
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536)

ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย

พ.ศ. 2533[1]

                  
 

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 18 วรรคหน่ึง (5) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วม
ไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดงัต่อไปน้ี

 
หมวด 1
บททั่วไป

                  
 

ข้อ 1  ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
การจดัทำาบัญชีขององค์กรร่วม ให้ทำาเป็นภาษาอังกฤษ
 
ข้อ 2  เงินตรา
การบันทึกหลักฐานบัญชีขององค์กรร่วม ให้ใช้หน่วยเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและหรือหน่วยเงินตราสกุลอื่นตามที่

รัฐบาลทั้งสองได้ตกลงกัน
 
ข้อ 3  การแลกเปลี่ยนและแปลงค่าเงินตรา
(1) การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลอื่นเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้บันทึกหลักฐานตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จริง

ณ วนัที่ที่มีรายการทางบัญชีแต่ละรายการ
(2) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี การแปลงค่าเงินบาทหรือเงินริงกิตเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินตรา

สกุลอื่น หรือการแปลงค่าเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเงินตราสกุลอื่นเป็นเงินบาทหรือเงินริงกิต ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ทำาการสดุท้ายของเดือนน้ันของธนาคารที่กองทุนองคก์รร่วมฝากไว้

(3) กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการแลกเปลี่ยนหรือแปลงค่าเงินตรา ให้ลงเป็นรายรับหรือรายจ่ายในบัญชีของ
องค์กรรว่ม

 
ข้อ 4  เงินอุดหนุน
(1) ให้องค์กรร่วมยื่นคำาขอรับเงินอุดหนุนรายปีตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย –

มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เป็นหนังสือต่อรัฐบาลแต่ละฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันครบกำาหนดแต่ละงวด เพื่อนำาเข้าบัญชี
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องค์กรร่วมสำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนในปีน้ัน โดยในปีแรกให้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นงวดเดียว และในปีถัดจากน้ันอาจจ่ายเงิน
อุดหนุนเป็นงวดได้ ตามระยะเวลาที่รฐับาลทั้งสองจะไดต้กลงกัน

(2) นอกเหนือจากเงินอุดหนุนรายปีตามปกติ องค์กรร่วมอาจยื่นคำาขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นหนังสือให้
รัฐบาลทั้งสองพิจารณาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำาเป็นที่มิได้คาดการณ์ไว้ ในกรณีเช่นน้ี ให้องค์กรร่วมระบุวันที่ที่จะใช้เงินอุดหนุน
เพิ่มเติมน้ัน

(3) ในการพิจารณาคำาขอรับและการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตาม (2) รัฐบาลแต่ละฝ่ายอาจสอบถามถึงความ
เหมาะสมของจำานวนที่จำาเป็นต้องขอเงินอุดหนุน ในกรณีเช่นน้ัน ให้องคก์รร่วมชี้แจงเหตุผลของข้อแตกต่างน้ัน (ถ้ามี) ตอ่รัฐบาลทั้ง
สอง และถ้าจำาเป็นต้องแก้ไข กใ็ห้องค์กรร่วมดำาเนินการแก้ไขตามที่จำาเป็น

 
ข้อ 5  งบการเงิน
(1) เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส คือ ในเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม ให้องค์กรร่วมจัดทำางบการ

เงินเสนอต่อรัฐบาลแต่ละฝ่าย โดยมีรายการดังต่อไปน้ี
(ก) งบแสดงรายรับรายจ่ายของไตรมาสที่บันทึกหลักฐานในบัญชีขององค์กรรว่มระหว่างไตรมาสก่อนหน้าน้ัน ซ่ึง

สรุปหัวข้อค่าใช้จ่ายที่สำาคัญและแสดงส่วนของรัฐบาลแต่ละฝ่ายในค่าใช้จ่ายน้ัน งบดังกล่าวน้ี ให้แสดงยอดรวมตั้งแต่ต้นปีเปรียบ
เทียบกับงบประมาณประจำาปี

