รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
ครั้งที่ 1/๒๕60
เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร AEOC ชั้น 3 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางจันทร์ธิดา มีเดช
รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. นายเมธี จันต๊ะ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
แทนผู้อานวยการสานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์
นักวิเคราะห์งบประมาณชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักงบประมาณ
4. นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล
ผู้อานวยการกองนิติการ กรมการค้าภายใน
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
5. นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. นางสาวกิตติภา เทศทัพ
นิติกร
ผู้แทนส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
7. นายเอกราช ตรีลพ
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
สานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
อนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกุศล แย้มสอาด
2. นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
3. นายโอภาส เที่ยงงามดี
4. นางสาวนารีรัตน์ หมวดคา
5. นางสุดา ปั้นประสม

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการ

สานักงานอัยการสูงสุด
กรมการค้าภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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7. นายธนวัฒน์ อุดมสิน
8. นายเอกพัฒน์ วิรัตน์พงษ์
9. นางสาวมาดี อโศกธรรมรังสี
10. นางสาวสุจิตรา สารพล
11. นางสาวอัจฉรา ศิลาพงษ์
12. นางสาวอรุณี คาจันทร์วงศ์

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ดาเนินการ
ร่ า งระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยกองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน ของประเทศ พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ ว และส่ งเรื่องให้ กระทรวงการคลั ง
โดยกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบ ปรากฏว่า กรมบัญชีกลางให้เปลี่ยนระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
เป็นข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพราะพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
ในมาตรา 21 กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจในการกาหนดข้อบังคับ จึงให้ร่างข้อบังคับ
ของกองทุน นี้ แต่ มีข้ อ สงสั ย ว่า พระราชบั ญญั ติ การบริ ห ารทุ นหมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ที่ ใ ห้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอานาจหน้าที่ 1. กาหนดนโยบาย กากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 2. กาหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
การเงิ น การพั ส ดุ ตลอดจนการก าหนดค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ของผู้ บ ริ ห าร
ทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนดมาตรา 11 (8) มีอานาจ
อยู่แล้ว แต่ตอนเสนอระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็นการแก้ไขระเบียบทั่วๆ ไปที่มีมาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติของกองทุน ส่วนในรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข
กฎระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่
1/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม มีจานวน 18 หน้า
ส่งให้อนุกรรมการทุกท่านพิจารณา ปรากฏว่าไม่มีคณะอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไข
มติที่ประชุม
รับทราบ
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เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ....
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร เสนอที่ ป ระชุ ม ว่ า กรมบั ญชี กลาง แจ้ งว่ าพระราชบั ญญั ติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 21 บัญญัติให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีอานาจในการ
ก าหนดข้ อ บั ง คั บ ฯ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอแก้ไขชื่อ “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ....” เป็น “ข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ....” และได้ปรับถ้อยคา
ในร่างข้อบังคับเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ
1. การวางระเบีย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ว ยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิ ต
ภาคเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ของประเทศ พ.ศ. 2548 ได้ อ อกตามความเห็ น ชอบ
กระทรวงการคลัง โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
มาตรา 3 ทุน หมุน เวียน หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้ นารายรับ
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
มาตรา 12 การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ให้กระทาได้แต่โดย
กฎหมาย
2. มาตรา 21(2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2558 ให้
คณะกรรมการบริ ห ารมีอ านาจหน้ าที่ “กาหนดข้ อบั งคั บว่ าด้ ว ยการบริห ารงานบุ คคล การเงิน การพัส ดุ
ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และ
ลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนดตามาตรา 11(8)”
3. ทุนหมุนเวียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐที่รับอนุมัติให้จัดตั้งทุนหมุนเวียน จะต้องเสนอ
ร่ า งระเบี ย บของส่ ว นราชการให้ ก ระทรวงการคลั ง เห็ น ชอบ ดั ง นั้ น หากปฏิ บั ติ ต ามความเห็ น ของ
กระทรวงการคลังโดยเปลี่ยนจากระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ เป็น ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ฯ ซึ่งเป็ นอานาจของคณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ ตามมาตรา 21(2) แห่ ง พ.ร.บ. การบริห าร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 จะขัดแย้งตามข้อกฎหมายในเรื่องของการใช้อานาจ หรือไม่
ข้อคิดเห็นในที่ประชุม
ประธาน สอบถามว่า ถ้าดาเนินการในลักษณะเป็นข้อบังคับสามารถดาเนินการได้หรือไม่
เพราะพระราชบัญญัติการบริหารทุนเวียน พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ระบุไว้ว่า ให้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้
เงินกองทุน การจ่ายเงิน การจ้างพนักงาน แต่ไม่ได้เป็นระเบียบที่ทางกองทุนได้เสนอไป กรมบัญชีกลางให้
เปลี่ยนเป็นข้อบังคับ
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เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางกรมการค้าภายในได้มีการปรับแก้ระเบียบและส่งไปที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) เนื่องจากเดิมที่ตั้งไม่ได้เป็นระเบียบกรมการค้าภายใน แต่เป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เวลาแก้ไข
ระเบี ย บก็เป็ น ระเบีย บส านักนายกรั ฐ มนตรี และส่ งต่อไปที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปกติแล้ว สลค .
ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายจะมี ฝ่ายกฎหมายเป็นคณะกรรมการพิจารณากฎหมาย ประกอบด้วยผู้แทนกฤษฎีกา
หน่วยงานเป็นผู้ชี้แจงให้ข้อมูลไม่เห็นมีประเด็นที่จะต้องแก้ไขเป็นข้อบังคับหรือระเบียบ เพราะว่าที่ยกร่างไป
เป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของราชการถ้ามีประเด็นหรือปัญหาทางข้อกฎหมายส่วนใหญ่ให้ทาง
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาตี ความ เพราะมี ห น้ าที่ วินิ จฉั ยให้ ค วามคิด เห็ นทางด้ านกฎหมายให้ แ ก่
ส่วนราชการ
ประธาน กล่าวว่า การประชุม ครั้งที่แล้ ว ที่ดาเนินการแก้ไขระเบียบได้ให้ คณะกรรมการ
บริ ห ารกองทุ น ฯ ให้ ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บที่ ค ณะอนุ ก รรมการแก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ ด าเนิ น การแก้ ไ ขแล้ ว
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งกลับมาแล้ว และคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบมีหน้าที่ให้ความคิดเห็นและเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนอีกครั้งว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกุศล แย้มสอาด) ให้ความเห็นว่า คาว่าระเบียบและข้อบังคับไม่ต่างกัน
แต่มีหลักการว่า กฎหมายลูกจะออกมาโดยมีเนื้อหาตามขอบเขตและสอดคล้องกับกฎหมายแม่ และสอบถามว่า
ร่างระเบียบกองทุนปรับโครงสร้างฯ ร่างมาจากกฎหมายอะไร อาศัยอานาจอะไร ถ้าอาศัยอานาจพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ก็เข้ามาตรา 21 ถ้ากล่าวว่าไม่ได้ร่างโดยอาศัยตามอานาจตามมาตรา 21
ก็ต้องพิจารณากันอีกครั้ง
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เดิม ไม่มีพระราชบัญญัติการบริห ารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 ทางกระทรวงการคลั งต้องพิจารณาให้ ความเห็ นชอบระเบียบตาม พระราชบั ญญั ติเงิ นคงคลั ง
พ.ศ. 2491 เพราะอานาจในการออกระเบียบของทุกกองทุนจะเป็นอานาจของกระทรวงการคลั งทั้งหมด
หน่วยงานไม่มีอานาจในการออกระเบียบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
ถ้าศึกษาตามคู่มือก่อตั้งกองทุนของกรมบัญชีกลางจะอ้างมาตรา 3 ทุนหมุนเวียน หมายความว่า ทุนที่ตั้งขึ้น
เพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ และมาตรา 12 การจ่ายเงินเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ
ให้กระทาได้แต่โดยกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทุกกองทุนเมื่อมีการจัดตั้ง
กองทุน กระบวนการในการตั้งกองทุน คือ หน่วยงานที่ขอจัดตั้งกองทุนต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็ นชอบให้ จั ดตั้งกองทุน หน่ วยงานต้องจัดทาร่างระเบียบของหน่วยงานว่าด้วยกองทุนนั้นๆ เพื่อเสนอ
กระทรวงการคลั งพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ เป็นคือกรณีที่ยังไม่มี พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 ซึ่ งกองทุ น ปรั บ โครงสร้ างการผลิ ต ภาคเกษตรฯ ได้ เกิ ดขึ้ นก่ อน พระราชบั ญญั ติ การบริ ห าร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ จึงใช้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ จนถึงปัจจุบัน
อนุกรรมการ (นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) สอบถามว่า ระเบียบเดิม
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แต่ขณะนี้จะแก้ไขระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ใช่หรือไม่ มีกฎหมายแม่ 2 ฉบับ เมื่อแก้ไขระเบียบตาม
พระราชบั ญญัติ ที่ออกใหม่ หมายถึง แก้ไ ขระเบีย บเดิ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบัญญั ติ ใหม่ แต่ไปผู กกั บ
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ว่า ต้องขอความเห็นชอบกับกระทรวงการคลังอีกครั้งใช่หรือไม่ เหมือน
ใช้แนวทาง 2 กฎหมายซึ่งมีความแตกต่างกัน เพราะโดยปกติเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละ
ฉบับมีความแตกต่างกัน ตอนนี้ได้นา 2 กฎหมายมาเชื่อมโยงกันจึงทาให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า ทางกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่หรือฉบับเก่า คาปรารภอาศัยอานาจ
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เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า คาปรารภทางกรมบัญชีกลางได้ดาเนิน การแก้ไ ข
ส่วนคาปรารภเดิมทางกองทุนปรับโครงสร้างฯ ไม่ได้อ้างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
เพราะมีความชัดเจนว่า การได้มาซึ่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เดิมมาจากพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 ฉะนั้นการแก้ไขร่างระเบียบจึงต้องยึดตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เพราะว่าในการตั้ง
กองทุนพระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ไม่ได้กล่าวถึง ที่มาของกองทุน กล่าวแต่เพียง
การบริหารกองทุน ที่มาของกองทุนปรากฏตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 จึงต้องอาศัยกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ ในการแก้ไข
อนุกรรมการ (นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิพงษ์ ผู้แทนสานักงบประมาณ) ให้ความเห็นว่า
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ไม่ได้ระบุว่าระเบียบภายใต้กองทุน แต่ประเด็นอยู่ที่มาตรา 12 ใช่หรือไม่
มาตรา 12 ระบุว่า การจ่ายเงินเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ให้กระทาได้แต่โดยกฎหมาย คือ ทุนหมุนเวียน
มี 2 แบบ โดยกฎหมาย คือ เป็นพระราชบัญญัติของทุนหมุนเวียนเอง เช่น กองทุนฟื้นฟู เป็นระเบียบกองทุนฟื้นฟู
แต่ กองทุนปรั บโครงสร้ างการผลิ ตภาคเกษตรฯ เป็นพระราชบัญญัติ งบประมาณ ไม่ ได้ผู กกันที่ออกระเบียบ
ข้อบังคับ เพราะคือ กาเนิดของกองทุนที่ทาได้โดยกฎหมาย แต่ในพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ไม่ได้
