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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน
และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน มาตรฐานเกี่ยวกับการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (1) (7) (8) และ (9) มาตรา 17 มาตรา 30
และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารทุนหมุนเวียน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การบริหารพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน
ให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ทุนหมุนเวียนบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วย
การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล
อย่างเป็นระบบ
ข้อ 2 ทุนหมุนเวียนใดมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการก่อน
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานการเงิน
ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนําเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง
โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
ชื่อ “บัญชี ...(ชื่อทุนหมุนเวียน)...” เพื่อฝากเงินของทุนหมุนเวียนและห้ามมิให้นําเงินไปใช้จ่ายก่อนส่ง
เข้าบัญชีเงินฝาก
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ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งอาจขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์
ในชื่ อ บั ญ ชี เ ช่ น เดี ย วกั บ วรรคหนึ่ ง เพื่ อ ไว้ ใ ช้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ภายในวงเงิ น และเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการบริหารกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนําเงินที่ทุนหมุนเวียนได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝาก
ของทุนหมุนเวียนภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน
ข้อ 5 ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน
ประมาณการรายรับประจําปี ประมาณการรายจ่ายประจําปี และประมาณการกระแสเงินสด เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติอย่ างน้อยหกสิบวันก่อ นวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่ ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้จ่ายเงิน
การปรับปรุงหรือแก้ไขแผนการดําเนินงานประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร และต้องส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 6 การนําเงินทุนหมุนเวียนไปดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
และให้กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ําประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
(4) การดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์อื่นที่นอกเหนือจาก (1) (2) และ (3)
ให้กระทรวงการคลังรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นระยะ
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ข้อ 7 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 8 ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ
ที่มีทุนหมุนเวียนแต่ละขั้นตอนต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส วางตัวเป็นกลาง และเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีมาตรการในการป้องกันการสมยอมในการเสนอราคา การเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการเป็นผู้กระทําการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึง
คุณภาพ ความต้องการของผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการใช้งาน ความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และราคาที่เหมาะสม โดยถือประโยชน์ของทางราชการและทุนหมุนเวียนเป็นสําคัญ
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ส่วนที่ ๓
มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
จัดทํารายงานทางการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
ข้อ 10 ให้ทุนหมุนเวียนมีหน้าที่จัดทําและส่งข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการบริหารจัดทํารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศ
กําหนดเป็นอย่างอื่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริหารนําส่งรายงานทางการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 4
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ข้อ 12 ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ทุ น หมุ น เวี ย นและคณะกรรมการบริ ห ารจั ด ให้ มี ร ะบบ
การตรวจสอบภายในเพื่ อ ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานต่ า ง ๆ ของทุ น หมุ น เวี ย น ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนอาจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในของทุ น หมุน เวี ย น หรือ มอบหมายให้ห น่ว ยตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานของรัฐ ทําหน้ า ที่
ตรวจสอบภายในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนก็ได้
ข้อ 13 คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ล
ติดตามการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ
คนใดคนหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน และให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
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ข้อ 14 ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรายงาน และมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ต้องกําหนดให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 15 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนดําเนินการตามข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 16 บรรดาทุ นหมุนเวียนใดที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํ านาจตามกฎหมายหรือ ระเบีย บ
ที่เกี่ยวข้อง ให้นําเงินของทุนหมุนเวียนฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนั้นดําเนินการนําเงินของทุนหมุนเวียนกลับมาฝากไว้กับกระทรวงการคลัง
โดยเข้าบัญชีเงินฝากตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณี
ที่เงินฝากธนาคารพาณิชย์นั้นมีกําหนดห้วงเวลาการฝากถอนไว้อย่างแน่นอน ให้นํากลับมาฝากเข้าบัญชี
ตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝากถอนดังกล่าว
ข้อ 17 กรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีการนําเงินไปหาผลประโยชน์ไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์นั้นแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อ 6 ของประกาศนี้
เว้นแต่จะได้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