(ข) งบแสดงหน้ีสินและลูกหน้ีร่วมกัน
(ค) งบแสดงยอดดุลของเงินอุดหนุนของรัฐบาลในช่วงไตรมาสน้ัน
(2) ให้ใช้บัญชีเกณฑ์เงินสดในการเรียกเก็บเงินอุดหนุน และให้ใช้วิธีเกณฑ์สิทธิในการลงบัญชีขององค์กรร่วม

เกณฑ์เงินสดที่ใช้ในที่น้ีไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินงานในไตรมาสซ่ึงได้มีการจ่ายเงินไปแล้ว และเกณฑ์สิทธิได้แก่ คา่ใช้จา่ยที่
เกิดข้ึนในไตรมาสน้ัน ไม่วา่ได้จา่ยไปเมื่อใด

(3) ภายในหกเดือนหลังจากสิ้นปีงบประมาณของแต่ละปี ให้องค์กรรว่มจัดให้มีการสอบบัญชีต่าง ๆ ของตน แล้ว
ส่งให้แก่รัฐบาลทั้งสองพร้อมกับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินหรือบัญชีต่าง ๆ ขององค์กรรว่ม และรายงานประจำาปี
เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรรว่มในรอบปีที่ผ่านมาอยา่งละหน่ึงชุด

 
ข้อ 6  บันทึกหลักฐานทางบัญชี
(1) ให้เก็บบันทึกหลักฐานไว้เพื่อและในนามรัฐบาลทั้งสองในลักษณะอันเพียงพอที่จะแสดงกิจกรรมทางธรุกจิและ

ฐานะทางการเงินขององค์กรร่วม และที่จะให้สอดคล้องกับข้อตกลงหรือเอกสารใด ๆ ทีต่้องแนบไว้ด้วย
(2) ให้เก็บรักษาบันทึกหลักฐานทั้งหมดไว้ในที่อันเหมาะสมเป็นเวลาสิบปี หลังจากที่กิจกรรมทางธุรกิจหรือการ

ปฏิบัติงานสิ้นสุดลงเป็นกรณี ๆ ไป
 
ข้อ 7  การปรับปรุงบัญชี



การปรับปรุงบัญชีขององค์กรร่วม อาจกระทำาได้โดยการริเริ่มของรัฐบาลทั้งสองหรือโดยองค์กรร่วมด้วยความเห็น
ชอบเป็นหนังสือจากรัฐบาลทั้งสอง และให้กระทำาภายในยี่สิบสี่เดือนหลังจากปีที่ต้องมกีารปรับปรุงน้ัน

 
ข้อ 8  การตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายใน ให้เสนอต่อคณะกรรมการองค์กรร่วมอยา่งน้อยปีละสองครั้ง

หมวด 2
รายรับและรายจา่ย

                  
 
ข้อ 9  หลักการทำาบัญชี
ให้องค์กรร่วมจัดทำาบัญชีแยกประเภทตามเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี
(1) ใชเ้กณฑ์สิทธิโดยถือเอาว่า รายได้และรายจ่ายเกิดข้ึนและเข้าคู่กันได้ และ
(2) การจัดทำา บัญชีให้ถือเกณฑ์ของต้นทุนที่ได้มา โดยไม่ต้องปรับปรุงเน่ืองจากการเปลี่ยนค่าเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา หรือการเปลี่ยนมูลค่าของสินทรัพย์เฉพาะอย่าง เว้นแต่สินทรัพย์ถาวรและการลงทุนบางอย่างที่ได้ประเมินโดยผู้
เชีย่วชาญการตีราคา ซ่ึงได้รับอนุญาตและองค์กรรว่มยอมรับ

 
ข้อ 10  รายรับ
รายการต่อไปน้ีให้ลงเป็นรายรับในบัญชีขององค์กรร่วม
(1) รายได้ตามมาตรา 17 (2) (3) (5) (6) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
(2) เงินที่ได้รับจากการประกันภัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อการดำาเนินงานเมื่อสินทรัพย์น้ันได้เอาประกันภัยไว้

ซ่ึงองค์กรร่วมเป็นผู้เสียเบ้ียประกันภัย
(3) รายได้ที่ได้รับจากบุคคลที่สามในการใช้ทรัพย์สินขององค์กรร่วมและรวมถึงจำานวนที่เรียกเก็บจากรัฐบาลที่ใช้

