
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ว่าด้วยการบริหารกิจการ  หลกัเกณฑ์และวธิีการในการเกบ็รักษา  รับและจ่ายเงนิ  และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ของกองทุนสง่เสรมิการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบการบริหารกิจการของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน  การเก็บรักษา  รับและจ่ายเงิน  
และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนว่าด้วยการบริหารกิจการ  หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษา  รับและจ่ายเงิน   
และค่าใช้จ่ายในการบริหารของกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายถึง  กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน 
“ส านักงาน”  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือการว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชนที่ออกตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  และการเผยแพร่  อบรม   
ให้ความรู้  และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

ข้อ ๖ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน

ระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๒๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๒



(๓) ค่าธรรมเนียมการขายเอกสารส าหรับการคัดเลือกเอกชน  และค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการด าเนินงานของกองทุน 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้กองทุน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง  ให้น าส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ข้อ ๗ ให้ส านักงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกองทุน  และให้มีหน้าที่และอ านาจ

ตามที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ ๘ การปฏิบัติอื่นใดที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้    

ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน 
ข้อ ๑๐ ให้ส านักงานจัดท าแผนด าเนินงานของกองทุน  เพ่ือประกอบการขอรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลตามข้อ  ๖  (๒)  เมื่อเงินของกองทุนคงเหลือจ านวนหนึ่งร้อยล้านบาทหรือต่ ากว่า  หรือ 
ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการเก็บรักษาเงิน 

รับและจ่ายเงนิ  และค่าใช้จา่ยในการบริหาร 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเกบ็รกัษาเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลัง  ชื่อบัญชี  “กองทุน
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน” 

เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน  ให้ส านักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ข้อ ๑๒ เงินที่กองทุนได้รับ  ให้น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนภายในวันที่ได้รับหรืออย่างช้า
ภายในสามวันท าการถัดไป 

้หนา   ๒
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ส่วนที่  ๒ 
การรบัเงนิ 

 
 

ข้อ ๑๓ การรับเงินให้รับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจ าเป็น
เร่งด่วนซึ่งไม่สามารถรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้รับเป็นเงินสด  เช็ค  การโอนเงินระหว่างบัญชี 
ในระบบธนาคาร  หรือโดยวิธีการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ข้อ ๑๔ การรับเงินเข้ากองทุน  ให้ส านักงานออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง   
หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่  โดยสภาพ  
ไม่อาจออกใบเสร็จรับเงินได้  ให้ใช้หลักฐานการรับเงินแทน 

ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือรับช าระเงินออกใบเสร็จรับเงินและลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
ข้อ ๑๕ การรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

และหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง   
(๑) การรับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ช าระเงินช าระเงินเพ่ือเข้า

บัญชี  “กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน”   
(๒) ทุกสิ้นวันท าการ  ให้ส านักงานตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงาน  

การช าระเงินระหว่างวัน  กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี  (E-Statement/Account  Information)   
ที่เรียกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน 

(๓) ให้ส านักงานเก็บรักษารายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินที่เรียกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารเพ่ือเป็นหลักฐานในการรับเงิน  และส าเนาใบเสร็จรับเงิน  (ถ้ามี)  ไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป 

(๔) ค่าธรรมเนียมบริการการเงิน  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ช าระเงินเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายตรวจสอบจ านวนเงินที่จัดเก็บและน าส่งพรอ้ม
กับหลักฐาน  และแสดงยอดรวมเงินรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ  หรือรายงานซึ่งเป็นหลักฐาน  
การรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับในวันนั้นทุกฉบับ  ไว้ในส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือรายงาน
ซึ่งเป็นหลักฐานการรับช าระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับสุดท้าย  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๑๙  (๑)  ให้พิจารณา
เอกสารหลักฐาน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย   

(๑) ส าเนามติคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาอนุมัติการใช้เงินของกองทุน 
(๒) ส าเนาใบส่งงานของที่ปรึกษา  และส าเนาใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา 

้หนา   ๓
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(๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ  และส าเนาใบตรวจรับงานของ
คณะกรรมการตรวจรับ 

(๔) ส าเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาในส่วนเงื่อนไขการช าระเงิน 
ข้อ ๑๘ ให้ผู้อ านวยการส านักงานหรือผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ

อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๑๙  (๒)  ข้อ  ๑๙  (๓) 
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินของกองทุนให้จ่ายได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การว่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๖๒  ของส านักงานหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาส าหรับ
โครงการร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่ออก  
ตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ   

(๒) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้  และการเผยแพร่  อบรม  ให้ความรู้  และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของส านักงาน 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน  ทั้งนี้  ให้จ่ายได้ไม่เกินประมาณการรายจ่ายแบบถัวเฉลี่ย 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๐ การจ่ายเงินให้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมี 
ความจ าเป็นเรง่ด่วนซึ่งไม่สามารถจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้ ให้จ่ายเป็นเงินสด  เช็ค  การโอนเงนิระหวา่ง
บัญชีในระบบธนาคาร  หรือโดยวิธีการอื่นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

ข้อ ๒๑ การจ่ายเงินเป็นเงินสด  เช็ค  การโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบธนาคารให้ผู้ซึ่ง
ผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในการสั่งจ่ายและถอนเงินในบัญชีเงินฝาก  
ของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาหนังสืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘ 
(๒) ใบถอนเงิน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  (กรณีมอบฉันทะ

ถอนเงิน) 
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินกองทุน  ต้องเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน  หรือหลักฐาน

การน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน  หรือหลักฐานการโอนเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์   
หรือใบรับรองการจ่ายเงิน  หรือหลักฐานการรับเงินอย่างอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๓ กรณีการจ่ายเงินเป็นเงินสด  เช็ค  ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้  
จะมอบฉันทะหรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนได้ 

ข้อ ๒๔ หากยังไม่ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
เรียกใบเสร็จรับเงิน  หรือใบส าคัญคู่จ่าย  หรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในหลักฐานการรับเงิน 

ข้อ ๒๕ ให้ผู้ซึ่งผู้อ านวยการส านักงานมอบหมายจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ ๒๖ การจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
(๒) การเริ่มด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้มีสิทธิ

รับเงินครั้งแรกให้ส านักงานจัดให้มีผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งรายละเอียดการขอรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  
และน ารายละเอียด  รวมทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน  มาจัดท าฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน  
เพ่ือเป็นทะเบียนคุมการโอนเงินส าหรับใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินต่อไป   
เว้นแต่การจ่ายเงินจากเงนิฝากกระทรวงการคลัง  และการน าเงินฝากกระทรวงการคลังหรือน าส่งกระทรวงการคลัง 

(๓) ให้ส านักงานจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส าหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

(๔) ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้รับจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเป็นหลักฐาน
การจ่ายเงินและเก็บรักษาไว้ตรวจสอบต่อไป 

(๕) ทุกสิ้นวันท าการ  ให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร  เพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายการ  สรุปความเคลื่อนไหว  
ทางบัญชี  (E-Statement/Account  Information)  ที่เรียกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร   
และข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน 

(๖) เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินส าเร็จ  
ส านักงานจะมีหนังสือแจ้งการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ 

(๗) ค่าธรรมเนียมบริการการเงิน  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่าย 

(๘) กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  
เช่น  โอนเงินเข้าบัญชีผิดราย  โอนเงินไปเกินกว่าจ านวนที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับ  เป็นต้น  ให้ส านักงาน
ด าเนินการเรียกเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจของกองทุนโดยเร็ว 

ข้อ ๒๗ เมื่อจ่ายเงินแล้ว  ให้ท าเครื่องหมาย  “จ่ายแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  
พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่าย  ก ากับไว้ในหลักฐานทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

หมวด  ๓ 
การบญัชแีละการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๒๘ ปีบัญชีของกองทุนให้ถือตามปีงบประมาณ  และการบัญชีของกองทุนให้จัดท า 
ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุน
ต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ข้อ ๓๐ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้ง  และให้คณะกรรมการกองทุนจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปีของกองทุนเสนอส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งงบการเงินที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว   
พร้อมกับรายงานการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๓๑ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองทุนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและให้ส านักงานรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้คณะกรรมการกองทุนทราบ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๒ การด าเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและการบริหารกองทุนที่ได้ด าเนินการ
ไปก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  หรืออยู่ระหว่างด าเนินการให้ถือว่าเป็นการด าเนินการตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้  โดยให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้จนแล้วเสร็จ  และให้มีผลบังคับใช้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ประสงค์  พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนสง่เสริมการรว่มลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
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