
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการขอจัดตั้ง  การดําเนินงาน  และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

เพื่อให้การขอจัดตั้งและการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมทั้ง 
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  อันจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอจัดตั้ง  การดําเนินงาน  
และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน  

ทุนหมุนเวียน  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งมีกฎหมายตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุน 
ไว้ใช้จ่ายได้ 

“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  ผู้จัดการ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งทําหน้าที่
บริหารทุนหมุนเวียน 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงาน  ลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประจํา  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่จ้างจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับภารกิจของทุนหมุนเวียน 

“หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  รัฐวิสาหกิจ  ทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคล
และหน่วยงานอื่นของรัฐ  แต่ไม่หมายความรวมถึงองค์การมหาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนการเงิน
และการบัญชี  การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน  และการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น  แต่กรณีที่มิได้มีบทบัญญัติ 
ในเรื่องใดไว้  ให้ถือปฏิบัตติามระเบียบนี้ 
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ข้อ ๖ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้น  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ กําหนดไว้ 
ในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 
การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

 
 

ข้อ ๘ ก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดตั้งทุนหมุนเวียน  จัดทําเร่ืองเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี  โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทํารายละเอียดในการเสนอขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
ตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของทางราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด  ในกรณี 
ทุนหมุนเวียนใดมีความจําเป็นต้องจัดตั้งและมีความสําคัญเฉพาะในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ต้องมี 
การกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานและวงเงินดําเนินการไวใ้ห้ชัดเจนด้วย 

ให้กรมบัญชีกลางทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการกล่ันกรองการจัดตั้ง 
ทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๙ ทุนหมุนเวียนที่ขอจัดตั้งต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่ ได้ดําเนินการอยู่แล้ว  หรือไม่ซ้ําซ้อนกับหน้าที่หลัก 

ของหน่วยงานของรัฐอื่น  หรือมีการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
(๒) ไม่เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจกรรมที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ

สามารถดําเนินการได้ 
(๓) ไม่มีลักษณะที่กําหนดให้ใช้จ่ายเฉพาะดอกผลโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุน

ประเดิมและเงินสมทบ  เพื่อนําไปฝากสถาบันการเงินเพื่อให้ได้ดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน 

(๔) มีลักษณะอื่นใดตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนกําหนด 
ข้อ ๑๐ เม่ือคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดตั้งทุนหมุนเวียนแล้ว  ให้หน่วยงานเจ้าของทุน

หมุนเวียนดําเนินการดังต่อไปนี้เพื่อรองรับการดําเนินงานทุนหมุนเวียนต่อไป 
(๑) แจ้งกระทรวงการคลัง  เพื่อกําหนดโครงสร้างของทุนหมุนเวียนในระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรองรับการบันทึกรายการทางการเงินของทุนหมุนเวียน 
(๒) จัดทําระเบียบการบริหารทุนหมุนเวียนและระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  เสนอให้ผู้มีอํานาจ

ดังต่อไปนี้พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ 
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 (ก) ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ  ให้เสนอผู้ มีอํานาจตามที่ กําหนดไว้ 
ในกฎหมาย 

 (ข) ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ให้เสนอกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๓ 
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนหน่ึง ๆ  ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
คณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  และผู้แทนหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน 
ไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง  จํานวนไม่เกินสามคน  จากผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  หรือการลงทุน   
ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้องกับทุนหมุนเวียน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไล่ออก  ให้ออกหรือ

เลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  หรือกรรมการ  ที่ปรึกษา  และเจ้าหน้าที่ของ 

พรรคการเมืองหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ขออนุมัติ

กระทรวงการคลังเป็นการเฉพาะราย 
ข้อ ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน  โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่พ้นจากตําแหน่ง   

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๓  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๒ 
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน 
(๒) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนกําหนด  

ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์  หรือสวัสดิการต่าง ๆ  ของผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มาจากการสรรหา   
และพนักงาน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๓) พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปี   
และแผนการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 

(๔) กํากับดูแล  และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
(๕) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่ 