สินทรพัย์ดังกลา่วแต่ฝา่ยเดียว
(4) คา่เช่า เงินรับคืน และรายรับอื่น ที่องค์กรรว่มไดร้ับ ซ่ึงได้เคยลงบัญชีเป็นรายจ่ายไว้ และ
(5) เงินได้อื่นที่ไดร้ับจากการดำาเนินกิจการขององค์กรรว่ม
 
ข้อ 11  รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจากการดำาเนินกิจการขององค์กรร่วมดังต่อไปน้ี ให้ลงบัญชีเป็นรายจ่ายขององค์กรร่วม
(1) คา่ใช้จา่ยในการดำาเนินงาน
(ก) คา่ใช้จา่ยบุคลากร
1. คา่ตอบแทน เงินเดือน คา่ล่วงเวลา เบ้ียเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอยา่งอื่นที่พึงเบิกได้ของสมาชิก และลูกจ้างประจำา

ขององค์กรร่วมที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรร่วม



2. คา่ใช้จา่ยอันเหมาะสมเกี่ยวกับ วนัหยุด วนัพักผ่อน การเจ็บป่วยและพิการซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์ เบ้ียเลี้ยงและ
ค่าใช้จ่ายอยา่งอื่นตามประเพณีปกติที่มีให้แก่สมาชิก และลูกจ้าง ซ่ึงเป็นผู้ได้รับค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าลว่งเวลา เบ้ียเลี้ยงและค่า
ใชจ้่ายอย่างอื่นทีพ่ึงเบิกไดต้าม 1. ข้างต้น

3. คา่ใช้จา่ยหรือเงินอุดหนุนซ่ึงส่งเข้ากองทุนสำารองเลีย้งชีพของลูกจ้างขององค์กรร่วม
4. รายจา่ยหมุนเวียนขององค์กรรว่มซ่ึงกำาหนดไว้เพื่อสิทธิประโยชน์รวมถึงเงินสำารองเลี้ยงชีพ การประกันภัย เบ้ีย

เลี้ยงและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่พึงเบิกได้ และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานขององค์กรร่วมตาม
ที่กำาหนดไว้ตาม 1. ข้างต้น

(ข) ค่าขนส่งและค่าเดินทาง
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งปวงและเบ้ียเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ของสมาชิก และ

ลูกจา้งขององค์กรร่วม รวมทั้งครอบครวัซ่ึงได้รับคำาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงค่าขนส่งทรัพย์สินส่วน
ตวัและของใช้ในบ้านเรือน และค่าใชจ้่ายอื่นเพื่อการขนย้ายตามระเบียบที่กำาหนดไว้

2. ค่าพาหนะของสมาชิก และลูกจ้างขององค์กรร่วม และค่าขนส่งอุปกรณ์ วัสดุ และเครื่องใช้ที่จำาเป็นในการ
ดำาเนินงาน

(ค) คา่ใช้จา่ยในการสื่อสาร
ค่าโทรพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์ และโทรสาร ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบสื่อสารอื่น เช่น วิทยุ

หรือสัญญาณไมโครเวฟ
(ง) คา่สาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนำ้ามันเชื้อเพลิง ไฟฟา้ พลังงานความร้อน นำ้า และพลังงานอื่น ๆ ซ่ึงไดใ้ช้ไปในการดำาเนินงาน
(จ) คา่เช่า
ค่าเช่าซ่ึงจ่ายไปสำาหรับการเช่าหรือใช้ทรพัย์สิน อุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวก และยานพาหนะ
(ฉ) ค่าเครื่องใช้และวัสดุสำาหรบัการซ่อมแซมและบำารุงรักษา
ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออะไหลส่ำาหรับยานพาหนะ อุปกรณส์ำานักงาน และนำ้ามันเชื้อเพลิงสำาหรับยานพาหนะ
(ช) คา่วัสดุและค่าเครื่องใช้อื่น ๆ
ค่าวัสดุและค่าเครื่องใช้อื่น ๆ ทีอ่งค์กรร่วมซ้ือหรือจัดหาเพื่อใชใ้นการดำาเนินงาน ตามทีจ่ำาเป็นเพียงเท่าที่สามารถ