ระบุว่าออกระเบียบในเรื่องบริหารกองทุน เพราะฉะนั้น ไม่น่าขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ระเบียบไม่ใช่กฎหมาย แต่เป็นแนวปฏิบัติ กฎหมายคือ
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่ ก ระทรวงการคลั ง อ้ างในการตั้ ง กองทุ น ทุ ก ครั้ ง โดย
กระทรวงการคลั งมี อานาจในการตั้งกองทุนและมี การอ้างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเงินคงคลั ง
พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ซึ่งในอดีตยังไม่มีพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้ตั้งขึ้นในพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณปี พ.ศ. 2502 โดยเสนอระเบียบให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามกระบวนการ
ขั้นตอนของกรมบัญชีกลาง ถ้ามีประเด็นว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ใช้พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยเปลี่ยนแปลงอานาจคณะกรรมการบริหาร และมีการยกเลิกในเรื่อง
ของระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ จึงมีประเด็นต่อว่า ต้องมีการยกเลิกในเรื่องไม่ต้องนาส่งรายได้ที่เป็น
รายได้แผ่นดินหรือไม่ เพราะการมีทุนหมุนเวียนเน้นการนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491
ประธาน สอบถามว่า ถ้าอ้างอิงพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ไม่ต้อง
อ้างอิงตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ใช่หรือไม่ หมายถึงการอ้างอิงพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เพียงฉบับเดียวหรือไม่ ยังสงสัยที่ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า มีการผูกไว้โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ไม่มีกล่าวไว้
ผู้แทนสานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ ความเห็ นว่ า
ในส่ วนของกองทุน คชก. มี 2 ส่ วน กองทุนช่วยเหลื อเกษตรกรเป็นลั กษณะในการบริหารกองทุนเหมือนกัน
แต่กองทุน คชก. เป็นเรื่องในเชิงนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายอยู่ด้วย หมายความว่าในเรื่องการกาหนด
นโยบายการบริ หารการใช้ จ่ ายเงิ น ที่มากองทุ นหรือทุ นหมุ นเวี ยนต่ างๆ เกิดจาก 2 ส่ วน ตามที่ ได้ ชี้แจงว่ า
เป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งกองทุน และเกิดจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
ใน 2 ส่วนนี้ เช่น กองทุนที่เกิดจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี 2502 ก็มีกระบวนการและวิธีการเสนอ
อนุมัติโดย ครม. โดยจัดตั้งกองทุนในรูปแบบเดิม แต่ปัจจุบันต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอจัดตั้ง
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ที่ เกิ ดขึ้ น ตามกฎหมาย ไม่ ว่ าเป็ น กฎหมายพระราชบั ญญั ติ วิ ธี การงบประมาณ หรื อกฎหมายเฉพาะก็ ตาม
การบริหารกองทุนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ในส่วนของกลไกการบริหารอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่สิ่งที่
ต้องดาเนินการอาจมองในมิติของกฎหมายใหม่ ว่าที่มาเป็นที่ตั้งหรือเกริ่นไว้ การบริหารกองทุนหรือการบริหาร
การใช้จ่ายเงินนามาออกเป็นข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติ สิ่งที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิมและระเบียบ
ที่ อ อกไว้ เดิ ม วั น นี้ ต้ อ งมายกเลิ ก ถู กต้ องหรื อไม่ ใ นหลั กการ หลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ ที่
กรมบัญชีกลางกาลังดูอยู่ การบริหารทุนหมุนเวียนจะต้องบริหารภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติ นี้ ต้องมีการปรับเปลี่ยน ในส่วนนี้ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริหารกองทุน มาออกเป็น
ระเบียบในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตามระเบียบ หรือกฎหมายเฉพาะก็ตาม ที่ไม่มี
กฎหมายดูอยู่ จะต้องมากาหนดวิธีการบริหารกันใหม่ทั้งหมด ถ้ามองว่าทุนหมุนเวีย นที่เกิดขึ้นต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบั บ นี้ สามารถน ากฎหมายมาครอบและก าหนดกติ ก าใหม่ ไ ด้ แต่ สิ่ ง ที่ กั ง วลคื อ โดยมติ ครม.
พระราชบัญญัติทาให้กองทุนเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลักการคือ เมื่อเกิดกองทุนหลักการอยู่ตรงนั้นแล้ว ทุนสามารถ
นามาดาเนิ นการตามหลั กการเดิมได้แต่ต้องอ้างให้ ชัดเจนว่ามาจากไหน ในเรื่องของการบริหารที่มีปัญหาว่า
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติบริหารเงินกองทุนว่าจะต้องเปลี่ยนตามหลักการหรือไม่ ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้บริหาร
ทุนหมุนเวียน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอมาเป็นหลักการต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
อนุ ก รรมการ (นายพงศ์ กู ร วิ รั ต นานั น ท์ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ให้ความเห็นว่า กรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 ตั้งใจให้แต่ละหน่วยงานที่มีกองทุนสามารถบริหารเด็ดขาดได้ ไม่ต้องข้ามไปถึงกระทรวงอนุมัติ
พิจารณา ถ้าเป็นระเบียบก็ยังเป็นระเบียบอยู่ ต้องผ่านรัฐมนตรี เข้า ครม. หรือไม่ ระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฯ แต่ถ้าเป็นข้อบังคับที่ออกตาม มาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
หมายความว่า คณะกรรมการมีสิทธิอนุมัติได้โดยตรง ซึ่งสามารถใช้บังคับได้ทันที เป็นการลดขั้นตอนการทางาน
จึ ง เป็ น ขั้ น ตอนกระบวนการที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางต้ อ งการให้ แ ต่ ล ะกองทุ น มี อ านาจเด็ ด ขาดในการพิ จ ารณา
การทางาน ปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเป็นอานาจบังคับรายได้ที่ต้องนาส่งแผ่นดินจะเป็นอย่างไร จึงเป็นบทบาท วิธีการที่
