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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีระบบการใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐบาลที่มีความ
โปรงใส  ชัดเจนและตรวจสอบได  และสรางเคร่ืองมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการใหบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจอยางเปนรูปธรรม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใหบริการ

สาธารณะดานสาธารณูปโภคตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล  และประสบหรืออาจจะประสบผลขาดทุน
จากนโยบายการควบคุมราคาคาบริการนั้น  ๆ  ของรัฐบาล  ไดแก  กิจการการรถไฟ  การขนสงมวลชน  
การประปา  หรือกิจการบริการสาธารณูปโภคอื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

“ผลขาดทุน”  หมายถึง  ผลขาดทุนที่เกดิจากการใหบริการสาธารณะ 
“การอุดหนุนทางการเงิน”  หมายความวา  การจายชดเชยผลขาดทุนใหแกรัฐวิสาหกิจ 

ที่ดําเนินบริการสาธารณะในรูปของเงินงบประมาณตามจํานวนสวนตางระหวางราคาคาบริการที่รัฐ
กําหนดกับตนทุนที่ไมรวมถึงคาใชจายที่ใชไปในการผลิตสินคาหรือใหบริการอื่นที่มิใชบริการ
สาธารณะ  และคาใชจายอันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐวิสาหกิจ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง   เ รียกวา   “คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ”  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการคลัง  เปนประธาน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  และ
ผูทรงคุณวุฒิสาขาการบัญชี  เศรษฐศาสตร  การเงิน  หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวของ  ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังแตงต้ัง  ไมเกิน  ๓  คน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เปนกรรมการและเลขานุการ  
และมีผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาขอเสนอการขอรับการอุดหนุนทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี  หลักเกณฑการแยกรายไดและคาใชจายของการใหบริการ 

เชิงพาณิชยและบริการสาธารณะ  และหลักการคํานวณตนทุนการใหบริการสาธารณะตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและมีความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  และพิจารณา
รายละเอียดวิธีการคํานวณตามหลักเกณฑดังกลาวของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) พิจารณากําหนดวงเงินที่จะใหการอุดหนุนทางการเงินแกรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงวงเงินอุดหนุนระหวางป  โดยอยูบนพื้นฐานความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถึงสถานะ
ทางการเงินการคลังของประเทศในแตละป  เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณากอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(๔) พิจารณาจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะกับรัฐวิสาหกิจกอนการใหเงิน
อุดหนุน   

(๕) กํากับดูแล   และติดตามประเมินผลการบริการสาธารณะตามบันทึกขอตกลง 
การใหบริการสาธารณะ  และรายงานผลการประเมินพรอมจํานวนเงินที่ไดรับการอุดหนุนดังกลาว 
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และคณะรัฐมนตรี   

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดในเร่ืองตาง  ๆ  ได  ตามความจําเปน
และเหมาะสม 
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(๗) เรียกบุคคลและเอกสารตาง  ๆ  จากผูที่เกี่ยวของเพื่อกํากับดูแลและติดตามการใหบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 

หมวด  ๓ 
การขอรับและพิจารณาเงินอุดหนุน 

 
 

ขอ ๗ ใหรัฐวิสาหกิจที่ประสงคขอรับเงินอุดหนุนจัดทําขอเสนอขอรับเงินอุดหนุน  พรอม
ดวยระบบบัญชีซ่ึงแสดงถึงการแยกรายไดและคาใชจายของการใหบริการเชิงพาณิชยและบริการ
สาธารณะ  และตนทุนการใหบริการสาธารณะตามวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดกอนเสนอ
ขอรับการอุดหนุนทางการเงิน  เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาลวงหนาไมนอยกวาสิบเดือน  กอนเร่ิมปงบประมาณ  หากย่ืน
ขอเสนอลวงเลยระยะเวลาดังกลาวใหเสนอในปงบประมาณถัดไป   

ขอเสนอตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ลักษณะของสินคาหรือบริการและปริมาณที่เสนอขอใหเปนบริการสาธารณะ 
(๒) กลุมเปาหมายที่จะเปนผูใชสินคาหรือบริการนั้น 
(๓) วัตถุประสงคและนโยบายที่จะดําเนินการในการใหบริการสาธารณะ 
(๔) ประมาณการตนทุนการใหบริการสาธารณะ  โดยระบุถึงหลักการและวิธีการคํานวณ

