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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  และการจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 

ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  และ 
การจัดการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียน 
ที่รวมหรือยุบเลิก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  และมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน  คร้ังที่  4/2560  
เม่ือวันที่  13  กันยายน  2560  จึงประกาศแนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  และ 
การจัดการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียน 
ที่รวมหรือยุบเลิก  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“ทุนหมุนเวียน”  หมายถึง  กองทุน  กองทุนหมุนเวียน  เงินทุน  เงินทุนหมุนเวียน  ทุน   

หรือทุนหมุนเวียน  ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายถึง  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
“ผู้บริหารทุนหมุนเวียน”  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  ผู้จัดการ  หรือผู้ทําหน้าที่บ ริหาร 

ทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
“พนักงาน”  หมายถึง  บุคคลซึ่งได้ รับการจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งได้ รับเงินค่าจ้างจาก 

ทุนหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นงานประจํา  โดยมีกําหนดเวลาการจ้าง
ไม่เกินคราวละ  4  ปี  และอาจมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

“ลูกจ้าง”  หมายถึง  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง  ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างจากทุนหมุนเวียน
เพื่อปฏิบัติภารกิจของทุนหมุนเวียนที่มีลักษณะเป็นงานชั่วคราว  โดยมีกําหนดเวลาการจ้างเป็นรายปี 

ข้อ 2 กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้ได้  ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

ข้อ 3 ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายบัญญัติในเร่ืองการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน  และ
การจัดการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียน 
ที่รวมหรือยุบเลิกไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้การดําเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายนั้นกําหนด 
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ส่วนที่  1 
การรวมทุนหมุนเวียน 

 
 

ข้อ 4 การรวมทุนหมุนเวียน  ให้กระทําได้เม่ือทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกัน
หรือสามารถดําเนินการร่วมกันได้  และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิม
ของทุนหมุนเวียนที่นํามารวมกันนั้น 

การรวมทุนหมุนเวียนตามวรรคหน่ึง  อาจเป็นการรวมกับทุนหมุนเวียนใดทุนหมุนเวียนหนึ่ง  
หรือรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่ก็ได้ 

ข้อ 5 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียนใด  ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน  
หนี้สิน  ภาระผูกพัน  สิทธิ  หน้าที่  พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียน 
ที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่  เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้น 
โดยกฎหมายเฉพาะ  ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น 

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุน
หมุนเวียนไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียน  ดําเนินการปิดบัญชีและจัดทํา
รายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน  ณ  วันสุดท้ายก่อนวันที่กําหนดให้รวมทุนหมุนเวียนตามข้อ  5  
ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนบัแต่วันที่ปิดบัญชี 

ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รวมทุนหมุนเวียนไปเป็น
ของทุนหมุนเวียนใหม่  ดําเนินการปิดบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน  ณ  วันสุดท้าย 
ก่อนวันที่กําหนดให้รวมทุนหมุนเวียนตามขอ้  5  ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ปิดบัญชี 

ข้อ 7 ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือ 
ของทุนหมุนเวียนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการรวมทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนินการรวมทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี  
ประกอบด้วย  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของ
ทุนหมุนเวียนใหม่  เป็นประธาน  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิม  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการรวมทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกําหนดให้
ปิดบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชี  เพื่อจัดทําแผนการโอนและรับโอนทรัพย์สิน  หนี้สิน  
ภาระผูกพัน  สิทธิ  หน้าที่  พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่
ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่โดยเร็ว 

ข้อ 8 กรณีรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่  ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนใหม่ 
แจ้งกรมบัญชีกลางเพื่อให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) กําหนดรหัสหน่วยเบิกจ่ายของทุนหมุนเวียน  เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ 
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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(2) เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  เพื่อรับโอนเงินและรองรับการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียน 
ข้อ 9 ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิมโอนเงินฝากกระทรวงการคลังและหรือ 

เงินฝากธนาคารไปยังบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียน
หรือของทุนหมุนเวียนใหม่ 

ข้อ 10 ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิมดําเนินการเก่ียวกับผู้บริหารทุนหมุนเวียน  
พนักงาน  และลูกจ้าง  ดังนี้ 

(1) ให้สัญญาจ้างผู้บริหารทุนหมุนเวียนสิ้นสุดลง  ณ  วันสุดท้ายก่อนวันที่กําหนดให้รวม 
ทุนหมุนเวียนตามข้อ  5  และให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้รับสิทธิประโยชน์เก่ียวกับการเลิกจ้าง 
ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

(2) ให้โอนพนักงานและลูกจ้างไปเป็นพนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลัง
การรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่ 