แตกต่างไปจากเดิมถ้าไม่มั่นใจต้องปรึกษาทางกฤษฎี กา เมื่อแก้ไขเป็นข้อบังคับแล้วครอบคลุมถึงเรื่องอะไรที่
เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน และความเข้าใจ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (นายกุ ศ ล แย้ ม สอาด) ให้ ค วามเห็ น ว่ า กองทุ น ปรั บโครงสร้ างการผลิ ต
ภาคเกษตรฯ เป็นทุนหมุนเวียนหรือไม่ ถ้าเป็นทุนหมุนเวียนจะเข้าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 ถ้ า ดูห มายเหตุพ ระราชบั ญ ญั ติก ารบริห ารทุ นหมุน เวีย น พ.ศ. 2558 เหตุ ผ ลที่ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัตินี้ คือ ให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งระบุไว้ชัดเจน
ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเพื่อความคล่องตัว ซึ่ งในพระราชบัญญัตินี้ มีทั้งบอร์ดใหญ่และบอร์ดเล็ก
บอร์ ด ใหญ่ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง เป็นประธาน ซึ่ งคลุ มนโยบายอย่า งเดีย ว และอนุ มัติก องทุ น
แต่กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นกองทุนอยู่แล้วซึ่งไม่ต้ องผ่านบอร์ดใหญ่ และเข้าบอร์ดเล็ก
คือ มาตรา 18 ซึ่งมี อานาจบริ ห ารได้เต็มที่ กฎหมายระบุอานาจไว้แล้ ว ซึ่งเห็ นด้ว ยกับกรมบัญชีกลางว่า
กฎหมายให้อานาจแก่กองทุนแล้ว แต่ต้องให้บอร์ดใหญ่ตรวจสอบเท่านั้นเอง
อนุ ก รรมการ (นางสาวเรวดี วี ร ะวุ ฒิ พ ล ผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า
ในระเบียบสานักนายกว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่ วยเหลือเกษตรกร เขียนคาปรารภสั้นมาก เนื่องจากเป็นเรื่อง
นโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างมีระบบ และครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทุกชนิด นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ ครม. จึงกาหนดระเบียบ ซึ่งมีการระบุไว้สั้นมาก ไม่มีฐานอานาจอ้างว่าอาศัยอานาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ เ งิ น คงคลั ง พ.ศ. 2491 หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ 2502 ซึ่ ง น่ า จะเป็ น
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สาระสาคัญยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ชื่อเรื่องเป็นร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
หรือเป็นข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน ถ้าเป็นข้อบังคับแล้วฉบับเดิมเป็นระเบียบ ระเบียบสามารถ
ยกเลิกข้อบังคับได้หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายเหมือนกัน ปกติถ้าจะมี การยกเลิกศักดิ์ของกฎหมายต้องมี
ลาดับศักดิ์เดียวกันใช่หรือไม่ เนื่องจากหลักการระบุไว้แบบนี้ ถ้าดูเนื้อหาสาระทั้งหมด หมวด 1 ว่าด้วยกองทุน
มีเรื่ องของการจั ดตั้งกองทุน ว่าจั ดตั้งเพื่ออะไร หมวด 2 คณะกรรมการบริห ารกองทุน ข้อบังคับออกโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีการออกมาตั้งตัวเองว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง จึงเป็นข้อสังเกตที่ 1 ว่า
ไม่สมเหตุสมผล หมวด 3 การบริหาร ให้สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยบริหารในเรื่องการเปิดบัญชี
รวมถึงเรื่องอื่นๆ หมวด 4 ผู้บริหารกองทุน พนักงาน และลูกจ้าง หมวด 5 การบัญชีและการตรวจสอบ และ
บทเฉพาะกาล ในภาพรวมทั้งหมดสงสัยในเรื่องข้อบังคับการบริห ารกองทุน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุ น จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่น่ า สั ง เกต ระเบี ย บเดิม ตั้ ง ขึ้ น โดยพระราชบั ญญั ติ เ งิ น คงคลั ง พ.ศ. 2491 และ
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502 อาจมีการยกเลิกระเบียบเก่า และมีข้อบังคับตามกฎหมายปี 2558
ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ติดที่หมวด 2 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ผู้แทนสานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ความเห็นว่า
หมวด 1 การจัดตั้งกองทุนมีการจั ดตั้งอยู่แล้ว จะออกข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนในการจัดตั้ง
กองทุน ขึ้น ในข้อบั งคับ ประเด็น คือ เรื่ องเดิมแค่นามาเปลี่ ยนชื่อ เรื่อง ในมาตรา 21 อ้างเป็นอานาจออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบริหารกองทุน การบริหารพนักงาน การใช้จ่ายเงิน ส่วนระเบียบเดิมที่เป็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้กาหนดรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องการจัดตั้งกองทุน คณะกรรมการ
บริหารกองทุน หรือกลไกการบริหารการเงินทั้งหมด อานาจที่แท้จริงของคณะกรรมการบริหารกองทุนจะมา
ออกข้อบังคับในส่ว นที่ไม่ได้อยู่ ในอานาจที่แท้จริงของตัว เองในการกาหนดข้อบังคับทาได้หรือไม่ ที่มาของ
กองทุนคือการจัดตั้งกองทุนประกอบด้วยทั้งหมด แต่การที่ระบุว่าให้เป็นข้อบังคับของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในการกาหนดเรื่องเหล่านี้ที่จริงไม่ได้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการกาหนด
อนุ ก รรมการ (นางสาวเรวดี วี ร ะวุ ฒิ พ ล ผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มีคณะกรรมการอยู่ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับ
นโยบาย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ใช่หรือไม่ ฉะนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการบอร์ดใหญ่ดูในเรื่อง
นโยบาย และบอร์ ด เล็ ก คื อ บริ ห ารกองทุ น และบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย น มาตรา 21 (2) อยู่ ใ นหมวด
