
 หน้า   ๑ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรวีางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 

ของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ให้บริการ

สาธารณะด้านสาธารณูปโภค  และประสบหรืออาจประสบผลขาดทุนจากนโยบายราคาค่าบริการของ
รัฐบาล  ได้แก่  กิจการการรถไฟ  การขนส่งมวลชน  การประปา  หรือกิจการบริการสาธารณูปโภคอ่ืน 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ในสาขาที่มีองค์กรกํากับดูแล  หรือรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“ผลขาดทุน”  หมายความว่า  ผลขาดทุนที่เกิดจากการให้บริการสาธารณะ 
“การอุดหนุนทางการเงิน”  หมายความว่า  การจ่ายเงินชดเชยผลขาดทุนให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

ที่ให้บริการสาธารณะในรูปของเงินงบประมาณ  ตามจํานวนส่วนต่างของราคาค่าบริการที่รัฐบาลกําหนด  
หรือราคาค่าบริการที่รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกับต้นทุนที่ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าหรือให้บริการอ่ืนที่มิได้เป็นไปเพื่อบริการสาธารณะ  และค่าใช้จ่าย 
อันเกิดจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่มีประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ 

“บันทึกข้อตกลง”  หมายความว่า  บันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
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หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ”  
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธาน  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการบัญชี  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แต่งตั้ง  ไม่เกิน  ๓  คน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดรายละเอียดข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ   

บันทึกข้อตกลง  และรายงานผลการให้บริการสาธารณะของรัฐวสิาหกิจ 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์การแยกรายได้และค่าใช้จ่ายของการให้บริการเชิงพาณิชย์  และบริการ

สาธารณะ  รวมทั้งหลักการคํานวณต้นทุนการให้บริการสาธารณะ 
(๓) พิจารณาข้อเสนอการขอรับการอุดหนุนทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ  และกําหนดวงเงิน  

ตลอดจนรายละเอียดการอุดหนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงวงเงิน   
และรายละเอียดการอุดหนุนทางการเงินระหว่างปี  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๔) จัดทําและพิจารณาบันทึกข้อตกลงกับรัฐวิสาหกิจ  ก่อนการอุดหนุนทางการเงิน   
รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงระหว่างปี  ตลอดจนกํากับการดําเนินการให้บริการสาธารณะ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในบันทึกข้อตกลง 

(๕) พิจารณารายงานผลการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  ตามที่กําหนดในบันทึก
ข้อตกลง  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความจําเป็น 
และเหมาะสม 

(๗) เชิญบุคคลมาชี้แจงให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๘) เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องต่อคณะรัฐมนตรี 
(๙) ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานเป็นเงินสมนาคุณในการประชุมแต่ละครั้งโดยทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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หมวด  ๓ 
การขอรับและพิจารณาเงินอุดหนุน 

 

 

ข้อ ๙ ให้รัฐวิสาหกิจที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะจัดส่งข้อเสนอ 
การขอรับการอุดหนุนทางการเงิน  ซ่ึงผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบเดือน  ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 

ข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ลักษณะของสินค้าหรือบริการและปริมาณที่เสนอขอให้เป็นบริการสาธารณะ 
(๒) กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้น 
(๓) วัตถุประสงค์และนโยบายที่จะดําเนินการในการให้บริการสาธารณะ 
(๔) ระบบบัญชีซ่ึงแสดงถึงการแยกรายได้และค่าใช้จ่ายของการให้บริการเชิงพาณิชย์ 

และบริการสาธารณะ 
(๕) ประมาณการต้นทุนการให้บริการสาธารณะ  โดยระบุถึงหลักการและวิธีการคํานวณ

ต้นทุนที่ใช้ 
(๖) เงื่อนไขและระยะเวลาการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๗) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  รวมทั้งตัวชี้วัดของบริการสาธารณะที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ

เพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
(๘) รายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องที่คณะกรรมการกําหนดให้จัดทําประกอบข้อเสนอ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของรัฐวิสาหกิจตามข้อ  ๙  แล้วเสนอความเห็น

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทันต่อการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปีตามปีปฏิทินงบประมาณ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบข้อเสนอที่จะให้การอุดหนุนทางการเงิน 
แก่รัฐวิสาหกิจแล้ว  ให้รัฐวิสาหกิจนั้นจัดทํารายละเอียดวงเงินที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวิธีการและขั้นตอนการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงกับรัฐวิสาหกิจก่อนที่รัฐวิสาหกิจจะได้รับ 
การอุดหนุนทางการเงิน  โดยให้ประธานกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ  และผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ข้อ ๑๓ กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จะปรับปรุงการให้บริการสาธารณะตามที่กําหนด
ในบันทึกข้อตกลง  ให้รัฐวิสาหกิจจัดส่งข้อเสนอการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะซึ่งผ่านการพิจารณา
เห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  เสนอคณะกรรมการพิจารณาไม่น้อยกว่าห้าเดือน  ก่อนสิ้นปีงบประมาณนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีการปรับปรุงวงเงิน  ให้คณะกรรมการนําเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป   
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หมวด  ๔ 
การรายงานและประเมินผล 

 

 

ข้อ ๑๔ ให้รัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานผลการให้บริการสาธารณะตามที่กําหนดในบันทึก
ข้อตกลง  โดยมีรายละเอียดและระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกําหนด  เพื่อเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการให้บริการสาธารณะ  แล้วนําเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  ก่อนประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

ข้อ ๑๕ กรณีผลประกอบการจากการให้บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจเม่ือสิ้นปีบัญชี 
ต่ํากว่าวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะตามที่กําหนดในบันทึกข้อตกลง  ให้รัฐวิสาหกิจนั้นนําเงินอุดหนุน
บริการสาธารณะส่วนเกินส่งคืนคลัง 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๑๖ การดําเนินการใด ๆ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงินอุดหนุน
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ.   ๒๕๕๑  ที่ ได้ดําเนินการเสร็จแล้วหรืออยู่ในระหว่าง 
การดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