(3) กรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างประสงค์จะลาออกก่อนวันที่กําหนดให้รวมทุนหมุนเวียน 
ตามข้อ  5  ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุน
หมุนเวียนใหม่รับโอนพนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิม  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือสิทธิ
ประโยชน์ตามสัญญาจ้างเดิมต่อไปจนกว่าสัญญาจ้างนั้นจะสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามวรรคสอง  หากหน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่
ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่เห็นว่าพนักงานหรือลูกจ้างที่รับโอนมาจากทุน
หมุนเวียนเดิมนั้นยังมีความจําเป็นต่อการดําเนินการของทุนหมุนเวียนก็ให้เจรจาในเร่ืองการจ้าง 
ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 11 ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือ 
ของทุนหมุนเวียนใหม่จัดทํารายงานผลการดําเนินการรวมทุนหมุนเวียนตามแผนการรวมทุนหมุนเวียน 
ส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาสนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ให้รวมทุนหมุนเวียน  จนกว่าการรวมทุนหมุนเวียนจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 12 เม่ือการรวมทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่ภายหลังการรวมทุนหมุนเวียนหรือของ 

ทุนหมุนเวียนใหม่จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการรวมทุนหมุนเวียนและส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด  
สํานักงบประมาณ  กระทรวงการคลัง  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่การรวมทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้น 

(2) ให้หน่วยงานของรัฐของทุนหมุนเวียนเดิมแจ้งปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  และ 
รหัสหน่วยเบิกจ่ายของทุนหมุนเวียนต่อกรมบัญชีกลางภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การรวมทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้น 
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ส่วนที่  2 
การยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

 
 

ข้อ 13 การยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(1) หมดความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว 
(2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการดําเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(3) มีผลการประเมินผลการดําเนินงานต่ํากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดเป็นเวลาสามปี

ติดต่อกัน  และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 
(4) มีเหตุอื่นอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ข้อ 14 เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ ยุบเลิกทุนหมุนเวียนใด   ให้ถือว่าเป็นการยุบเลิก 

ทุนหมุนเวียนนั้นตามกฎหมาย  เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ   
ให้ดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

ข้อ 15 ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  หรือสิทธิประโยชน์
จนถึงวันสุดท้ายก่อนวันที่กําหนดให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียน  ให้กับผู้บริหารทุนหมุนเวียน  พนักงาน  และ
ลูกจ้าง  ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

กรณีที่สัญญาจ้างไม่ได้กําหนดไว้  การจัดการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน  
พนักงาน  และลูกจ้างของทุนหมุนเวียนที่ยุบเลิก  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดโดยคํานึงถึงฐานะ
ทางการเงินของทุนหมุนเวียน  ทั้งนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยของกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงานโดยอนุโลม  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อช่วยปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนภายหลัง
จากวันที่กําหนดให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจ่ายเงินจากทุนหมุนเวียน 
เป็นค่าตอบแทนได้เท่าที่จําเป็น  ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่พนักงานหรือลูกจ้างนั้นได้รับอยู่ก่อน
วันยุบเลิกทุนหมุนเวียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชําระบัญชีทุนหมุนเวียน 

ข้อ 16 ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการปิดบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน  
ณ  วันที่กําหนดให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามข้อ  14  ส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยุบเลิก 
ทุนหมุนเวียน 

ข้อ 17 ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการชําระบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนินการ
ชําระบัญชีของทุนหมุนเวียนโดยเร็ว  ประกอบด้วย  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
และผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ให้คณะกรรมการชําระบัญชีทุนหมุนเวียนจัดให้มีการประชุมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
พ้นกําหนดให้ปิดบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงินส่งผู้สอบบัญชี  เพื่อดําเนินการชําระสะสางการงาน
และบัญชีสินทรัพย์  หนี้สิน  และทุนของทุนหมุนเวียน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๘  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการชําระบัญชี  ให้คณะกรรมการชําระบัญชีทุนหมุนเวียน
ดําเนินการชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  ทั้งนี้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิก 
ทุนหมุนเวียนนั้น  เว้นแต่ยังคงมีทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้อง  หนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ  ให้คณะกรรมการ
ชําระบัญชีทุนหมุนเวียนโอนให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการดําเนินการชําระบัญชีทุนหมุนเวียนที่ ยุบเลิก 
ส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังทราบเป็นรายไตรมาสนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียน  จนกว่าการชําระบัญชีทุนหมุนเวียนที่ยุบเลิกจะแล้วเสร็จ 

ข้อ 19 เม่ือการชําระบัญชีทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังนี้ 
(1) จัดส่งรายงานทางการเงินภายหลังการชําระบัญชีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรอง

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การชําระบัญชีทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้น 
(2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการยุบเลิกทุนหมุนเวียนและส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัด  

สํานักงบประมาณ  และกระทรวงการคลังทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การชําระบัญชีทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้น 
(3) แจ้งปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังและรหัสหน่วยเบิกจ่ายของทุนหมุนเวียนต่อกรมบัญชีกลาง

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่การชําระบัญชีทุนหมุนเวียนเสร็จสิ้น 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ 20 การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนใดที่ดําเนินการอยู่ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
การบริหารทุนหมุนเวียน  พ.ศ.  2558  มีผลใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  หรือแนวทางเก่ียวกับการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ   
ซึ่งต้องดําเนินการภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


