
พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน 

พ.ศ. 2558

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  พ.ศ. 2558

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี

ทุนหมุนเวยีนใดทีม่ีกฎหมายก าหนดบทบญัญตัิในเร่ือง
ใดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ให้การด าเนินงานของทุน
หมุนเวยีนน้ันเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดเว้นแต่ใน
กรณทีี่กฎหมายมิได้บัญญตัิไว้ให้น าบทบัญญตัิแห่ง
พระราชบัญญัตินีม้าใช้บังคบั

มาตรา
5

การด าเนินงานกองทุนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน พ.ศ. 2558

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน



พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน  พ.ศ. 2558

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีน   

คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวยีน  ( 8 คน )  
โดย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธาน 

มอีธิบดกีรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา
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- ปลดักระทรวงการคลงั              เป็นรองประธาน
- ผอ.ส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิฯ  
ผู้ว่าการ ธ. แห่งประเทศไทย      เป็นกรรมการ  
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  3 คน (ครม. แต่งตั้ง)
- ข้าราชการกรมบัญชีกลางทีอ่ธิบดีฯแต่งตั้ง  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ



ให้หน่วยงานของรัฐทีม่ทุีนหมุนเวยีนทีไ่ม่มสีถานะ
เป็นนิตบุิคคลก าหนดโครงสร้างการบริหารทุน
หมุนเวยีนเพ่ือรองรับการด าเนินงานด้านต่างๆ  
ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางทีค่ณะกรรมการ
ประกาศก าหนด

มาตรา
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โครงสร้างการบริหารกองทุน

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวยีนทีไ่ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  

-เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารพจิารณาอนุมัติ
อย่างน้อยหกสิบวนัก่อนวนัเร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปี  

-และให้ส่งกระทรวงการคลงัอย่างน้อยสามสิบวนัก่อนวัน
เร่ิมต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากบัดูแล  การบริหาร
ทุนหมุนเวยีนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน

มาตรา
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การจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปี

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ทุนหมุนเวยีนให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนคณะหน่ึง  
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีมี่ทุนหมุนเวยีน เป็นประธาน
2. ผู้แทนกระทรวงการคลงั  ผู้แทนส านักงบประมาณ  
และผู้แทนหน่วยงาน                                   เป็นกรรมการ

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกนิ  3 คน       เป็นกรรมการ
(ประธานกรรมการแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง)
4. ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน                       เป็นกรรมการและเลขาฯ

มาตรา
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คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน

1. ก าหนดนโยบาย  ก ากบัดูแลการบริหารจัดการ  และติดตามการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน

2. ก าหนดข้อบังคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพสัดุ  
ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ 
ของผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน  และลูกจ้างให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานทีค่ณะกรรมการก าหนด

3. พจิารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี
4. แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวยีน

มาตรา
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(มาตรา 22) มอี านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้บริหาร
ทุนหมุนเวยีนท าหน้าทีบ่ริหารทุนหมุนเวยีน
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของทุนหมุนเวยีน

มาตรา
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ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง

กรณทีีผู้่บริหารทุนหมุนเวยีนมใิช่เจ้าหน้าทีใ่น
หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวยีน ให้การด ารงต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง และเง่ือนไขการจ้างเป็นไปตาม
ข้อบังคบัที่คณะกรรมการบริหารก าหนด

มาตรา
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สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน และลูกจ้าง

การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัตขิองต าแหน่ง    
อตัราเงนิเดือน  ค่าตอบแทน  อ านาจหน้าที ่  
ระยะเวลาการจ้าง  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน  
และการเลกิจ้างพนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตาม
ข้อบังคบัที่คณะกรรมการบริหารก าหนด

มาตรา
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สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ให้คณะกรรมการบริหารวางและรักษาไว้ซ่ึงระบบ
บัญชีทีเ่หมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดรายงานการเงนิ  
แสดงฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงานของ
ทุนหมุนเวยีนได้อย่างถูกต้องตามหลกัการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ไป