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนใช่หรือไม่ ฉะนั้นคณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ กาหนดข้อบังคับ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การกาหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ระบุว่า บอร์ดเล็กที่มีหน้าที่บริหาร คือ องค์กรองค์กรหนึ่ง ฉะนั้นต้องมีพนักงานที่อยู่ในองค์กรต้อง
ทาหน้าที่บริหารตามที่กฎหมายกาหนด เพราะฉะนั้นให้อานาจคณะกรรมการบริหารสามารถกาหนดในเรื่อง
การบริหารบุคคล การเงิน และพัสดุ ตามที่ระบุไว้ เป็นการบริห ารภายในองค์กรของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องภาพใหญ่
ภาพรวม มาตรา 21 กาหนดไว้เป็ น ข้อบังคับ แต่ดูว่าอยู่ในหมวดไหนระบุในหมวดคณะกรรมการบริห าร
ทุนหมุนเวียน ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 2 ในเรื่องของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ส่วนที่ 1 เรื่องการ
จัดตั้ง การบริหาร และคณะกรรมการทุนหมุนเวียน แต่ในพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
หมวดที่ 1 เรื่องคณะกรรมการนโยบายมองในภาพใหญ่ ในเรื่องของนโยบาย
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (นายกุ ศ ล แย้ ม สอาด) สอบถามว่ า ฝ่ า ยกฎหมายของกระทรวงกล่ า วว่ า
ร่างระเบียบที่ออกมาในเรื่องของกองทุนปรับโครงสร้างอยู่นอกเหนือจากเรื่องการบริหารงานบุคคล การเงิน
การพัสดุ ยังมีอยู่นอกเหนือใช่หรือไม่
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จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี กล่ าวในเรื่ อง จั ดตั้ ง วั ตถุ ประสงค์ กองทุ นว่ าด้ วยการจั ดตั้ ง การก าหนด
คณะกรรมการบริหารกองทุนว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง โดยนอกเหนือจากมาตรา 21 (2) เพราะ มาตรา 21 (2)
ว่าด้วยเรื่ องของการเงิน การพัสดุ พนั กงานลู กจ้ าง ในกองทุน ถ้าดูในพระราชบั ญญัติจะมีการแยกออกเป็ น
2 หมวด หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่ องของการจัดตั้งเท่ากับว่า กรณีที่มีการจัด ตั้งว่ามีการจัดตั้งอย่างไร ซึ่งกรณีนี้
ผ่ านมาแล้ ว หลั งจากจั ดตั้งเสร็ จมี การบริ หารงานอย่างไรจึงเป็นมาตรา 18 ซึ่งหยิบเฉพาะการบริหารมาใช้
เนื่องจากมีการจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการจัดตั้งของกองทุนมาจากระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ
โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ณ วันนี้จะไม่กล่าวถึงการจัดตั้ง แต่จะกล่าวถึงอานาจในการบริหาร
จะเป็นประเด็นข้อขัดแย้งหรือไม่ ยังไม่มีกองทุนใดเสนอขอแก้ไข จะมีกองทุนของ คชก. กับกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ที่เหลือจะเป็นประเด็นกองทุนแรกๆ ที่ขอเป็นข้อบังคับ แต่มีกองทุนก่อนหน้านี้ที่ทราบคือ
กองทุนพลังงาน จะได้เป็นระเบียบของหน่วยงานเช่นกันข้อบังคับเกิดขึ้นภายหลัง ระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ฯ เป็ น กฎหมายแม่ อ อกมาก่ อ น เมื่ อ มี ก ฎหมายแม่ ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการมี อ านาจอย่ า งไรบ้ า ง
คณะกรรมการจึ งมี อ านาจออกกฎหมายลู กตามมา ซึ่ งอ านาจในมาตรา 21 เป็ นกฎหมายลู กที่ ออกมาหลั ง
กฎหมายแม่ที่มีมาก่อน ที่นี้ถ้ามีการยกเลิกกฎหมายแม่เลยแล้วจะออกกฎหมายลูกทันทีจึงเกิดเป็นประเด็น
ประธาน ให้ความเห็ น ว่า เนื่องจากมีความเห็ นหลากหลายอาจจะให้ กฤษฎีกาช่วยตัดสิ น
เพื่อความชัดเจนเป็นบรรทัดฐานให้กองทุนอื่นๆ ด้วย
ผู้แทนสานั กปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ความเห็นว่า
ในประเด็นมีบางส่วนการออกข้อบังคับคณะกรรมการให้ไปคลอบในบางส่วนที่ไม่ได้อยู่มาตรา 21 ให้อานาจ
คณะกรรมการบริหารสามารถออกหลักเกณฑ์ได้บางเรื่อง ในเรื่องของการบริหารการเงิน การบริหารบุคคล
การใช้จ่ายเงิน ที่นี้ประเด็นที่สงสัยคือ ในรูปเรื่องคณะกรรมการออกข้อบังคับคณะกรรมการอาจเป็นจุดเริ่ม เช่น
การก่อตั้งกองทุน จึงเป็นที่มา ในรูปของตัวคาสั่งอาจเป็นแค่การกล่าวอ้าง ถ้ามีการจัดตั้งที่ผ่านมาแล้ว อาจจะ
ผ่านมติ ครม. ซึ่งได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ในบางส่วนที่มีการกาหนดไว้ชัดเจนในข้อกาหนด ข้อบังคับ อาจขัดกันในตัว
ส่ ว นพระราชบั ญ ญัติ การบริ ห ารทุ น หมุน เวี ยน พ.ศ. 2558 เห็ นด้ ว ยในหลั กการที่ ให้ คณะกรรมการออก
ข้อบังคับในเรื่องการบริหาร ยังสงสัยในบางเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่แท้จริงและควรกาหนดไว้หรือไม่
ประธาน ให้ความเห็นว่า เช่นข้อ 8 เป็นข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้จัดตั้ง
กองทุน เหมือนคณะกรรมการบริ หารกองทุน ซึ่งมีเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน
ตั้งกองทุนอยู่ในสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจึงเห็นว่าแปลกๆ ซึ่งข้อบังคับน่าจะมีตัวแม่มาก่อน หลังจากนั้นก็
ออกข้อบังคับ รูปแบบน่าจะเป็นแบบที่กล่าวมา ข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกองทุนและบอกว่าจัดตั้ง
กองทุนซึ่งไม่มีความสอดคล้องกัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกุศล แย้มสอาด) สอบถามว่า เมื่อกองทุนเกิดแล้ว ทาไมต้องมาจัดตั้ง
ใช่หรือไม่ ถ้าจัดตั้งกองทุนต้องมีการนาเข้าบอร์ดใหญ่ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. 2558 แต่เนื่ องจากมีการจัดตั้งแล้ว ข้อ 8 ต้องปรับถ้อยคา ถ้าหารือกับทางกฤษฎีกาต้องยอมรับว่า
ระเบียบหรือข้อบังคับ ที่กรมบัญชีกลางตรวจแล้วให้เป็นข้อบังคับ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไรบ้าง
ประธาน ให้ความคิดเห็นว่า นาความคิดเห็ นของคณะอนุกรรมการแก้ไขกฎระเบียบนี้ไปก่อน
และควรปรึกษากับทางกฤษฎีกาให้ตีความ ว่ามีข้อดี ข้อเสี ยอย่างไรบ้าง และให้คณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้ตัดสินใจว่าจะเสนอกฤษฎีกาหรือไม่หรือยอมรับข้อคิดเห็นของกรมบัญชีกลางหรือขอกรมบัญชีกลางปรับแก้
อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร ชี้ แ จงว่ า กรณี ที่ เ คยปรึ ก ษากั บ ทางกรมบั ญ ชี ก ลางสิ่ ง ที่
