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พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
เป/นป0ท่ี ๑๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด*วยวิธีการงบประมาณ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาร8างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๐๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข*อบังคับอ่ืนในส8วนท่ีมีบัญญัติไว*แล*วในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย*งกับบทแห8งพระราชบัญญัตินี้ ให*ใช*พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ8าย” หมายความว8า จํานวนเงินอย8างสูงท่ีอนุญาตให*จ8ายหรือให*

ก8อหนี้ผูกพันได* ตามวัตถุประสงคFและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ8าย 

“งบประมาณรายจ8ายข*ามป0” หมายความว8า งบประมาณรายจ8ายท่ีใช*ได*เกิน
ป0งบประมาณ ตามวัตถุประสงคFและระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย 

“ป0งบประมาณ” หมายความว8า ระยะเวลาต้ังแต8วันท่ี ๑ ตุลาคมของป0หนึ่งถึงวันท่ี 
๓๐ กันยายนของป0ถัดไป และให*ใช*ป0 พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป/นชื่อสําหรับป0งบประมาณนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๗๖/ตอนท่ี ๙๘/หน*า ๔๕๔/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒ 
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“หนี้” หมายความว8า ข*อผูกพันท่ีจะต*องจ8ายหรืออาจจะต*องจ8ายเป/นเงิน สิ่งของหรือ
บริการ ไม8ว8าจะเป/นข*อผูกพันอันเกิดจากการกู*ยืม การคํ้าประกัน การซ้ือหรือการจ*างโดยใช*เครดิต 
หรือจากการอ่ืนใด 

“เงินประจํางวด” หมายความว8า ส8วนหนึ่งของงบประมาณรายจ8ายท่ีแบ8งสรรให*จ8าย 
หรือให*ก8อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“ส8วนราชการ” หมายความว8า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะ
เทียบเท8า สํานักงานหรือหน8วยงานอ่ืนใดของรัฐ แต8ไม8รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน8วยงานตาม
กฎหมายว8าด*วยระเบียบบริหารราชการส8วนท*องถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว8า 
(ก) องคFการของรัฐบาลหรือหน8วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป/นเจ*าของ 
(ข) บริษัทหรือห*างหุ*นส8วนนิติบุคคลท่ีส8วนราชการมีทุนรวมอยู8ด*วยเกินกว8าร*อยละ

ห*าสิบ 
(ค) บริษัทหรือห*างหุ*นส8วนนิติบุคคลท่ีส8วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู8ด*วยเกินกว8าร*อยละห*าสิบ 
(ง) บริษัทหรือห*างหุ*นส8วนนิติบุคคลท่ีส8วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู8ด*วยเกินกว8าร*อยละห*าสิบ 
(จ) บริษัทหรือห*างหุ*นส8วนนิติบุคคลท่ีส8วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู8ด*วยเกินกว8าร*อยละห*าสิบ 
“คลัง” หมายความว8า คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และให*หมายความรวมถึงบัญชี

เงินฝากของกระทรวงการคลังท่ีธนาคารแห8งประเทศไทยด*วย 
“เงินทดรองราชการ” หมายความว8า เงินท่ีกระทรวงการคลังจ8ายและอนุญาตให*

ส8วนราชการมีไว*ตามจํานวนท่ีเห็นสมควร เพ่ือทดรองเป/นค8าใช*จ8ายตามระเบียบหรือข*อบังคับของ
กระทรวงการคลัง 

“ผู*อํานวยการ” หมายความว8า ผู*อํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๒  ให*นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให*มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให*เป/นไปตามพระราชบัญญัติ  ท้ังนี้ 
ตามอํานาจหน*าท่ีท่ีเก่ียวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง แล*วแต8กรณี 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
อํานาจหน*าท่ีของผู*อํานวยการ 

   
 

                                                 
๒ มาตรา ๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖  ให*ผู*อํานวยการมีอํานาจหน*าท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย8างอ่ืน
ตามท่ีบัญญัติไว*ในพระราชบัญญัตินี้ และให*มีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับงบประมาณดังต8อไปนี้ด*วย 