กระทำาได้โดยชอบด้วยเหตุผล โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพและความประหยัดในการดำาเนินงาน  ทั้งน้ี ให้องค์กรร่วมดำาเนินการทุกวิถี
ทางอันชอบดว้ยเหตุผลที่จำาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการสะสมวัสดุและเครื่องใช้เหลือใช้

(ซ) ค่าบำารุงรักษาและค่าซ่อมแซมย่อย
ให้รวมถึงค่าบำารุงรักษาอาคาร สำานักงาน ยานยนต์ สิ่งอำานวยความสะดวกในสำานักงาน เครื่องตกแต่งและเครื่อง

ตดิตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นทำานองเดียวกัน
(ฌ) คา่บริการ
ค่าบริการของลูกจ้างที่จ่ายตามสัญญาระยะสั้น ค่าที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ค่าสอบบัญชี ค่าบริการทางกฎหมาย ค่า

ฝึกอบรม คา่รับรอง และค่าบริการทัว่ไป และค่าบริการทางเทคนิคที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน



(ญ) คา่เสียหายและค่าสูญหาย
ภายใต้บังคับ (ฎ) รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นทั้งปวงเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมความเสียหายหรือสูญหายอัน

เกิดจากไฟไหม้ นำ้าท่วม พายุ โจรกรรม อุบัติเหตุ หรือจากเหตุอื่นใดซ่ึงองค์กรร่วมได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่เหตุแล้วแต่
ไม่อาจควบคุมบังคับได้

(ฎ) การประกันภัยและสิทธิเรียกร้อง
1. เบ้ียประกันภัยที่จ่ายสำาหรับการประกันภัยในกรณีที่จำาเป็นต้องกระทำาเพื่อประโยชน์ทางบัญชีขององค์กรร่วม

รวมทั้งค่าสูญหาย ค่าชดเชยตามสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย หน้ีตามคำาพิพากษา และรายจ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าบริการทางกฎหมาย
ซ่ึงไม่อาจเรียกได้จากผู้รับประกันภัย

2. ในกรณีที่ไม่จำาเป็นต้องเอาประกันภัย ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงองค์กรร่วมได้จ่ายไปเพื่อทดแทนความ
สูญหายใด ๆ ทั้งปวง สิทธิเรียกร้อง ความเสียหาย หน้ีตามคำาพิพากษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าบริการทางกฎหมาย ให้ลง
บัญชีเป็นรายจ่ายขององค์กรร่วม

(ฏ) คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ำาเป็นสำาหรับการดำาเนินงาน ซ่ึงมิไดจ้ัดให้อยู่ในรายการคา่ใช้จา่ยข้างต้น

เชน่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ
(2) คา่ใช้จา่ยประเภททุน
ให้ถือค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ีเป็นค่าใช้จ่ายประเภททุน และให้ตัดจ่ายให้สอดคล้องกับหลักการทำาบัญชีอันเป็นที่

ยอมรับโดยทัว่ไป
(ก) อาคารและสิ่งอำานวยความสะดวก รวมทั้งค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งอำานวยความสะดวก
(ข) ยานยนต์
(ค) สินทรัพย์ถาวร อปุกรณ์สำานักงาน เครื่องตกแต่งและเครื่องตดิตั้ง
(ง) เครื่องอำานวยความสะดวกในการสื่อสาร และ
(จ) คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ วีดทิัศน์ และโสตทัศนอุปกรณ์
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย -
มาเลเซีย พ.ศ. 2533 มาตรา 18 (5) บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับการทำาบัญชีและบันทึกหลักฐานอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
ของกิจกรรมในเชิงธุรกิจและกิจการต่าง ๆ ขององค์กรร่วม ตามหลักการทำาบัญชีอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจำาเป็นต้องออกกฎ
กระทรวงน้ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นภาพร/ผู้จัดทำา
29 พฤษภาคม 2556

 
วชิพงษ์/ตรวจ

3 มิถุนายน 2556
 
 
 