กรมบัญชีกลางกล่าวว่าต้องเป็นข้อบังคับ เพราะอ้างว่าระเบียบนี้ร่างมาจากคณะกรรมการที่มีการทบทวนกัน
ฉะนั้นถ้าร่างมาจากคณะกรรมการอานาจก็อยู่ที่คณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้ร่างกระทรวงก็เป็นผู้ร่าง

-9เหมือนระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้เกิดจากคณะกรรมการ เกิดจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่ างระเบี ย บของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี
คณะกรรมการเพื่ อ บริ ห ารกองทุ น ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต ภาคเกษตรฯ ณ วั น นี้ ท างกองทุ น มาแก้ โ ดย
คณะกรรมการ โดยกล่าวถึงกระบวนการแก้ที่เคยปรึกษากับกรมบัญชีกลางกล่าวถึงกระบวนการแก้ ขบวนการ
แก้มาแก้โ ดยคณะกรรมการ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการต้องใช้อานาจมาตรา 21 ในการแก้ ขอชี้แจงว่ า
คณะกรรมการไม่ ได้ เห็ น ชอบเอง อานาจที่ใ ห้ ค วามเห็ นชอบอยู่ที่ กรมบั ญชีก ลาง กระทรวงการคลั ง ตาม
อานาจเดิม นี่คือสิ่งที่ ชี้แจงไป แต่ทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่า กระบวนการมาทางคณะกรรมการจึงต้องใช้
อานาจตามมาตรา 21 (2) ถ้าสมมุติว่า ทางกองทุนเปลี่ยนกระบวนการใหม่ ในการแก้ระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ฯ ใหม่โดยที่ไม่ใช่คณะกรรมการเป็นคนแก้ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่งระเบียบฉบับนี้ไปที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่ ว ยพิ จ ารณาแก้ ไ ขแล้ ว ส่ ง ที่ ก ระทรวงการคลั ง สิ่ ง ที่ จ ะออกเป็ น ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังหรือระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
ผู้แทนสานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ความเห็นว่า
ภายใต้ข้อกฎหมายสิ่งที่กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชี กลางตรวจสอบและแก้ไข มี ส่วนหนึ่ง ที่ไม่ควรเป็น
ระเบียบคณะกรรมการในส่วนที่คณะกรรมการเป็นคนกาหนดในข้อบั งคับฉบับนี้ แต่โดยหลักการพิจารณาว่า
คณะกรรมการออกข้อบังคับในการบริหารในส่วนนี้ได้เอง เพราะข้อกฎหมายให้อานาจแล้ว แต่สิ่งที่ ระบุว่าเป็น
อานาจของคณะกรรมการต้องพิจ ารณาว่าให้อานาจในเรื่องใดบ้าง สิ่งที่ไม่ใช่ อานาจหน้าที่ในการกาหนดถ้าไป
เขียนในข้อบังคับก็ไม่ได้เขียนโดยไม่มีอานาจอยู่แล้ว ถ้าพิจารณาว่า คณะกรรมการสามารถกาหนดการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุนได้เอง การจัดตั้งคณะกรรมการบริห ารโดยใครเป็นคนแต่งตั้ง กฎหมายควร
กาหนดไว้ให้ชัดเจน ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนมีที่มาที่ไปของการจัดตั้งกองทุน ฉะนั้นในส่วนนี้มีอยู่แล้ วและ
ไม่ใช่อานาจของคณะกรรมการที่ จะกาหนดในข้อบังคับ และสอบถามว่า เปลี่ยนถ้อยคาได้หรือไม่ เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องว่ามีอยู่และยกมาเพื่อให้เห็นว่า มีที่มาที่ไปในกลไก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะกรรมการบริหารหรือ
กองทุน ที่มีอยู่ แล้ ว ตามมติ ครม. หรื อที่มีการจัดตั้งก่อนตามปีที่ผ่ านมาและมาบริห ารภายใต้ข้อบังคับของ
คณะกรรมการบริหาร ถ้าปรับได้สามารถดาเนินการต่อไปในส่วนของคณะกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า กรณีที่พบทางออกว่า จะใช้อานาจคณะกรรมการ
ตามมาตรา 21 ในการออกข้อบังคับ ถ้าเช่นนั้นแล้ว การไม่เปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
ที่มีอยู่เดิม จะทาให้เกิดข้อขัดแย้งกันระหว่างระเบียบและข้อบังคับหรือไม่
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ความเห็น
ว่า กฎหมายไม่ควรทับซ้อนกัน
อนุกรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอานาจยกเลิก
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯ หรือไม่ เพราะในร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ข้อ 3
ระบุไว้ว่า ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
ประธาน สอบถามว่า จะยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ในข้อ 3 ใช่หรือไม่
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ (นายกุ ศ ล แย้ ม สอาด) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ใช้ ร่ า งระเบี ย บใหม่ เพราะมี
พระราชบัญญัติ ทุนหมุนเวีย น พ.ศ. 2558 แล้ว ซึ่งหมายความว่า ไม่ต้องใช้ระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฯ เดิม
อนุกรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า ร่างที่เสนอกระทรวงการคลังที่จะให้ยกเลิกระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ทั้ง 2 ฉบับ สามารถใช้อานาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ได้หรือไม่
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หลักการของกฎหมาย กฎหมายใหม่ให้อานาจคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการกาหนดข้อบังคับ แต่ การ
กาหนดข้อบังคับเดิมไม่ได้เป็นการยกเลิกกฎหมายเดิมไปโดยปริยาย เป็นการใช้อานาจการบริหารของรั ฐมนตรี
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการออกระเบียบจัดตั้งกองทุนขึ้นมา แต่การกาหนดข้อบังคับภายใต้เงื่อนไข
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 จะใช้อานาจในการยกเลิกระเบียบเดิม
ซึ่งออกโดยรัฐมนตรี และฝ่ายเลขานุการอยากทราบว่า ในหลักการต้องเห็นชอบโดยกฎหมายหรือไม่
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกุศล แย้มสอาด) เสนอแนะว่า ควรสอบถามกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ว่า สามารถยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ฯ เดิมได้หรือไม่
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) ให้ความเห็น
ว่า ในหลักการ ถ้ากระบวนการออกอย่างไร อานาจไหนอานาจนั้น แต่คราวนี้ต่างกัน จึงทาให้เกิดข้อสงสัยของ