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๖ หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเดือนละหน่ึงคร้ังหรือเท่าที่จําเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ งให้ มี เสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   คณะอนุกรรมการ   หรือคณะทํางาน 
ที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง  อาจได้รับค่าตอบแทน  เบ้ียประชุม  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีความจําเป็นต้องกําหนดอัตราค่าตอบแทน  เบ้ียประชุม  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  นอกจากที่กระทรวงการคลังกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๙ ในทุนหมุนเวียน  ให้มีผู้บริหารทุนหมุนเวียนคนหน่ึง  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ 
ทุนหมุนเวียนแต่งตั้งจากข้าราชการ  หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการสรรหาตามข้อ  ๒๐ 

ให้นําความในข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับกับผู้บริหารทุนหมุนเวียนจากการสรรหา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๐ ในการสรรหาผู้บริหารทุนหมุนเวียน  ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการสรรหาคณะหน่ึง  จํานวนไม่เกินห้าคน  ทําหน้าที่สรรหาผู้ที่ มีความเหมาะสม 
ในการบริหารทุนหมุนเวียน  และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา  โดยอาจเสนอ
รายชื่อผู้มีความเหมาะสมมากกว่าหนึ่งชื่อก็ได้ 

ข้อ ๒๑ การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไขในการจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน  
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเป็นผู้มีอํานาจทําสัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
ข้อ ๒๒ ผู้บริหารทุนหมุนเวียนมีหน้าที่บริหารกิจการของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบหมาย 
ข้อ ๒๓  ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนกําหนดโครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน

เพื่อรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยด้านนโยบายและแผนงาน   
ด้านการเงินและบัญชี  และด้านกฎหมาย  โดยให้มีอัตรากําลังที่เหมาะสมในการดําเนินงานและฐานะ
การเงินของทุนหมุนเวียน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขอ้ ๒๔ การกําหนดตําแหน่ง  คุณสมบัติของตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  อํานาจหน้าที่  
ระยะเวลาการจ้าง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเลิกจ้างพนักงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หรือข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดขึ้น 
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ส่วนที่  ๒ 
การเงินและการบัญชี 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะจัดทําแผนงบประมาณรายรับ
และรายจ่ายประจําปี   รวมทั้ งแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจําปีล่วงหน้าสามปี   
พร้อมแผนการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  แผนปฏิบัติงาน  ประมาณการ
รายรับและรายจ่ายประจําปี   ประมาณการกระแสเงินสด   เสนอให้คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  เพื่อใช้เป็นกรอบงบประมาณในการบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียน  แล้วส่งให้กระทรวงการคลังภายในหกสิบวันก่อนเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  เพื่อใช้
ประกอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดให้ขออนุมัติประมาณการรายจ่ายประจําปี 
ต่อกระทรวงการคลัง  ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนจัดทําประมาณการรายจ่ายประจําปีที่ผ่าน 
การอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อกระทรวงการคลังภายใน 
หกสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี   เพื่อพิจารณาอนุ มัติ ก่อนการใช้จ่ายเ งินตามแนวทาง 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๒๖ ให้ทุนหมุนเวียนมีระบบบัญชีที่ เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่วไป   
และการควบคุมภายในที่ดี 

ข้อ ๒๗ ให้ทุนหมุนเวียนมีการบันทึกรายการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๒๘ ให้มีการจัดทํางบการเงินของทุนหมุนเวียน  และส่งให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียน  เพื่อทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน 
ของทุนหมุนเวียน  ทั้งนี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี   

เม่ืองบการเงินได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว  ให้ส่งกรมบัญชีกลางภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี 

ข้อ ๒๙ ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  
หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ชื่อ  “บัญชี  .  .  .  (ชื่อทุนหมุนเวียน)  .  .  .”  เพื่อฝากเงิน
ของทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากหน่วยงานในราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค  และห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่าย
ก่อนส่งเข้าบัญชีเงินฝาก 

ในกรณีที่ มีความจําเป็น  หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนอาจขอเปิดบัญชีเ งินฝากไว้   
ณ  ธนาคารพาณิชย์  ในชื่อบัญชีเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง  เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  ภายในวงเงิน 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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ข้อ ๓๐ ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนนําเงินที่ได้รับส่งเข้าบัญชีของทุนหมุนเวียนที่เปิดไว้ 
ที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่รับเงิน 

