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พระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิก
ทุนหมุนเวียน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ห้ ใ ช้บั ง คั บเมื่ อ พ้ น กํา หนดหกสิ บ วัน นั บ แต่วั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน
หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของทุนหมุนเวียน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของทุนหมุนเวียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกําหนดบทบัญญัติในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ให้การดําเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมิได้บัญญัติไว้
ให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือกฎหมาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการ
ในกรมบัญชีกลาง จํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ธุรกิจภาคเอกชน
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ
หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน
(๓) กํากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน
(๔) เสนอให้มี ห ลัก เกณฑ์ ในการกํ าหนดจํ านวนเงิ น สะสมสู งสุ ด สํา หรับ ทุ น หมุ นเวี ย นต่ าง ๆ
ตามความเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
(๕) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
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(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
(๗) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนและการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของทุนหมุนเวียน
(๘) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน
และลูกจ้าง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ส่วนที่ ๑
การขอจัดตั้ง
มาตรา ๑๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕ ทุนหมุนเวียนที่หน่วยงานของรัฐขอจัดตั้งตามมาตรา ๑๔ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
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(๑) มีความจําเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) ไม่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับภารกิจปกติของหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้ง และไม่ซ้ําซ้อน
กับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอื่นหรือทุนหมุนเวียนที่ได้ดําเนินการอยู่แล้ว
(๓) ไม่ เป็ น การประกอบกิจการแข่ งขั น กับ ภาคเอกชน รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ กิ จ กรรมที่เ อกชน
หรือรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้
(๔) มีลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๒
การบริหาร
มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลกําหนดโครงสร้าง
การบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการ
รายรับรายจ่ายประจําปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกํากับดูแล การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
มาตรา ๑๘ ในแต่ ล ะทุ น หมุ น เวี ย น ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ
ที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๘ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗)
และ (๘) และมาตรา ๙ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และวาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
มาตรา ๒๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออกโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เพราะบกพร่องต่อหน้าที่
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กํ า หนดนโยบาย กํ า กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การ และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
(๒) กําหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกําหนดค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๘)
(๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี
(๔) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารและคณะอนุ ก รรมการ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้กรรมการบริหารและอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดตามผลการประเมินผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๔
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียนทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียน
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยให้คํานึงถึงลักษณะการดําเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน ความรับผิดชอบ ความประหยัด และความคุ้มค่า ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา ๑๑ (๘)

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนมิใช่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน
ให้การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และเงื่อนไขการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหาร
กําหนด
มาตรา ๒๖ การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน
อํานาจหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลิกจ้างพนักงานและลูกจ้าง
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ส่วนที่ ๕
การบัญชีและการตรวจสอบ
มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานการเงินของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศกําหนด
เป็นอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และให้ทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี
ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทํารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
มาตรา ๓๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
ส่วนที่ ๖
การประเมินผล
มาตรา ๓๑ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลเป็นประจําทุกปี โดยต้องประเมินในด้านต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

(๑) การเงิน
(๒) การปฏิบัติการ
(๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
(๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
(๖) ด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
การประเมิ นผลตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ให้กรมบัญชีกลางรายงานการประเมินผลทุนหมุนเวียนต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุนหมุนเวียน
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ทุน หมุนเวีย นที่ไม่มี สถานะเป็ นนิติบุ คคลมี กฎหมายกํ าหนดระบบ
การประเมินผลการดําเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานผลการประเมินผล
การดําเนินงานเสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
หลั กเกณฑ์ การจั ดทํ ารายงานของทุ นหมุ นเวี ยนตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
เพื่อทราบต่อไป
หมวด ๓
ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๓๔ ให้นําบทบัญญัติในส่วนที่ ๑ การขอจัดตั้ง ของหมวด ๒ ทุนหมุนเวียนที่ไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล มาใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วย
มาตรา ๓๕ ให้นําบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ การบริหาร ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ส่วนที่ ๔ ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ส่วนที่ ๕ การบัญชีและการตรวจสอบ
และส่วนที่ ๖ การประเมินผล ของหมวด ๒ ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล มาใช้บังคับกับ
ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

หมวด ๔
การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
มาตรา ๓๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลและทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการมีอํานาจรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๙ การรวมทุนหมุนเวียน ให้กระทําได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์
เดียวกันหรือสามารถดําเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิม
ของทุนหมุนเวียนที่นํามารวมกันนั้น
การรวมทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง อาจเป็นการรวมกับทุนหมุนเวียนใดทุนหมุนเวียนหนึ่ง
หรือรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่ก็ได้
มาตรา ๔๐ การยุบเลิกทุนหมุนเวียน ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หมดความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว
(๒) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการดําเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๓) มีผลการประเมินผลการดําเนินงานต่ํากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น
(๔) มีเหตุอื่นอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๔๑ ในการเสนอขออนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ รวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น
ให้คณะกรรมการเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนใด ให้ถือว่าเป็นการยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นตามกฎหมาย
เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น
มาตรา ๔๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียนใด ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน
หนี้สิน ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่
ภายหลั ง การรวมทุ น หมุ น เวี ย นหรือ ของทุ น หมุ น เวี ย นใหม่ เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ ทุ น หมุ นเวี ย นใดจั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยกฎหมายเฉพาะ ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น
มาตรา ๔๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิกให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
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มาตรา ๔๔ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อยุบเลิกทุนหมุนเวียน ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนหรือที่เป็นผู้กํากับดูแลทุนหมุนเวียนแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีเพื่อชําระบัญชี
ของทุนหมุนเวียน และให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่ า งการชํ า ระบั ญ ชี ให้ ถื อ ว่ า ทุ น หมุ น เวี ย นนั้ น ยั ง คงตั้ ง อยู่ ต ราบเท่ า เวลาที่ จํ า เป็ น
เพื่อการชําระบัญชี
ในกรณียุบเลิกทุนหมุนเวียน หากภายหลังจากการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง
เสร็จสิ้นแล้วมีเงินคงเหลือ ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นํากฎ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนซึ่งใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับไปพลางก่อ น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะได้ออกข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งต้องดําเนินการภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๖ ให้กรรมการบริหารของทุนหมุนเวียน ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๔๗ ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างตามสัญญาจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ อํ า นาจ
กระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารทุนหมุนเวียน
ทั้งกระบวนการ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นจํานวนมากเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่าย
บริหารกิจการของหน่วยงานของรัฐให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
แต่การบริหารทุนหมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารทุนหมุนเวียน มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของรัฐ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งกํากับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

