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เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญ,ซาการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราฃบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี จำนวน ๓ หน้า

ด ้วยพระราชบัญญ ัต ิว ิน ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๗๐ ได้บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
ศาลรัฐธรรมนญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญ องค์กรอัยการ องค์การมหาซน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล<น ๘ร <0 จ จ <*a จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด) จัดทำรายงานการเงินประจำปี 
งบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราซบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐใช้สำหรับการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญฃีปี ๒£๖๑ เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสํงค์ พูนธเนศ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง 
กองบัญชีภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๖๔๘ ๖๔๐๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๔



สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงิน่ประจำป  ี
แนบหนังส ือกระทรวงการคลังด ่วนท ี่ส ุดท ี่กค๐๔๑๐.๒/'ว ^ เพ  ลงวันที่ \ y f )  ก ร ก ฎ าค ม ๒<£๖๑

โดยท ี่พระราชบ ัญ ญ ัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๐ บัญญัติให้ 
หน่วยงานของรัฐ (ประกอบด้วย ส่วนราชการ พวิสาหกิจ หน่วยงานชองรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง<*9 ๙5 ๙5 จ

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาซน ทุนหมุนเวียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นชองรัฐตามที่กฎหมายกำหนด) จัดทำรายงานการเงินประจำปี 
งบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังน้ัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้สำหรับการจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๑เป็นด้นไปโดยมีหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังนี้

๑. เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๑.๑ หน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

๑.๒ รัฐวิสาหกิจ
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองโดยท่ัวไป
๑.๓ ทุนหมุนเวียน

ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียนจัดทำรายงานการเงินตามที่กฎหมายว่าด้วย 
การบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

๑.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการเงินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงาน 
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรุงเทพมหานครให้จัดทำรายงานการเงิน 
ตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกรุงเทพมหานคร จัดทำรายงาน 
การเงินตามเกณฑ์ดังกล่าวไปพลางก่อนจนกว่ากระทรวงการคลังจะมีการเปลี่ยนแปลง

๒. ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงิน โ 

กองคลัง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเซ่นเดียวกันลงนามเป็นผู้รับผิดชอบในกา 
และนำเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนามผู้อนุมัติ



๓ .  องค์ประกอบของรายงานการเงิน
การจัดทำรายงานการเงินให้มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
๓.๑ งบแสดงฐานะการเงิน หร ือรายงานท ี่ม ีซ ื่อเร ียกอย ่างอื่นที่แสดงถึงฐานะการเงิน 

ของหน่วยงานของรัฐ
๓.๒ งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือรายงานท่ีมีซื่อเรียกอย่างอื่นท่ีแสดงถึง 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

๔. ขอบเขตของข้อมูลในรายงานการเงิน
การแสดงรายการข ้อม ูลทางการเงินและบัญชีในรายงานการเง ิน ให้หน่วยงานของรัฐ 

จัดทำรายงานการเงินและให้มีข้อมูลทางการเงินและบัญชีประกอบด้วย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เงินรายได้แผ่นดิน และเงินอื่นใด รวมทั้งการก่อหนี้

๕. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน
ให้หน่วยงานของรัฐนำเสนอรายงานการเงิน ดังนี้
๕ .๑ หน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐ (ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
จัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕ .๒ รัฐวิสาหกิจ
ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจจัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอ 

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล
๕.๓ ทุนหมุนเวียน

ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียนจัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอ 
รายงานการเงินตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด

(ร:.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒(ร:๕๘ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรุงเทพมหานครให้จัดทำตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้ ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครจัดทำรายงานการเงินตามรูปแบบดังกล ่าว 
ไปพลางก่อนจนกว่ากระทรวงการคลังจะมีการเปลี่ยนแปลง

๖. รอบระยะเวลาบัญชี
การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐให้มีรอบระยะเวลาเป็นไปตามปีงบประมาณ 

(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม -  ๓๐ กันยายนของปีลัดไป)



- ๓-

๗. การนำส่งรายงานการเงิน
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินภายในเก้าสิบวัน 

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย 
กรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กระทรวงการคลัง 

เปิดเผยไวในรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ 
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายงานการเงินรวมภาครัฐแล้วแต่กรณีที่เสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีด้วย


