับขาว
ในระยะสั้นและระยะยาวใหสอดรับกันทั้งระบบ อนุมัติแผนงาน โครงการ และมาตรการเกี่ยวกับ
การผลิตและการตลาดขาว สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดขาว 
ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ และวิธีการชวยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการ
เพ่ือใหเกิดประโยชนโดยรวมสูงสุดและเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย รวมทั้งติดตาม กํากับดูแล
การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่กําหนด ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวไดเสนอตอคณะรฐัมนตรี
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบและหลักเกณฑมาตรการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป ๒๕๕๒ 
โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรไดรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ในการใหความเห็นชอบกรอบและหลักเกณฑมาตรการรับจํานําขาวเปลือกนา
ปรัง ป ๒๕๕๒ ตามที่คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติเสนอ เก่ียวกับเปาหมาย ระยะเวลา ราคา
รับจํานํา หลักเกณฑ และวิธีการรับจํานํา และอนุมัติเงินสําหรับการรับจํานําใหใชจากวงเงินกู
สําหรับการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร (จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ ลานบาท) และหากไมเพียงพอให
พิจารณาขอใชเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สําหรับคาใชจายของ
หนวยงานในการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ  ใหนํ า เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรพิจารณาตอไป 

นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว เพ่ือใหมี
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการดานนโยบายเกี่ยวกับมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคา 
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ กําหนดวงเงินงบประมาณและคาใชจายในการดําเนินการ เสนอแนะ
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหามันสําปะหลังและขาวโพดเลี้ยงสัตว ตลอดจน
ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแผนปฏิบัติการดังกลาว 
โดยมติคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการโครงการแทรกแซงตลาดขาวโพดเล้ียงสัตว ป ๒๕๕๑/๕๒ 
(เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒) และหลักการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๑/๕๒ ตามที่
กระทรวงพาณิชย เสนอ  และมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย รับไปพิจารณาร วมกับ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เพ่ือบริหารจัดการโครงการแทรกแซง
ตลาดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหนวยงานดังกลาวไดประชุมหารือรวมกันเมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๒ มีความเห็นวา ในสวนของคาใชจายบริหารจัดการตามโครงการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตร คารับฝากและออกใบประทวน และคา Overhead ของหนวยปฏิบัติ (องคการ
คลังสินคาและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร) ควรกําหนดใหไมเกิน ๑๐๐ บาท/ตัน 
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ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ซึ่งเปน
คณะกรรมการที่แตงตั้งข้ึนโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาและบริหารจัดการ
ผลไม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมทั้ง
ระบบเพื่อเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม ตลอดจนสนับสนุน สงเสริม และใหความชวยเหลือเกษตรกรและ
ภาคเอกชนเพื่อใหมีบทบาทในการพัฒนาและบริหารจัดการในเรื่องดังกลาว คณะกรรมการนี้ไดมี
มติในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เห็นชอบใหจังหวัดเปนแกนหลักในการจัดทําแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ของจังหวัด ซึ่งแผนฯ ของจังหวัดอาจใชมาตรการที่เคยทําในปที่ผานมานํามาปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมหรือตัดสวนที่เปนปญหาออกไป โดยมีสวนกลางใหการสนับสนุน  ทั้งนี้ ในสวนของ
งบประมาณใหจังหวัดระบุใหชัดเจนวา จังหวัดและทองถ่ินสนับสนุนเทาไร และมีความประสงคจะ
ขอใชงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรเทาไร โดยให
จังหวัดในภาคตะวันออกสงแผนฯ ใหกรมสงเสริมการเกษตรภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ เพ่ือ
จะไดเรงรวบรวม เสนอคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรตอไป ซึ่ง
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ไดนําเสนอขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

กรมการคาภายใน ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการชวยเหลือเกษตรกรจึงขอหารือวา คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรจะสามารถพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการสําหรับสินคาซึ่งมีคณะกรรมการกํากับดูแลรับผิดชอบ
อยูแลวขางตน ไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือของกรมการคา

ภายใน โดยไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผูแทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ( สํานักงาน
ปลัดกระทรวง) และผูแทนกระทรวงพาณิชย (กรมการคาภายใน) แลว  ปรากฏขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมวา การดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ 
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง และคณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตวกําหนดขึ้นนั้น 
ในระยะเริ่มแรกเปนการดําเนินการโดยใชจายเงินซึ่งกระทรวงการคลังกูยืมมา แตตอมาเมื่อมีการ
ขยายปริมาณขาว มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ตองชวยเหลือเพ่ิมขึ้น คณะรัฐมนตรีไดมี
มติใหนําเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมาใชในการดําเนินการ ซึ่งตองมี
ภาระดอกเบี้ยและภาระคาใชจายในการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการชวยเหลือ
เกษตรกรโดยใชเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดวย 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือประกอบกับ
ขอเท็จจริงขางตนแลว เห็นวา มีประเด็นที่ตองพิจารณา ดังนี้ 



 ๔

๑. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรสามารถพิจารณา
จัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เพ่ือใชดําเนินการสําหรับสินคาเกษตรที่มี
คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอยูแลว ตามที่คณะกรรมการดังกลาวรองขอ ไดหรือไม 