ข้อ ๓๑ การใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน  ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
ข้อ ๓๒ เม่ือทุนหมุนเวียนได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปี  หรือประมาณการ

รายจ่ายประจําปีตามข้อ  ๒๕  ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจสั่งจ่าย 
และเบิกจ่ายเงินของทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๓๓ การนําเงินของทุนหมุนเวียนไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  และให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือรัฐวิสาหกิจ 
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง  หรืออาวัล  หรือคํ้าประกันเงินต้น 

และดอกเบี้ย 

ส่วนที่  ๓ 
การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน 

 
 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ดี  โดยอย่างน้อย
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน  พร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งคร้ัง  เพื่อให้การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
มีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๓๕ ให้กรมบัญชีกลางกําหนดรูปแบบและวิธีการในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
ของทุนหมุนเวียน  เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานแผนรายรับและแผนรายจ่ายประจําปี   
(๒) รายงานผลรายรับและผลรายจ่ายรายเดือน 
(๓) งบทดลองรายเดือนและภาระผูกพัน  ณ  วันสิ้นเดือน 
(๔) รายงานการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
(๕) รายงานทางการเงินอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนส่งรายงานทางการเงินตามวรรคหน่ึงต่อกรมบัญชีกลางภายใน

ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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หมวด  ๔ 
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้ มีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน   ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง   
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จํานวนไม่เกินหกคน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านการบัญชี  และด้านอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล   

ให้ผู้อํานวยการกองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  และให้มีเจ้าหน้าที่กองกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๓๗ ให้นําความในข้อ  ๑๒  (๑)  (๓)  และ  (๔)  มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘ ให้นําความในข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  มาใช้บังคับกับวาระการดํารงตําแหน่ง  และ 
การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙ ให้นําความในข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการประเมินผล 
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน  โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดกรอบแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  และการนําผลการประเมิน

ทุนหมุนเวียนไปใช้ในการพิจารณาจัดทําข้อเสนอรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
(๓) เจรจาและจัดทําบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกับฝ่ายบริหาร

ของแต่ละทุนหมุนเวียน 
(๔) ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
(๕) ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการรวม

หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
(๖) นําเสนอรายงานผลการประเมินทุนหมุนเวียนประจําปี  พร้อมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการดําเนินงานของทนุหมุนเวียนต่อคณะรัฐมนตรี 
(๗) พัฒนาปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการสร้างแรงจูงใจในการดําเนินงาน 
ของทุนหมุนเวียน 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๔๑ ให้นําความในข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ  หรือ
คณะทํางานที่คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง  โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานตามข้อ  ๔๐  (๙)  อาจเชิญบุคคลที่เก่ียวข้อง  หรือขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานเจ้าของ
ทุนหมุนเวียน  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนเสนอรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล 
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนต่อกรมบัญชีกลาง  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนพิจารณา 

หลักเกณฑ์   วิธีการ  และข้ันตอนในการเสนอรายละเอียดเ ก่ียวกับการประเมินผล 
การดําเนินงานทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนกําหนด 

ข้อ ๔๔ ให้กรมบัญชีกลางนําผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  พร้อมข้อเสนอรวม
หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 

วิธีการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนแจ้งผลการประเมินผล 

การดําเนินงานของทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน   
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกิจการของทุนหมุนเวียน  เพื่อนําไปใช้พัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงาน 
ของทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในกิจการของทุนหมุนเวียน 

ข้อ ๔๖ ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะและมีบทบัญญัติให้มีการประเมินผล 
การดําเนินงานทุนหมุนเวียน  ให้นําหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนตามท่ี
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกําหนดมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน  ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่มีบทบัญญัติให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนให้ปฏิบัติตามข้อ  ๔๓ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนตามวรรคหน่ึง  รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนต่อกรมบัญชีกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพื่อรวบรวมและจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจําทุกรอบสิ้นปีบัญชี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๔๗ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนซึ่ งปฏิบัติหน้าที่อ ยู่ในวันที่ ระเบียบนี้ ใช้ บังคับ   
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๔๘ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง  และเม่ือสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้วให้ดําเนินการสรรหาผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียนตามระเบียบนี้ต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