ฝ่ายเลขานุการว่า กรมบัญชีกลาง ใช้มาตรา 21 ยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ ถูกต้องหรือไม่
อนุ ก รรมการ (นายพงศ์ กู ร วิ รั ต นานั น ท์ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า ในบทเฉพาะกาล มาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 หมายความว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ต้องใช้ข้อบังคับใหม่เป็น
หลัก และไม่ต้องกล่าวถึงระเบียบเดิม เพราะบังคับโดยตัวบทเฉพาะกาลอยู่แล้ว
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี) ให้ความเห็นว่า
ในหลั กการต้องยกเลิก แต่ การใช้อานาจตามข้อบังคับนี้สามารถยกเลิกระเบียบได้ห รือไม่ ในหลั กการ คือ
เมื่อออกระเบียบใหม่ต้องยกเลิกระเบียบเดิม ถ้าไม่ระบุว่ายกเลิกโดยปริยาย จะทาให้เกิดการขัดแย้งในระเบียบ
เมื่อเกิดการขัดหรือแย้ง และไม่มีการออกกฎใหม่ หรือกฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติใหม่ ในระยะเวลา 2 ปี
ยังสามารถใช้ระเบียบเดิมได้
ประธาน ให้ ข้ อคิ ดเห็ นว่ า ตามตั วบทกฎหมายเฉพาะกาล มาตรา 45 ณ วั นที่ เลขาธิ การ
ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรลงนาม ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และยกเลิ ก ระเบี ย บเดิ ม ทั้ ง นี้ ควรมี ก ารหารื อ
กรมบั ญชี กลาง หรื อส่ งเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ นฯ พิ จารณาก่ อน เพื่ อให้ เห็ นความคื บหน้ าว่ า
พบประเด็นปัญหาอะไร ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นคนบอกว่า ส่งไปหารือ แก้ไขปรับถ้อยคา หารือว่า
ระเบียบแก้ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความเห็นเสนอไปยังกรมบัญชีกลางแล้ว โดยกรมบัญชีกลาง
เสนอเป็นข้อบังคับ แต่อนุกรรมการฯ มีประเด็นสงสัย ก็จะนาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่า จะขอหารือ
กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ขอปรั บ ถ้ อ ยค าในข้ อ ต่ า งๆ ได้ ห รื อ ไม่ ไม่ อ ย่ า งนั้ น ถ้ า ด าเนิ น การไปก่ อ นโดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังไม่รับทราบ อาจจะล่าช้าไป
อนุ ก รรมการ (นายพงศ์ กู ร วิ รั ต นานั น ท์ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า ถ้ า เป็ น ข้ อ บั ง คั บ จะเป็ น ประเด็ น ในเรื่ อ งของอ านาจ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในแต่ละมาตราว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอานาจในการกาหนด
รายละเอียดภายในข้อบังคับนั้นได้หรือไม่
อนุกรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ว่า ถ้ายกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ฯ เท่ากับว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะต้องนาเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
หรือไม่นั้น ได้คาตอบว่า ในบทเฉพาะกาลระบุไว้ว่า ถ้ายังเป็นทุนหมุนเวียนอยู่ ไม่ต้องนาส่งคลัง แต่ยังมีประเด็น
ที่สงสัย ว่า คณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ มีอานาจในการยกเลิ ก ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
หรือไม่ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ออกระเบียบตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อบริหารตัวเอง
มีความเหมาะสมหรือไม่

- 11 ประธาน ให้ ค วามเห็ น ว่ า ในบทเฉพาะกาล มาตรา 45 ระบุ ไ ว้ ว่ า ไม่ ใ ช่ อ านาจของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
อนุกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า ในบทเฉพาะกาลระบุไว้ว่า เมื่อถึงเวลาจะยกเลิกไปโดย
ปริ ย าย เมื่อถึงวัน ที่ 24 พฤศจิ กายน 2560 ถ้า ไม่ มีการด าเนินการใดๆ จะยกเลิ กไปโดยปริยาย เพราะ
กฎหมายใช้บังคับต่อไม่ได้ ประเด็นปัญหา คือ โดยกระบวนการ กระทรวงการคลังตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ แต่ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดเดิมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทา
หน้าที่
ผู้ทรงคุณ วุฒิ (นายกุศ ล แย้มสอาด) ให้ ความเห็ นว่า คณะกรรมการไม่ไ ด้ แต่ง ตั้งตัว เอง
แต่ ดาเนิ นการตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งกฎหมายระบุไว้ แล้ว ว่า คณะกรรมการบริห ารกองทุนฯ ต้องมี
คุณสมบัติอย่างไร
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี) ให้ข้อคิดเห็นว่า
ในระเบี ยบระบุ ไว้ ว่ า จนกว่ าจะมี ระเบี ยบ/ข้ อบังคั บตามพระราชบั ญญัติ เพราะฉะนั้ น ระเบี ยบเดิ มที่ใช้ อยู่
ยังสามารถใช้ได้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง จนกว่าจะมี ระเบียบใหม่ เมื่อมีระเบียบใหม่ แล้ว ระเบียบเดิมจะถูก
ยกเลิก
อนุกรรมการ (นางสาวเรวดี วีระวุฒิพล ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ) ให้ความเห็นว่า บท
เฉพาะกาล มาตรา 45 ไม่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของกองทุนว่ายังคงมีอยู่หรือไม่ แต่ เป็นเรื่องการกาหนดบท
เฉพาะกาลตามกฎหมาย ในประเด็นปัญหาช่องว่างระหว่างกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ โดยกฎหมายลูก ที่ยัง
บังคับใช้อยูใ่ ห้ใช้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการออกกฎหมายลูกฉบับใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ
กติกาใหม่ของกฎหมายที่ออกใหม่ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการเร่งรัดโดยกาหนดเรื่องเวลาว่า กฎหมายลูกที่ออกใหม่
ต้องทาให้เสร็จภายใน 2 ปี เพียงแต่ไม่มีบทลงโทษ ถ้าไม่เสร็จภายใน 2 ปี จะเกิดอะไรขึ้น เป็นประเด็นข้อ
กฎหมายตลอด กฎหมายเดิมมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เมื่อ กฎหมายใหม่ที่ออกมามีการปรับ เปลี่ยนกฎ
กติกาขึ้นมาใหม่ กฎหมายจึง ใช้บทเฉพาะกาลว่า ถ้ามีกฎหมายลูกที่ยังไม่ได้ออกมา ให้ใช้กฎหมายเก่าไปก่อน
