
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 
 

 
 
 

 
เรื่อง การจัดสรรก าไรสุทธ ิ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ ลงชื่อ วันที ่

ผู้จัดท า 
 

นางสาวกุลรภัส  บญุพลิา 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจ
ช านาญการ 
ส านัก/กลุ่มงาน : กองพฒันารัฐวิสาหกิจ ๓ 

 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 

น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านัก/กลุม่งาน : กองพฒันารัฐวิสาหกิจ ๓ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

สารบัญ 
 
ตอนที ่      หัวข้อ 

๑.       วัตถุประสงค ์
๒.       ขอบเขต 
3.       หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
4.       ผังกระบวนการท างาน 
5.       ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
6.       กฎหมายมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
7.       การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
8.       การติดตามและประเมนิผล 

 
บันทึกการประกาศใช้ 
  

แก้ไขครั้งที่ วัน เดือน  ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐   
01   

 
1.  วัตถุประสงค ์ 

 เป็นแรงจูงใจในส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามหลักประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
  
2.  ขอบเขต  
  ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดสรรโบนัสกรรมการและพนักงานและเงินน าส่ง
รายได้แผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
  
3.  ผูร้ับผิดชอบ 

นางสาวกุลรภัส  บญุพลิา ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ 
  
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

4.  ผังกระบวนการท างาน 
 

สัญลักษณ์  
 
 

     

ความหมาย 
เริ่มต้น/
สิ้นสุด 

การ
ปฏิบัติงาน 

การ
ตัดสินใจ/
อนุมัต ิ

เชื่อมต่อ
กระบวนการ
ความรู้อื่นๆ 

เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ทิศทาง 
การไหล 

 

ล าดับที ่ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
 

  รัฐวิสาหกิจ 
 
 

2.   ผู้บังคับบัญชา 
 
 

 
3. 
 

  AO 
 
 
 

4.   AO 
 
 

 

รัฐวิสาหกิจ 
ขอจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

 

สคร. พิจารณาค านวณก าไรสุทธิ 
เพ่ือจัดสรรโบนัสกรรมการและพนักงาน 

และน าส่งรายได้แผ่นดิน 

- งบการเงินที่ สตง. รับรอง 
- ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ 
- กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. 

สคร. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

5.    
AO 

 
 

 
5. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  

ล าดับ ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน ระยะเวลา เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1. 
รัฐวิสาหกิจจัดท าหนังสอืแจ้ง สคร.  
เพื่อขอจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 

 
เพื่อจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีใหเ้ป็นโบนัส
กรรมการและพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 

2. สคร. พิจารณาเรื่องทีร่ัฐวิสาหกิจเสนอ  
มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 

สคร. 

3. 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังน้ี 
1. งบการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้ว 
2. เอกสารประมาณการรายรับปีถัดไป
ของรัฐวิสาหกิจ อัตราการน าส่งรายได้
แผ่นดินและประมาณการน าส่งรายได้
แผ่นดิน 
3. ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (รฐัวิสาหกิจเซ็น
รับรอง) ประกอบด้วย ตารางค านวณ
โบนัสกรรมการ /ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ 

 

เอกสารประกอบการ
พิจารณาถูกต้องและ
ครบถ้วน 

AO 

สคร. แจ้งผล 
ให้รัฐวิสาหกิจทราบ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

/ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการและวันที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ /จ านวนครั้งที่
กรรมการเข้าร่วมประชุมและไมเ่ขา้ร่วม
ประชมุ /ส าเนาใบเซ็นชือ่ /เงินเดือน
พนักงานถั่วเฉลีย่ /งบกระแสเงินสด  
4. รายงานการประชุม PAC  
ครั้งที่พิจารณาเห็นชอบผลประเมิน 
การด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ 
5. คะแนนการประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ (ภายหลัง
จาก สตง. รับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว) 

4. 
 

พิจารณาเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน  
และรายการบวกกลับหักออกส าหรับ
ค านวณก าไรสุทธิเพื่อจดัสรรโบนสั
กรรมการและพนักงาน โดยการปรับปรุง
ก าไรสุทธิประจ าปี มิใหน้ ารายได้ซึ่งมิได้
เกิดจากผลการด าเนินงานตามปกติไป
รวมในการค านวณก าไรที่จะน าไปจ่าย
เป็นเงินโบนัส ทั้งนี้ ให้ สคร. มีอ านาจ 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณก าไรเพื่อการจัดสรรโบนัส หรือ
ขอเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

 

ค านวณหาจ านวน
โบนัสและเงินน าส่ง

รายได้แผ่นดิน 

AO 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านัก/กลุ่มงาน :  กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๓ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

เร่ือง  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
เอกสารเลขที่   แก้ไขคร้ังท่ี  ๐๐ ฉบับท่ี  
 หน้า    

 

  เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไมไ่ด้รบัอนุญาต 

2556 เรือ่ง รับทราบและเห็นชอบตาม
ผลการประชุมคณะกรรมการก ากับ
นโยบายดา้นรัฐวิสาหกิจ ครั้งที ่4/2556 

5. 
 

จัดท าหนังสือน าเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิ
ต่อผู้บังคับบัญชาเพือ่พจิารณาให้ 
ความเห็นชอบ 

 

ขอความเห็นชอบ
จัดสรรก าไรสุทธแิละ
จ่ายโบนัสให้กรรมการ
และพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
และน าส่งรายได้แผ่นดิน 

AO 

6. แจ้งรัฐวิสาหกิจจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี  
รัฐวิสาหกิจสามรถ
จัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าป ี

AO 

 

6. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
  6.2 ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
  6.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม
คณะกรรมการก ากับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556  
7. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 
 ค าอธิบาย : แหล่งจัดเก็บเอกสาร เพื่อใหเ้ข้าถึง ค้นคว้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 

ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี E-Filing AO ไม่มีก าหนด 

2.     
 

8. การติดตามและประเมินผล 
    ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ ติดตามความคืบหน้าของเรื่องการจัดสรรก าไรสุทธิ 


