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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๐
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๐
บรรดาขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณซึ่งไมใ ช
บริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตจะมีบทบัญญัตใิ นระเบียบนี้
กําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนด
วิธีการ วางหลักเกณฑหรือออกคําสั่งใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติไดตามที่จําเปน ในการนี้ จะมอบหมายให
รองปลัดกระทรวงการคลัง หรือผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดําเนินการก็ได
การตีความและคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหถือเปนที่สุด
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หมวด ๑
การบัญชี
ขอ ๖ ใหรัฐวิสาหกิจจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เพื่อใชบันทึกรายการทางการเงินอันจะแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจที่เปนอยู
ตามจริง และการจัดใหมีการควบคุมภายในที่ดี
ขอ ๗ ลูกหนี้ที่มิใ ชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรายใด ถาไมเปน ที่แนนอนวาจะเรียก
ชําระหนี้ไดหรือคางชําระหนี้เกินกวาหนึ่งปขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระ ใหรัฐวิสาหกิจตั้ง
สํารองหนี้สูญเทากับจํานวนลูกหนี้นั้น แตถาไมเกินหนึ่งป ใหรัฐวิสาหกิจตั้งสํารองหนี้สูญตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด
การตั้งสํารองหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ที่เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ลูกหนี้รายใดที่รัฐวิสาหกิจไมอาจเรียกรองใหชําระหนี้ไดทั้งหมดหรือบางสวน ใหตัดบัญชี
ออกเปนหนี้สูญเฉพาะสวนที่ไมอาจเรียกรองใหชําระหนี้ไดเทานั้น
ขอ ๘ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหทําไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) จายโบนัสกรรมการและพนักงานตามระเบียบเกี่ยวกับโบนัสกรรมการและพนักงาน
(๒) จายเงินปนผลหรือนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดิน
(๓) เงินสํารองที่กําหนดไวเปนอัตราแนนอนตามกฎหมาย
(๔) จายภาษีเงินไดของรัฐวิสาหกิจ
การจัดสรรกําไรสุทธิตาม (๑) และ (๒) ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน สวนกําไรสุทธิ
สวนที่มิไดจัดสรรใหโอนไปเขาบัญชีกําไรสะสม
ขอ ๙ การจัดสรรกําไรสะสมตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังกอน
ขอ ๑๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีรัฐวิสาหกิจทุกแหง
ขอ ๑๑ ใหรัฐ วิสาหกิจจั ดทํา แผนการปฏิบัติง าน งบทําการ และแผนทางดา นการเงิ น
ประจํางวดการบัญชีลวงหนาหนึ่งปสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด และสงกระทรวงการคลังภายในเดือนแรกของปบัญชีที่จะใชแ ผนการปฏิบัติงาน งบทําการ
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และแผนทางดานการเงินประจํางวดการบัญชีดังกลาว และชี้แจงรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับเปาหมาย
และระยะเวลาการดําเนินงานตามเปาหมายนั้นตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํารายงานฐานะทางการเงินรายไตรมาสตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อสงกระทรวงการคลังภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส
รายงานฐานะทางการเงิน รายไตรมาสตองไดรับการสอบทานโดยสํานักงานการตรวจเงิ น
แผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ใหคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดูแลและติดตามใหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามความในขอนี้โดยเครงครัด
ขอ ๑๒ ใหรัฐวิสาหกิจปดบัญชีตามปงบประมาณ เพื่อแสดงผลการดําเนินงานในงวดบัญชี
และทํ า งบการเงิ น แต ใ นกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลจํ า เป น และโดยความเห็ น ชอบของกระทรวงการคลั ง
รัฐวิสาหกิจจะปดบัญชีตามปปฏิทินหรือตามระยะเวลาใดก็ได
การปดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นกําหนด ถากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใดไมกําหนดระยะเวลาในการปดบัญชีไว
หรือเปนรัฐวิสาหกิจที่ไมมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ใหปดบัญชีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
หมวด ๒
การเงิน
ขอ ๑๓ ใหรัฐวิสาหกิจฝากเงินไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
การฝากเงินกับธนาคาร ใหฝากในประเภทบัญชีที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
บริหารเงินของรัฐวิสาหกิจและใหดอกผลแกรัฐวิสาหกิจมากที่สุด
ขอ ๑๔ หากรัฐวิสาหกิจเห็นวามีสภาพคลองคงเหลือ และประสงคจะบริหารสภาพคลอง
คงเหลือดังกลาวใหไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงิน กับธนาคารที่เปน รัฐ วิสาหกิจตามกฎหมาย
วาด วยวิธี การงบประมาณ รั ฐ วิ สาหกิ จอาจเลื อกลงทุ น ในตราสารทางการเงิน ระยะสั้น ที่อ อกโดย
กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ก็ได
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ขอ ๑๕ ในกรณีที่รัฐ วิสาหกิจไมอาจชําระหนี้ หรือดอกเบี้ยสําหรับหนี้ของรัฐ วิสาหกิจ
ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน ใหรัฐวิสาหกิจแจงเปนลายลักษณอักษรใหกระทรวงการคลังทราบทันที
ขอ ๑๖ ในกรณีที่กระทรวงการคลังกําหนดใหรัฐวิสาหกิจนําเงินกําไรหรือเงินอื่นใดสงคลัง
เปน รายไดแ ผน ดิน ใหรั ฐ วิส าหกิจ ถือปฏิบัติโ ดยเครง ครัด และถาการเงิน ของรัฐ วิสาหกิจอํ านวย
กระทรวงการคลังจะกําหนดใหรัฐวิสาหกิจนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินมากกวาประมาณการก็ได
การนําเงินสงคลังเปนรายไดแผนดินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๗ ใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงดําเนิน การใหมีผูแทนกระทรวงการคลังซึ่งเปน ขาราชการ
ประจําเปนกรรมการอยูในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ขอ ๑๘ ให ก ระทรวงหรือ กรมควบคุ ม ดูแ ลให รัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ อ ยูใ นกํ า กับ ของตนปฏิ บั ติ
ตามระเบียบนี้ โดยใชอํานาจในฐานะผูควบคุมกํากับรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมาย หรือในฐานะผูถือหุน
ซึ่งจะรวมกับกระทรวงหรือกรมอื่นที่เปนผูถือหุนในรัฐวิสาหกิจเดียวกันดวยก็ได
ผูแทนกระทรวงการคลังมีหนาที่รายงานผลการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งตอกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๙ ใหรัฐวิสาหกิจสงรายงานการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตอกระทรวงการคลัง
ภายในสิบหาวัน นับแตวันที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับรองรายงานการประชุมแลว
ขอ ๒๐ ใหรัฐวิสาหกิจตามระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๒๐
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังคงไดรับยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามระเบียบนี้ในเรื่องดังกลาว เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