ภายหลังปรากฏว่าเกิดประเด็นปัญหากฎหมายลูก ไม่ส อดรับกับตัวกฎหมายแม่ที่แก้ไข ทาให้ มีปัญหายุ่งยาก
มากขึ้น เพราะฉะนั้น บทเฉพาะกาลไม่ได้ ตอบโจทย์ในประเด็นที่ว่า กองทุนยังมีอยู่หรือไม่ เพียงแต่ให้เวลาใน
การปรับตัวของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเสนอแนะว่า ถ้าหารือกับกรมบัญชีกลาง คาตอบอาจจะเหมือนเดิม
โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข แต่ถ้าจะให้ตัดสินเด็ดขาด ควรหารือกับกฤษฎีกา ทางกฤษฎีกาจะเรียกกรมบัญชีกลาง
เพื่ อ ชี้ แ จงให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ ซึ่ ง อาจใช้ เ วลานานกว่ า แต่ จ ะเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาด ถ้ า หารื อ กั บ
กรมบัญชีกลาง ปัญหายังคงมีอยู่แน่
อนุกรรมการ (นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาถึงผลกระทบ หมายความว่ากองทุนได้รับผลกระทบจากการ
มีข้อบังคับตามที่กระทรวงการคลังพิจารณา ถ้าไม่ได้รับผลกระทบอะไร อาจทาให้เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ ถ้าส่งให้
กฤษฎีกาจะดาเนินการเสร็จหรือไม่ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถ้าเลยกาหนด 2 ปี จะทาอย่างไร ไม่มี
กฎหมายใหม่ ใช้กฎหมายเดิมก็ไม่ได้ อาจต้องมองว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกุศล แย้มสอาด) ให้ข้อคิดเห็นว่า เป็นเรื่องของระเบียบ ไม่ใช่เรื่องของ
กฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะแก้ไขเมื่อไรก็ได้

- 12 ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี) เสนอแนะว่า
ควรหารื อกับ กรมบั ญชีกลางว่า มีความเห็ นอย่างไร ซึ่งมองว่า เป็นเรื่องของหลั กการ ถ้า สามารถกาหนดได้
ควรยืนยันให้ชัดเจนว่า สามารถกาหนดได้ในตัวระเบียบนี้ ให้กรมบัญชีกลางยืนยันมาเป็นหนังสือ เพราะฉะนั้น
เมื่อมีข้อโต้แย้ ง และกรมบั ญชีกลางยั งยืนยันเป็นหนังสื อ ทางกรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบให้ แน่น อนว่า
สามารถกาหนดได้จริง
ประธาน เสนอแนะว่ า ก่ อนประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ควรท าหนั ง สื อ ไปที่
กรมบัญชีกลางอีกครั้ง และจึงเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประเด็นที่ต้องหารือ คือ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ มี อานาจแต่ งตั้งกองทุนหรื อไม่ เพราะคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตั้ งขึ้นโดยอาศัยมาตรา 21
เพี ย งข้ อ เดี ย ว ไม่ ไ ด้ อ าศั ย พระราชบั ญ ญั ติ ทั้ ง ฉบั บ คื อ ให้ คณะกรรมการมี อ านาจก าหนดข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ
และสอบถามว่า สามารถตั้งคณะกรรมการโดยอาศัยมาตรา 21 ได้หรือไม่ อาศัยมาตรา 21 ตั้งคณะกรรมการเป็น
ข้อบังคับ เพื่อตั้งคณะกรรมการได้หรือไม่
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี) ให้ความเห็นว่า
ที่ ม าของคณะกรรมการมี ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายอยู่ แ ล้ ว อาจจะระบุ ว่ า คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
ประกอบด้วยอะไร และใส่รายละเอียดลงไป ส่วนประเด็นที่มาของกองทุน หรือการจัดตั้งกองทุน ควรระบุใน
ลักษณะกองทุนเดิม ที่มาของกองทุน ระบุในลักษณะไม่ได้เป็นการกาหนดหรือการจัดตั้งกองทุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายกุศล แย้มสอาด) เสนอแนะว่า ในประเด็นที่เห็นว่า อาจเป็นการขัด ต่อ
กฎหมาย เช่น ร่างข้อบังคับ ข้อ 8 และข้อ 10 เรื่องให้จัดตั้งกองทุน หรือข้ออื่นๆ ที่เห็นว่าอาจขัดต่อกฎหมาย
ก็ควรหารือกรมบัญชีกลางขอให้ทบทวนว่าถูกต้องหรือไม่ ระบุข้อให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ถ้าตอบกลับว่า
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก็สามารถใช้ได้
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี) เสนอแนะว่า
ควรให้ตัดข้อที่ยกเลิกออก ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อมีการออกกฎหมายมาบังคับตามพระราชบัญญัติ ฉบับนี้แล้ว
ให้ยกเลิกระเบียบเดิมไปโดยปริยาย
อนุกรรมการและเลขานุการ ให้ความเห็น ว่า ในส่วนของคาปรารภ มีการอ้างอานาจตาม
มาตรา 21 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วตามมาตรา 21 ไม่ได้ระบุว่าจะต้อง
ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง การอ้างอานาจในลักษณะนี้ถูกต้องตามข้อกฎหมายหรือไม่
ผู้แทนสานักปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส เที่ยงงามดี ) เสนอแนะว่า
ควรให้กรมบัญชีกลางพิจารณาในประเด็นความเห็นชอบของกระทรวงการคลังด้วย
ประธาน ให้ ค วามเห็ น ว่ า น าประเด็ น ข้ อ สงสั ย หารื อ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางพิ จ ารณา
ถ้ากรมบัญชีกลางยืนยันอย่างไรให้เป็นไปตามนั้น ถือว่าได้มีการพิจารณาอย่างดีแล้ว หลังจากนั้นให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และวิเคราะห์ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นด้วยว่า แต่ละประเด็นเป็น
อย่างไร ข้อดี ข้อเสีย ข้อขัดแย้งหรือข้อที่ควรแก้ไข
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาหนังสือเพื่อหารือ กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับข้อกังวลตามร่าง
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้ างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ว่าด้วยการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ พ.ศ. .... ที่อาจขัดต่อกฎหมาย และให้นาความเห็นของกรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ พิจารณาต่อไป

- 13 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกการประชุม เวลา 15.20 น.

นายเมธี จันต๊ะ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

นายเอกราช ตรีลพ
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

