




หน้า   ๔ 
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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 













สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือ 
ผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ปีบัญชี 2561 
     

รหัสทุนหมุนเวียน .......................ชื่อทุนหมุนเวียน  ....................................................................................... 
สังกัด..................................................................................................................................................... 
ให้ทุนหมุนเวียนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ตรวจสอบข้อมูลกำรค ำนวณจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด ตำมมำตรำ 6 วรรคหนึ่ง ของพระรำชกฤษฎีกำฯ 
และกำรน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชกฤษฎีกำฯ 
ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่กรมบัญชีกลำงได้น ำข้อมูลจำกระบบจำกระบบ CFO และระบบ NBMS มำค ำนวณจ ำนวน
เงินสะสมสูงสุด และทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน ที่ต้องส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1) 

 

□   ถูกต้อง     
□   ถูกต้อง  (ด ำเนินกำรไม่ครบ 3 ปีบัญชี) 
□   ไม่ถูกต้อง 
 
  เนื่องจำก           
             
              
 

หมายเหตุ *กรณีที่ไม่ปรำกฏข้อมูลหรือผลกำรค ำนวณจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดและกำรค ำนวณทุนหรือผลก ำไรส่วนเกิน 
ของทุนหมุนเวียนที่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน เนื่องจำกกำรบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ (CFO) และระบบ NBMS ของ 
ทุนหมุนเวียนยังไม่ครบถ้วน ท ำให้ไม่สำมำรถค ำนวณฯ ได้ 
 

2. กรณีตรวจสอบข้อมูล ตำมข้อ 1 แล้วเห็นว่ำ มีข้อคลำดเคลื่อน หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ ขอให้จัดท ำข้อมูล 
ดังนี้ 
 (1) เงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชี 2561 

เงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชี 2561 จ านวนเงิน (บาท) 

     เงินสดหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

     เงินฝำกกระทรวงกำรคลัง  

     เงินฝำกธนำคำร  

     เงินลงทุนระยะสั้น  

     เงินลงทุนระยะยำว  

     รวม  
 

 (2) ประมำณ… 
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 (2) ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีบัญชี 2559 – 2561 

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีบัญชี จ านวนเงิน (บาท) 
ปีบัญชี  2559  
ปีบัญชี  2560  
ปีบัญชี  2561  
 
 (3 ) รำยจ่ำยจริง ส ำหรับปีบัญชี 2558 – 2560 

รายจ่ายจริง ส าหรับปีบัญชี จ านวนเงิน (บาท) 
ปีบัญชี  2558  
ปีบัญชี  2559  
ปีบัญชี  2560  
 
หมายเหตุ ** โดยทั้งนี้ ขอให้ด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลดังกล่ำวโดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0426.2/ว 372 
ลงวันที่  25 กันยำยน 2560 เรื่อง กำรจัดท ำข้อมูลและกำรน ำส่งรำยงำนของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำร 
เงินนอกงบประมำณ (Non – Budgetary Management System : NBMS) พร้อมทั้งแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำข้อมูลและกำรน ำส่ง
รำยงำนของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรเงินนอกงบประมำณ (Non – Budgetary Management System : NBMS)  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

 3. กรณตีรวจสอบข้อมูลตำม ข้อ 1 ถูกต้องและหำกทุนหมุนเวียนใดเห็นว่ำจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด
ที่ค ำนวณได้ จะไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีภำระผูกพันตำมกฎหมำย สัญญำ มติคณะรัฐมนตรี  
หรือด้วยเหตุอ่ืนใดและประสงค์จะขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิมขึ้นให้มีหนังสือขอควำมเห็นชอบ  
จำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน ตำมมำตรำ 6 วรรคสอง ของพระรำชกฤษฎีกำฯ  
พร้อมทั้งจัดท ำข้อมูลในแบบรำยงำนฯ โดยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

จ านวนสะสมสูงสุด จ านวนเงิน (บาท) 
จ ำนวนเงินสะสมสูงสุดค ำนวณตำมมำตรำ 6 วรรคหนึ่งของพระรำชกฤษฎีกำฯ 
(ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1) 

 

ขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิม   
รวม  

 

 เหตุผลควำมจ ำเป็นกรณีท่ีขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมเพิ่มขึ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

4. ให้น ำ... 
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  4. ให้น ำข้อมูล ตำมข้อ 2 มำค ำนวณจ ำนวนเงินสะสมสูงสุด ตำมมำตรำ 6 วรรคหนึ่งของพระรำช
กฤษฎีกำฯ หำกทุนหมุนเวียนใดเห็นว่ำจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดที่ค ำนวณได้ จะไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำก
มีภำระผูกพันตำมกฎหมำย สัญญำ มติคณะรัฐ มนตรี หรือด้วยเหตุอ่ืนใดและประสงค์จะขอก ำหนดจ ำนวนเงิน
สะสมสูงสุดเพ่ิมขึ้นให้มีหนังสือขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรทุนหมุนเวียน  
ตำมมำตรำ 6 วรรคสอง ของพระรำชกฤษฎีกำฯ พร้อมทั้งจัดท ำข้อมูลในแบบรำยงำนฯ โดยชี้แจงเหตุผล  
ควำมจ ำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

จ านวนสะสมสูงสุด จ านวนเงิน (บาท) 
จ ำนวนเงินสะสมสูงสุดค ำนวณตำมมำตรำ 6 วรรคหนึ่งของพระรำชกฤษฎีกำฯ  
ขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิม   

รวม  
 

  เหตุผลควำมจ ำเป็นกรณีท่ีขอก ำหนดจ ำนวนเงินสะสมเพิ่มขึ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

  5. กำรค ำนวณน ำทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
ตำมมำตรำ 7 ของพระรำชกฤษฎีกำฯ ให้ค ำนวณโดยน ำเงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชี หักด้วยจ ำนวนเงินสะสม
สูงสุดตำมข้อ 3 หรือ ข้อ 4 เป็นเงินจ ำนวน .............................................................. บำท 
 
 
 
 
 

     ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
 

     ลงชื่อ....................................................... 
 

          (............................................................) 
 

     ต ำแหน่ง........................................................ 
      (ผู้รำยงำนข้อมูล) 

 

     วันที่ ........................................................ 