ตนทุนที่ใชดวย 
(๕) กําหนดการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
(๖) ผลที่คาดวาจะไดรับ  รวมทั้งตัวชี้วัดหรือผลสัมฤทธิ์ของบริการสาธารณะที่จะนําเสนอ 

ตอคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
(๗) รายละเอียดอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของที่คณะกรรมการกําหนดใหจัดทําประกอบขอเสนอ 
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาขอเสนอของรัฐวิสาหกิจตามขอ  ๗  แลวเสนอ

ความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีใหทันตอการจัดทํา 
คําของบประมาณประจําปตามปปฏิทินงบประมาณ 

ขอ ๙ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบขอเสนอที่จะใหเงินอุดหนุนแกรัฐวิสาหกิจแลว  
ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดทํารายละเอียดวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและคําของบประมาณรายจาย 
ประจําปตามวิธีการและขั้นตอนการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป 
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ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะกับรัฐวิสาหกิจ 
กอนที่ รัฐวิสาหกิจจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ   โดยเนื้อหาของบันทึกขอตกลงอยางนอย 
ตองประกอบดวย 

(๑) ขอบเขตการดําเนินงานและขอจํากัดการใหบริการ 
(๒) วัตถุประสงค  ผลที่คาดวาจะไดรับ  วิธีการในการกํากับดูแลและประเมินผล  และดัชนี 

ชี้วัดผลการดําเนินงานตามที่จะตกลงกัน 
(๓) แผนกลยุทธที่ จะปรับปรุงการดําเนินงานให เข าสูความเปน เลิศในดานตาง   ๆ   

(Best  Practice)  ซ่ึงจะทําใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ 
(๔) เง่ือนไขและวิธีการจายเงินอุดหนุน 
(๕) การเปดเผยขอมูลและการรายงานผลการดําเนินงาน 
ใหประธานคณะกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และหัวหนาสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  

เปนผูลงนามในบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะตามวรรคหนึ่ง   
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏวารัฐวิสาหกิจไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่ไดตกลงกับคณะกรรมการ  ใหรัฐวิสาหกิจชี้แจงขอเท็จจริงพรอมรายละเอียด  และเอกสารที่เกี่ยวของ
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา   โดยอาจจะมีการพิจารณาปรับลดวงเงินอุดหนุน   แลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ   

ขอ ๑๒ ในกรณีผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจเมื่อส้ินปงบประมาณประสบผลขาดทุนจาก
การใหบริการสาธารณะมีมูลคาการขาดทุนตํ่ากวาที่ไดประมาณการไวในการจัดทําขอเสนอตามขอ  ๗  
ใหรัฐวิสาหกิจนั้นนําเงินอุดหนุนสวนเกินสงคืนคลัง 

หมวด  ๔ 
การรายงานและประเมินผล 

 
 

ขอ ๑๓ ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลการใหบริการสาธารณะตามรูปแบบ  รายละเอียด  
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  แลวนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ   
โดยเนื้อหาของรายงานอยางนอยตองระบุถึงรายการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) รายละเอียดของการใหบริการสาธารณะ 
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(๒) ขอมูลสถิติ  ผลการใหบริการสาธารณะ  ซ่ึงรวมถึง  ประเภทและจํานวนสินคาหรือบริการ
สาธารณะ  ประเภทและจํานวนผูมาใชบริการ  รายไดและคาใชจายจากการใหบริการสาธารณะ   
โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงการใหบริการสาธารณะ 

(๓) ตนทุนที่เกิดข้ึนจากการใหบริการสาธารณะ   
ขอ ๑๔ ใหรัฐวิสาหกิจเสนอรายงานผลการใหบริการสาธารณะ  และผลการประเมิน 

ตามตัวชี้ วัด  พรอมทั้งจํานวนเงินที่ไดรับการอุดหนุนบริการสาธารณะที่คณะกรรมการใหความ 
เห็นชอบแลวตามขอ  ๑๑  ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และคณะรัฐมนตรี  และประกาศ 
เผยแพรตอสาธารณชนตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท   
นายกรัฐมนตรี 
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