มาตรา
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การบัญชีและการตรวจสอบ

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

การบัญชีและการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดท ารายงานการเงนิ
ของทุนหมุนเวยีนส่งผู้สอบบัญชีภายใน 60 วนันับ
แต่ส้ินปีบัญชี

มาตรา
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สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



การบัญชีและการตรวจสอบ

ให้ สตง. หรือบุคคลที ่สตง. ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบญัชี
ของทุนหมุนเวยีน  และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงนิทุกประเภทของทุนหมุนเวยีนทุกรอบปีบัญชี                   
ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวยีนท ารายงานการสอบบัญชีเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารภายใน 150 วนันับแต่วนัส้ินปีบัญชี
ให้คณะกรรมการน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลงัภายใน 30 วนั
นับแต่วนัทีไ่ด้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี     

มาตรา
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สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่
ประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวยีนเป็นประจ าทุกปี

มาตรา
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การประเมินผล

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

คณะกรรมการมอี านาจรวมหรือยุบเลกิทุนหมุนเวยีน
ได้ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน พ.ร.บ. โดยได้รับ
อนุมตัจิากคณะรัฐมนตรี

มาตรา
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การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน

การรวมทุนหมุนเวยีน ให้กระท าได้เม่ือทุนหมุนเวยีนที่จะ
รวมกนัน้ันมีวตัถุประสงค์เดยีวกนัหรือสามารถด าเนินการ
ร่วมกนัได้  และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวตัถุประสงค์เกนิ
กว่าวตัถุประสงค์เดมิของทุนหมุนเวยีนทีน่ ามารวมกนันั้น

การรวมทุนหมุนเวยีนอาจเป็นการรวมกบัทุนหมุนเวยีน
ในทุนหมุนเวยีนหน่ึงหรือรวมกนัเป็นทุนหมุนเวยีนใหม่กไ็ด้

มาตรา
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สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



เม่ือคณะรัฐมนตรีมมีตอินุมตัใิห้รวมทุนหมุนเวยีนใด  
ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน  หนีสิ้น  ภาระผูกพนั  สิทธิ  
หน้าที ่ พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวยีนเดมิไปเป็นทุน
หมุนเวยีนทีค่งอยู่ภายหลงัการรวมทุนหมุนเวยีนหรือของ
ทุนหมุนเวยีนใหม่  เว้นแต่ในกรณทีีทุ่นหมุนเวยีนใดจดัตั้ง
ขึน้โดยกฎหมายเฉพาะ  ให้ด าเนินการยกเลกิหรือแก้ไข
เพิม่เตมิกฎหมายเพ่ือรวมทุนหมุนเวยีนน้ัน

มาตรา
42 การรวมหรือยกเลกิทุนหมุนเวยีน (ต่อ)

ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

ในระหว่างที่ไม่มีข้อบังคบั  ประกาศ  และหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัทุนหมุนเวยีนตาม พ.ร.บ. ให้น ากฎ  ข้อบังคบั  
ประกาศ  ระเบียบ  และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัทุนหมุนเวยีน
ซ่ึงใช้บังคบัอยู่ในวนัที ่พ.ร.บ. ใช้บังคบั  มาใช้บังคบัไป
พลางก่อน  เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกบั พ.ร.บ. จนกว่าจะได้
ออกข้อบังคบั  ประกาศ  และหลกัเกณฑ์เกีย่วกบั
ทุนหมุนเวยีนตาม พ.ร.บ. ซ่ึงต้องด าเนินการภายในเวลา
ไม่เกนิ 2 ปีนับแต่วนัที่ พ.ร.บ. ใช้บังคบั

มาตรา
45 บทเฉพาะกาล

สรุปสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนพฒันาบทบาทสตรี



ส ำนกังำนกองทุนพฒันำบทบำทสตรี (สกส.) กรมกำรพฒันำชุมชน

บทเฉพาะกาล

ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  พนักงาน  และลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างซ่ึงปฏิบัตหิน้าทีอ่ยู่ใน พ.ร.บ. 
ใช้บังคบั  ปฏิบัตหิน้าทีต่่อไปได้จนกว่า
สัญญาจ้างจะส้ินสุด
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