
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซยี 
พ.ศ. ๒๕๓๓๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๘) และวรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้จัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรร่วมเสนอต่อคณะกรรมการองค์กร

ร่วม ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 
ข้อ ๒๒  ในการเสนองบประมาณนั้น ให้เสนอไปพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละ

รายการ ในงบประมาณ 
 
ข้อ ๓  งบประมาณดังกล่าวนั้น หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

องค์กรร่วมแล้ว ให้เสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายโดยผ่านรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง ก่อนวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าห้าเดือน 

 
ข้อ ๔  งบประมาณประจําปีที่เสนอ ให้รวมถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย 
(๑) สรุปรายงานของกิจกรรม 
(๒) รายการบุคลากร 
(๓) แผนงาน 
(๔) คําช้ีแจงเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนจัดสรรของงบประมาณที่เสนอ (ถ้ามี) 
(๕) งบการเงินที่เป็นจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว ประกอบด้วย 

(ก) งบกําไรขาดทุน 
(ข) งบดุล 
(ค) งบกระแสเงินสด 
(ง) งบแหล่งที่มาและการใช้เงินกองทุน 

(๖) งบการเงินที่ต้ังเป็นงบประมาณ ประกอบด้วย 
(ก) งบกําไรขาดทุน 
(ข) งบดุล 
(ค) งบกระแสเงินสด 
(ง) งบแหล่งที่มาและการใช้เงินกองทุน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๑๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙/๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ 
๒ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง  ฉบับท่ี ๗ (พ .ศ .  ๒๕๕๑ ) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๕  ในการเสนองบประมาณประจําปีแต่ละครั้งให้จัดทําไม่น้อยกว่าห้าชุด โดยให้

มีการแยกเป็นรายการและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ค่าใช้จ่ายสํานักงาน ค่าใช้จ่ายด้านยานยนต์ ค่าบริการวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งจ่ายได้ 
และที่เกิดขึ้นตามปกติโดยสภาพงาน 

(๒ )  งบประมาณฝ่ ายทุน  ซึ่ ง ร วมถึ งสิ นทรัพย์ที่ เ ป็ นสั งหาริ มทรัพย์ และ
อสังหาริมทรัพย์ และสิ่งปรับปรุง 

(๓) ประมาณการรายได้ ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งกําไร เงินบํารุงการวิจัย เงินที่ได้รับชําระ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเงินที่ได้รับชําระจากแหล่งอื่น 

(๔) ประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งสองตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๘ (๘) บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํา
และการเสนองบประมาณประจําปีขององค์กรร่วมต่อรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่ง
มาเลเซีย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
พ.ศ. ๒๕๓๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีข้อ ๑ และข้อ ๒ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ กําหนดให้การจัดทํางบประมาณประจําปีขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซียจะต้องเสนอไปพร้อมกับรายละเอียดแต่ละรายการใน
งบประมาณตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงินและบัญชีเสนอแนะ แต่เนื่องจากในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซียจะต้องดําเนินการกลั่นกรองตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะสําหรับรายละเอียดของแต่ละรายการเกี่ยวกับงบประมาณประจําปีดังกล่าวอยู่แล้วจึงจะ
ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอรัฐบาลแต่ละฝ่าย  ดังนั้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
ประจําปี สมควรตัดบทบัญญัติที่กําหนดให้ต้องมีข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
บัญชีออก  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

นภาพร/ผู้จัดทํา 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒๔ ก/หน้า ๓/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 


