


ล ำดบั เรียน (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
2 ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม กองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ กองทุนเพื่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
5 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ กองทุนเพื่อกำรพัฒนำระบบมำตรวิทยำ
6 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข กองทุนเพื่อกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
7 เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ กองทุนเพื่อกำรพัฒนำและเผยแพร่ประชำธิปไตย
8 เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เงินทุนหมุนเวียนส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ
9 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำกฎหมำย

10 ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำเรือสัตหีบ ฐำนทัพเรือสัตหีบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
11 เจ้ำกรมแผนที่ทหำร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ำยทำงอำกำศ
12 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนเภสัชกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงำนทหำร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนเภสัชกรรมทหำร

13 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร เงินทุนหมุนเวียนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
14 ผู้อ ำนวยกำรโรงงำนวัตถุระเบิดทหำร กรมกำรอุตสำหกรรมทหำร 

ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนผลิตวัตถุระเบิดทหำร

15 ผู้บัญชำกำรศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ ศูนย์กำรอุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงำนทหำร

เงินทุนหมุนเวียนศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ

16 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
17 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
18 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร
19 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน
20 อธิบดีกรมชลประทำน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน
21 อธิบดีกรมประมง เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ ำอื่น ๆ
22 อธิบดีกรมปศุสัตว์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย
23 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทุนหมุนเวียนยำงพำรำ
24 อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบียม
25 อธิบดีกรมกำรข้ำว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยำยพันธุ์พืช
26 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.)
27 เลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
28 เลขำธิกำรส ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร
29 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดท ำแผ่นป้ำยทะเบียนรถ
30 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทุนค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง
31 อธิบดีกรมทำงหลวง เงินทุนหมุนเวียนค่ำเคร่ืองจักรกลของกรมทำงหลวง
32 อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง เงินทุนหมุนเวียนสถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำ จังหวัดภูเก็ต
33 เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม
กองทุนส่ิงแวดล้อม

34 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
35 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง
36 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กองทุนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
37 อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนำพื้นที่
38 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
39 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศ
40 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทุนเพื่อผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำน
41 อธิบดีกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กองทุนพัฒนำฝีมือแรงงำน
42 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงำน
43 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง



ล ำดบั เรียน (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
44 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม กองทุนประกันสังคม
45 เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
46 อธิบดีกรมศิลปำกร เงินทุนหมุนเวียนกำรสังคีต
47 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม
48 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงำนวัฒนธรรมจังหวัด
49 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เงินทุนหมุนเวียนยำเสพติด
50 เลขำธิกำรส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
51 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
52 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้ำรำชกำรส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรกู้ยืม

เพื่อช ำระหนี้สิน
53 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
54 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมในครอบครัวและ

หัตถกรรมไทย
55 อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
56 เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร กองทุนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำร

แข่งขันของประเทศ
57 อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กองทุนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
58 อธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล กองทุนพัฒนำน้ ำบำดำล
59 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
60 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ
61 ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ กองทุนเพื่อกำรสืบสวนและสอบสวนคดีอำญำ
62 อธิบดีกรมกำรศำสนำ กองทุนส่งเสริมกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
63 เลขำธิกำรส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเมือง กองทุนพัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง
64 ผู้อ ำนวยกำรกองทุนสงเครำะห์ กองทุนสงเครำะห์
65 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
66 ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย
67 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
68 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำ

สำรหนี้ในประเทศ
69 เจ้ำกรมกำรอุตสำหกรรมทหำร ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงำนทหำร
เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนแบตเตอร่ีทหำร

70 อธิบดีกรมกำรท่องเที่ยว กองทุนคุ้มครองธุรกิจน ำเที่ยว
71 เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ กองทุนกำรแพทย์ฉุกเฉิน
72 อธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี กองทุนจัดกำรซำกดึกด ำบรรพ์
73 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจ
ประกันภัย

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

74 ผู้จัดกำรกองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันชีวิต
75 ผู้จัดกำรกองทุนประกันวินำศภัย กองทุนประกันวินำศภัย
76 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร
77 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
78 ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กองทุนเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
79 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กบข. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
80 เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ
81 ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
82 อธิบดีกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กองทุนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
83 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ กองทุนกำรออมแห่งชำติ



ล ำดบั เรียน (ก) ชื่อทุนหมุนเวียน
84 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
85 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กองทุนส่งเสริมกำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
86 เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมำชิกรัฐสภำ
87 อธิบดีกรมศิลปำกร กองทุนส่งเสริมงำนจดหมำยเหตุ
88 อธิบดีกรมธนำรักษ์ กองทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของรัฐ
89 ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กองทุนช่วยเหลือเยียวยำนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ
90 อธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กองทุนผู้สูงอำยุ
91 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เงินทุนหมุนเวียนโรงงำนในอำรักษ์
92 อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กองทุนคุ้มครองเด็ก
93 อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
94 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กองทุนเพื่อพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ
95 ผู้ว่ำกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ
96 อธิบดีกรมชลประทำน กองทุนจัดรูปที่ดิน
97 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนำส่ือปลอดภัยและสร้ำงสรรค์
98 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ

99 อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
100 ผู้อ ำนวยกำรกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ กองทุนกำรท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ
101 อธิบดีกรมท่ำอำกำศยำน เงินทุนหมุนเวียนกรมท่ำอำกำศยำน
102 อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี
103 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กองทุนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
104 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรม
105 อธิบดีกรมธนำรักษ์ เงินทุนหมุนเวียนกำรบริหำรจัดกำรเหรียญกษำปณ์ ทรัพย์สินมีค่ำของ

แผ่นดินและกำรท ำของ
106 ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
107 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
108 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน กองทุนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศส ำหรับอุตสำหกรรม

เป้ำหมำย
109 อธิบดีกรมกำรปกครอง กองทุนส ำหรับผู้เดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์
110 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม กองทุนพัฒนำเอสเอ็มอีตำมแนวประชำรัฐ
111 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
112 อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว
113 ผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
114 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนประชำรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก กองทุนประชำรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐำนรำก
115 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง กองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
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พระราชกฤษฎีกา 

การกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด  และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกิน 
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด  และการนําทุน  
หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๑ (๔)  
และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด  
และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับกับ 
(๑) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(๒) กองทุนเงินทดแทน 
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(๓) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(๔) กองทุนประกันสังคม 
(๕) ทุนหมุนเวียนอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“จํานวนเงินสะสมสูงสุด”  หมายความว่า  จํานวนเงินที่ทุนหมุนเวียนพึงมีไว้ใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์สําหรับช่วงระยะเวลาหน่ึง 
มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดตามมาตรา  ๖ และการนําทุน

หรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา  ๘ ให้ทุนหมุนเวียนจัดทําข้อมูล
เพื่อประกอบการคํานวณส่งให้แก่กรมบัญชีกลางตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖ การกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด  ให้คํานวณโดยนําประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน
และประมาณการรายจ่ายประจําปีบัญชีย้อนหลังไปอีกสองปี  รวมกันสามรอบปีบัญชี  คูณด้วยร้อยละเฉลี่ย 
ของความสามารถในการจ่ายเงินสามรอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้ว 

ทุนหมุนเวียนใดเห็นว่าจํานวนเงินสะสมสูงสุดที่คํานวณตามวรรคหนึ่งจะไม่เพียงพอในการดําเนินงาน  
จะขอกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดเพิ่มขึ้นก็ได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๗ การคํานวณทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน  ให้คํานวณโดยนําเงินคงเหลือ  ณ  วันต้นปีบัญชีที่คํานวณ  หักด้วยจํานวนเงินสะสมสูงสุด 
ที่คํานวณได้ตามมาตรา  ๖ 

เงินคงเหลือตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึง  เงินฝากกระทรวงการคลัง  เงินฝากธนาคาร  
และเงินที่นําไปลงทุนหาผลประโยชน์ด้วย 

มาตรา ๘ เม่ือได้ผลลัพธ์จากการคํานวณตามมาตรา  ๗  แล้ว  ให้กรมบัญชีกลางเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกให้ทุนหมุนเวียนนําทุนหรือ 
ผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี   คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑ (๔)  และ (๖ )   
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้บัญญัติให้การกําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนด
จํานวนเงินสะสมสูงสุด  และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยกฎหมาย  และทุนหมุนเวียนที่ขอจัดตั้ง
ต้องมีลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา  ๑๕ 

ข้อ ๒ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนต้องคํานึงถึงหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกิจการที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์  หรือเพื่อ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  หรือเพื่อช่วยเหลือในการครองชีพ  หรือเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและ 
ไม่สามารถใช้วิธีการดาํเนินงานภายใต้ระบบงบประมาณปกติ 

(๒) เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้จากการดําเนินงานกลับเข้าสมทบเป็นรายรับของทุนหมุนเวียน  
โดยมิได้มีรายรับมาจากเงินงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว  และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

(๓) ต้องมีความพร้อมที่จะดําเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียนที่ได้จัดตั้งขึ้น 
(๔) ต้องไม่ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นทุนประเดิมและเงินสมทบ  เพื่อนําไปฝาก

สถาบันการเงินให้ได้ดอกผลมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนแต่เพียงอย่างเดียว 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนจัดทํารายละเอียดข้อมูล 

ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ส่งให้แก่กรมบัญชีกลางพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล   
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

กรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูล  หรือจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม  ให้ดําเนินการจัดส่งให้กรมบัญชีกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

กรณีที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่าทุนหมุนเวียนที่ขอจัดตั้งไม่เป็นไปตามลักษณะ 
ที่กําหนดไว้ตามมาตรา  ๑๕  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนทราบ  พร้อมทั้งส่งเร่ืองคืน 

ข้อ ๔ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามที่หน่วยงาน
ของรัฐเสนอ  ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  พร้อมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๕ เม่ือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการ
เสนอแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย  เพื่อให้มีผลเป็นการจัดตั้ง 
ทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
เร่ือง  รายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “หน่วยงานของรัฐ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้กําหนดหน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(๒) การยางแห่งประเทศไทย 
(๓) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(๔) สถาบันพระปกเกล้า 
(๕) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
(๖) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(๗) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๘) สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(๙) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(๑๐) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(๑๑) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(๑๒) สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(๑๓) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 