๒. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรสามารถพิจารณา
จัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการและ
รับภาระคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินมาตรการชวยเหลือเกษตรกร ไดหรือไม 

ประเด็นที่หน่ึง  เห็นวา การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร มี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรทั้งระบบและครอบคลุมสินคาเกษตรทุกชนิด๑ ซึ่งการใช
จายเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงคดังกลาวตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๙๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 
๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓  กลาวคือ การใชจายเงินกองทุนตองเปนไปโดยมติ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาด 
รักษาระดับราคาหรือยกระดับราคาสินคาเกษตร พัฒนาโครงสรางการผลิต และการปรับปรุง
คุณภาพสินคาเกษตรเพื่อเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร ชวยเหลือเกษตรกรในดานสินเชื่อและการ
ดําเนินงานของกองทุนที่ดิน เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ ๑ ของเงินกองทุน 
และชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหการชวยเหลือไวอยางเปนระบบอยูแลว โดยผาน
กองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้นเปนการเฉพาะคราวและมีความจําเปนเรงดวน

                                                 
๑ ขอ ๑๖  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร” 

ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร เปนทั้งระบบและครอบคลุม
สินคาเกษตรทุกชนิด 

๒ ขอ ๑๙  เงินกองทุนนี้ใหจายไดตามวัตถุประสงคในขอ ๑๖ ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาด เพ่ือรักษาระดับราคา หรือยกระดับราคาสินคา
เกษตร 

(๒) พัฒนาโครงสรางการผลิต และการปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดแก
เกษตรกร 

(๓) ชวยเหลือเกษตรกรในดานสินเชื่อ และการดําเนินงานของกองทุนที่ดิน 
(๔) คาใชจายในการบริหารกองทุนไมเกินรอยละ ๑ ของเงินกองทุน 
(๕) ชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว 

โดยผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยการนั้น เปนการเฉพาะคราวและมีความจําเปนเรงดวน 
เพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร 

ท้ังนี้ การจายเงินกองทุนเพ่ือการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) จะจายในลักษณะ
หมุนเวียนหรือจายขาดก็ได สวนการจายเงินตาม (๕) ใหจายไดเฉพาะในลักษณะหมุนเวียน และตองคํานึงถึง
เงินกองทุนคงเหลือท่ีปลอดภาระผูกพันที่จะนําไปชวยเหลือสินคาเกษตรอื่นที่มีปญหาหรือคาดวาจะมีปญหา
ประกอบดวย 



 ๕

เพ่ือคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกร  อยางไรก็ตาม ขอ ๒๐๓ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไดกําหนดหามมิใหใชจายเงินกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หรือไดรับความ
เสียหายจากการระบาดทําลายของศัตรูพืช และการชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดให
การชวยเหลือไวอยางเปนระบบอยูแลว เวนแตเปนการชวยเหลือผานกองทุนซึ่งเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 

จากขอเท็จจริงตามที่หารือ เห็นไดวาคณะกรรมการซึ่งกํากับดูแลสินคาเกษตรชุด
ตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
คณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนคณะกรรมการระดับนโยบายซึ่งแตงตั้งโดย
นายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม ซึ่งแตงตั้ง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอํานาจ
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรสําหรับสินคาเกษตรเหลานั้นใน
ภาพรวม โดยไมมีอํานาจในการจัดตั้งงบประมาณในการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรสําหรับ
สินคาที่ดูแลรับผิดชอบแตอยางใด ประกอบกับสินคาเกษตรที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดังกลาวไมไดมีกฎหมายกําหนดใหมีการชวยเหลืออยางเปนระบบ อันจะเปนการ
ตองหามตามขอ ๒๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรฯ  กิจกรรมที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเหลานี้จึงอยูภายในกรอบการใช
จายเงินตามขอ ๑๙๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรฯ  ดังนั้น หากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร เห็นวา สินคา
เกษตรที่คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนดูแลรับผิดชอบอยูเปนสินคาเกษตรที่มีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรในดานการตลาด และดานโครงสรางการผลิต 
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกรก็สามารถจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรใหแกคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาวเพื่อใชดําเนินการสําหรับสินคาเกษตรที่
อยูในอํานาจหนาที่ของตนได 

ประเด็นที่สอง  เห็นวา การดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร ตามขอ ๑๙๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรฯ นั้น อาจมีคาใชจายตาง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งหากเปนผลโดยตรงจากการดําเนินการโครงการ

                                                 
๓ ขอ ๒๐  หามมิใหนําเงินกองทุนนี้ไปใชในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ หรือไดรับความเสียหายจากการระบาดทําลายของ

ศัตรูพืช 
(๒) ชวยเหลือสินคาเกษตรที่มีกฎหมายกําหนดใหการชวยเหลืออยางเปนระบบอยูแลว 

ยกเวนการนําเงินกองทุนไปใชตามขอ ๑๙ (๕) 
๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 



 ๖

ชวยเหลือเกษตรกร ยอมถือเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นตามปกติของการดําเนินมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร  ดังนั้น จึงสามารถจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรไปใชจายเพื่อการ
ดังกลาวได 

 
(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมษายน ๒๕๕๒ 


