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ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
ประจําป 2561
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนึ่งในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนกําลังหลักในการสนับสนุน
สงเสริมผูประกอบการ SMEs รวมถึงวิสาหกิจชุมชนทุกระดับใหสามารถเดินหนาตามเปาหมายการปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0
ของรัฐบาลไดอยางมีทิศทาง โดยปงบประมาณ 2561 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเปนเจาภาพจัดงาน Thailand Industry
Expo 2018 ภายใตแนวคิด “Change to Shift” (การเปลี่ยนเพื่อปรับ) พรอมนําเสนอกุญแจสูความสําเร็จ 7 ขั้นตอน
ในการดําเนินโครงการสงเสริมผูประกอบการ ไดแก
1) ตองเปนความตองการที่มาจากความตองการของผูประกอบการจริงๆ
2) ตองมีกลุมเปาหมายแทจริง
3) งบประมาณที่ลงไปตองมีการพยากรณวาคุมคาในแงผลิตภาพและการตลาดยอดขายที่เพิ่มขึ้น
4) ในการทําตลาดผานระบบที่ทันสมัยไมวาจะเปน e-Commerce, e-Marketing หรือเครือขายที่มี
5) ตองมีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนแกผูประกอบการที่ตองการ
6) ตองมีการประชาสัมพันธเผยแพรตัวอยางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
7) ตองมีการขยายผลไปสูผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การส ง เสริ ม อาชี พ อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และหั ต ถกรรมไทยเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่
กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมใช เ พื่ อ สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น แก ร าษฎรและกลุ  ม ผู  ป ระกอบอาชี พ อุ ต สาหกรรมในครอบครั ว และ
หัตถกรรมไทยใหมีศักยภาพที่เขมแข็งมากขึ้น โดยในแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ป 2561 - 2563 ไดกําหนดให
ขยายฐานลูกคาใหม ทําใหมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากรอยละ 6 เหลือรอยละ 4 ตอป และปรับลดบุคคลคํ้าประกัน
ตลอดจนการลดระยะเวลาในการพิจารณาสินเชือ่ ใหมคี วามรวดเร็ว อํานวยความสะดวก และสรางความพึงพอใจแกผปู ระกอบการ
มากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่เงินทุนหมุนเวียนฯ ทุกทาน ขอมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาประสงคของเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่วา “เงินทุนหมุนเวียนมีความมั่นคง ลูกคามีความพึงพอใจ การบริการภายในองคกรมี
ประสิทธิภาพ” เพื่อความสําเร็จตามภารกิจของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมตอไป
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กฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียน

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม
วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
พ.ศ. 2525
เพื่อใหการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย เปนไป
โดยรัดกุมและเหมาะสม กระทรวงอุตสาหกรรมดวยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเงินทุนหมุนเวียน เพือ่ การสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย พ.ศ. 2525”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2525
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“อธิบดี”
หมายถึง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
“กลุม อาชีพ” หมายถึง กลุมที่ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
และมีคณะกรรมการดําเนินงานของกลุมพรอมทั้งมีทะเบียนสมาชิกของกลุมเปน
หลักฐาน
“นิติบุคคล” หมายถึง กลุม อาชีพ หรือองคกรทีไ่ ดจดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลรวมทัง้ นิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพดานอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมของราษฎร เชน สภาตําบล สมาคมกลุมเกษตรกร หรือ สหกรณ
เปนตน
ขอ 4. เงินทุนหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือราษฎร และกลุมผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรมไทย โดยการสนับสนุนดานเงินทุนสําหรับการจัดหาวัตถุดบิ เครือ่ งมือ อุปกรณการผลิต การวาจางแรงงาน
ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑการรับซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตได และการใหยืมเงินสําหรับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวและหัตถกรรม
ขอ 5. ใหเปดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนไวทกี่ รมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียกวา “เงินทุนหมุนเวียนเพือ่ การสงเสริม
อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย”
เพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน ใหเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
เพื่อทดลองจายวงเงินที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
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ขอ 6. เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียนนี้ไดแก
( 1 ) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย
( 2 ) เงินที่ไดรับจากการจําหนายวัตถุดิบ สินคา เครื่องมือและอุปกรณการผลิต
( 3 ) เงินที่ไดรับชําระคืนจากกลุมอาชีพ นิติบุคคล หรือจากราษฎร
( 4 ) เงินรับอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือสอดคลองตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้
ขอ 7. เงินทุนหมุนเวียนนี้ใหจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดดังนี้
( 1 ) คาวัตถุดิบ
( 2 ) คาใชจายในการจัดทําหรือจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการผลิตเพื่อจําหนายใหราษฎร
กลุมอาชีพ หรือนิติบุคคล
( 3 ) คาจางแรงงานในการผลิต
( 4 ) คาซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูป
( 5 ) เงินยืมเพือ่ เปนทุนในการประกอบอาชีพหรือขยายการผลิตดานอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
( 6 ) คาขนสง คาภาษี คาไปรษณีย
( 7 ) รายจายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขอ 8. ใหจัดทําประมาณการรายรับรายจายประจําป เสนอขอความเห็นชอบกับกระทรวงการคลัง
ขอ 9. ใหอธิบดี หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร เปนผูมีอํานาจอนุมัติสั่งจายเงินทุนหมุนเวียน
ขอ 10. การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การรับจาย การเก็บรักษาเงิน และนําเงินสงคลังใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม
ขอ 11. การบัญชีใหปฏิบัติตามระบบบัญชีคู การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี
เมื่อปดบัญชีแลวใหสงงบการเงินพรอมกับรายละเอียดใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ขอ 12. ใหมีการตรวจสอบภายในและรายงานผลใหอธิบดีทราบ (เปนประจํา)
ขอ 13. ใหอธิบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดระเบียบภายใน และวางกฎเกณฑ
รายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 14. ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหนึ่งขอใดในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ใหไว ณ วันที่ 16 เมษายน 2525
นาวาอากาศเอก
(วิมล วิริยะวิทย)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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