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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบว าดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
เพื่อใหข้ันตอนและวิธีการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีความคลองตัวและเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางเศรษฐกิจ   

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

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่กําหนดไว แล วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“งบลงทุน”  หมายความวา  รายการที่ประมาณวาจะจายเพื่อกอใหเกิดสินทรัพยถาวร  รวมทั้งเพื่อ

ขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพยเดิม  ซ่ึงมีลักษณะเปนสาระสําคัญหรือเปนการปรับปรุงงานใหดีข้ึน  
หรือรายจายเพื่อซ้ือกิจการหรือหุนของหนวยงานอื่น 

“สินทรัพยถาวร”  หมายความวา  สินทรัพยซ่ึงตามปกติโดยสภาพของสินทรัพยนั้น  มีอายุใชงาน
เกินกวาหนึ่งป  หรือตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไป 

“สินทรัพยถาวรหลัก”  หมายความวา  สินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินกิจการหลักของ
รัฐวิสาหกิจนั้น  ๆ  แบงออกเปน  ๕  หมวด  ไดแก  หมวดที่ดิน  หมวดส่ิงกอสราง  หมวดเคร่ืองจักรอุปกรณ  
หมวดยานพาหนะ  และหมวดอื่น  ๆ  ซ่ึงถือเปนสินทรัพยถาวรหลัก  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามนัยแหงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน  และประกันภัย 
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“คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา   คณะกรรมการที่ ต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
หรือระเบียบของรัฐวิสาหกิจนั้น  ๆ  และใหหมายความรวมถึงกระทรวงเจาสังกัดในกรณีที่รัฐวิสาหกจินัน้   ๆ 
ไมมีคณะกรรมการดวย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ขอ ๕ ใหรัฐวิสาหกิจจัดทํางบลงทุนเต็มตามโครงการและงบลงทุนประจําปตามแบบและ

วิธีการที่สํานักงานกําหนด  โดยใหแสดงขอมูลดานแผนการวิจัยและพัฒนา  (Research  &  Development)  
และแผนพัฒนาบุคลากรขององคกรประกอบดวยโดยความเห็นชอบของกระทรวงเจาสังกัด  แลวเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นกอนดําเนินการตอไป  เวนแตกรณีรัฐวิสาหกิจประเภทที่มีกฎหมาย
บัญญัติใหเสนอขออนุมติังบลงทุนตอคณะรัฐมนตรี  ใหรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอคณะกรรมการพิจารณาให
ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

งบลงทุนเต็มตามโครงการที่ได รับความเห็นชอบแลวนั้น   หากจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ในสาระสําคัญของโครงการประการใดในระหวางป  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม  
แลวแตกรณี   

งบลงทุนเต็มตามโครงการ  ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของโครงการในระหวางป
หรือไมก็ตาม  ใหเสนอพรอมงบลงทุนประจําปดวย   

ขอ ๖ งบลงทุนซ่ึงได รับอนุมัติไว แลวในแตละปใหจายได ในปนั้น  ๆ  ถารัฐวิสาหกิจมี 
ความจําเปนที่จะขอผูกพันจายในปตอไป  ใหแสดงรายละเอียดไว ในงบลงทุนประจําปดวยเพ่ือประโยชน 
ในการติดตามผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น  ๆ 

ขอ ๗ การจัดทํางบลงทุนเพิ่มเติมในระหวางปงบประมาณ  ใหปฏิบัติตามขอ  ๕  โดยอนุโลม 
ขอ ๘ งบลงทุนที่อยูระหวางดําเนินการเปนความลับของทางราชการ  โดยใหปฏิบัติตาม

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ   พ.ศ.  ๒๕๔๔   
ขอ ๙ ให รัฐวิสาหกิจเสนองบลงทุนประจําปตามขอ  ๕  ตอสํานักงานภายในเดือน

กุมภาพันธของปงบประมาณกอน  และใหสํานักงานพิจารณาใหแลวเสร็จกอนเร่ิมงวดการบัญชีถัดไป 
ขอ ๑๐ รัฐวิสาหกิจจะต้ังเงินสํารองไว ในงบลงทุนก็ได  ตามความจําเปนและหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการกําหนด  เงินสํารองนี้แยกเปนสองประเภท  คือ 
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(๑) เงินสํารองในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง  เงินสํารองประเภทนี้ใหนําไปใชไดเฉพาะในกรณี
ที่รายการในงบลงทุนที่ได รับอนุมัติไว แล วมีราคาสูงกวาที่ขอต้ังไว เทานั้น  ทั้งนี้  ตองมิไดเปน 
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือจํานวนใหแตกตางไปจากที่อนุมัติไว 

(๒) เงินสํารองในกรณีจําเปนเรงดวนที่จะตองจัดหาสินทรัพยถาวรเพิ่มเติมจากที่อนุมัติไวเดิม 
การใชเงินสํารองตามวรรคหนึ่งใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

แลวรายงานใหสํานักงานทราบ 
ขอ ๑๑ ในกรณีฉุกเฉินที่รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนเรงดวนจะตองจัดหาสินทรัพยถาวร

หลักมาเปลี่ยนแทนสินทรัพยเดิมในทันที  เพื่อมิใหการดําเนินงานตองหยุดชะงักและเกิดผลเสียหายแก
กิจการ  ใหรัฐวิสาหกิจนั้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจดําเนินการไปกอนได   
แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบโดยมิชักชา 

ในกรณีที่งบลงทุนจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย  ใหสํานักงานรายงาน
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจในกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่งใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

ขอ ๑๒ การโอนเงินเหลือจายระหวางรายการภายในวงเงินงบลงทุนที่ได รับอนุมัติไว แล ว  
ใหอยู ในอํานาจของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจเปนผูอนุมัติ  ทั้งนี้  จะตองไมเปนการเพิ่มหรือลด
รายการนอกเหนือไปจากที่ไดรับอนุมัติไวแล ว 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจจะมอบอํานาจตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  ให
ผูอํานวยการหรือผูหนึ่งผูใดที่รับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนผูอนุมัติก็ได 

ขอ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุนนอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑   
และขอ  ๑๒  จะกระทํามิได  เวนแตจะได รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  หรือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการแลวแตกรณี   

ขอ ๑๕ ใหรัฐวิสาหกิจจัดทําทะเบียนคุมงบลงทุนแสดงรายการตามงบลงทุนที่ได รับอนุมัติ
การโอนงบประมาณ  การเปลี่ยนแปลง  การเพิ่มเติม  การใชจายประจําป  ตามงบลงทุนและรายการที่ 
ขอผูกพันไว จายในปตอไป 

ขอ ๑๖ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับอนุมัติไปแล ว  หากปรากฏวายังมิได ดําเนินการและ
คณะกรรมการเห็นวาการลงทุนไม เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันให คณะกรรมการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งระงับการลงทุนนั้นได 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๗ หามมิใหรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันงบลงทุนเกินกวาที่ได รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  แลวแตกรณี  เวนแตในกรณีฉุกเฉินตามที่
กําหนดไวในขอ  ๑๑ 

ขอ ๑๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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