(๑) เรียกให*ส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ8ายตาม
แบบและหลักเกณฑF พร*อมด*วยรายละเอียดตามท่ีผู*อํานวยการกําหนด 

(๒) วิเคราะหFงบประมาณและการจ8ายเงินของส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(๓) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเป/นของการปฏิบัติงานและตาม

กําลังเงินของแผ8นดิน 
(๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 
 
มาตรา ๗  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให*ผู*อํานวยการมีอํานาจเรียกให*

ส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอข*อเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และให*ผู*อํานวยการหรือพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีท่ีผู*อํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเข*าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต8าง ๆ 
ของส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือประโยชนFแห8งวรรคก8อน ให*ถือว8าพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ีผู*อํานวยการมอบหมาย 
เป/นเจ*าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด*วย 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๘  งบประมาณประจําป0ท่ีเสนอต8อรัฐสภานั้น โดยปกติให*ประกอบด*วย 
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธFระหว8างรายรับและงบประมาณรายจ8ายท่ีขอต้ัง 
(๒) รายรับรายจ8ายเปรียบเทียบระหว8างป0ท่ีล8วงมาแล*ว ป0ป3จจุบันและป0ท่ีขอต้ัง

งบประมาณรายจ8าย 
(๓) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ8ายท่ีขอต้ัง 
(๕) รายงานเก่ียวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยู8แล*วในป3จจุบันและท่ีเสนอขอกู*

เพ่ิมเติม 
(๗) รายงานการรับจ8ายเงินหรือทรัพยFสินท่ีมีผู*มอบให*เพ่ือช8วยราชการ 
(๘) ร8างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 
 
มาตรา ๙  ในการเสนองบประมาณนั้น ถ*าประมาณการรายรับประเภทรายได*ตาม

อํานาจกฎหมายท่ีมีอยู8แล*วเป/นจํานวนตํ่ากว8างบประมาณรายจ8ายท้ังสิ้นท่ีขอต้ัง ให*แถลงวิธีหาเงินส8วน
ท่ีขาดดุลต8อรัฐสภาด*วย แต8ถ*าเป/นจํานวนสูงกว8าก็ให*แถลงวิธีท่ีจะจัดการแก8ส8วนท่ีเกินดุลนั้นในทางท่ี
จะเป/นประโยชนFอย8างยิ่ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  ทวิ ๓  เม่ื อพระราช บัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ8 ายประจํ าป0 ห รือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมใช*บังคับแล*ว หรือเม่ือมีกรณีท่ีต*องใช*งบประมาณรายจ8าย
ประจําป0งบประมาณ ท่ีล8วงแล*วไปพลางก8อนตามมาตรา ๑๖ ถ*ารายจ8ายสูงกว8ารายได*  ให*
กระทรวงการคลังมีอํานาจกู*เงินได*ตามความจําเป/น แต8กรณีจะเป/นประการใดก็ตาม การกู*เงินตาม
มาตรานี้ในป0หนึ่ง ๆ ต*องไม8เกิน 

(๑) ร*อยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจ8ายประจําป0และงบประมาณ
รายจ8ายเพ่ิมเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจ8ายประจําป0งบประมาณท่ีล8วงแล*วมา แล*วแต8
กรณี กับอีก 

(๒) ร*อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ8ายท่ีตั้งไว*สําหรับชําระคืนต*นเงินกู* 
การกู*เงินตามวรรคหนึ่ง จะใช*วิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอ่ืน หรือทํา

สัญญากู*ก็ได* 
การออกต๋ัวเงินคลังให*เป/นไปตามกฎหมายว8าด*วยต๋ัวเงินคลัง แต8การออกพันธบัตร

หรือตราสารอ่ืน หรือการทําสัญญากู* ต*องได*รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก8อน 
การออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืน ให*กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีจะกู* 

อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู* เง่ือนไข และวิธีการต8าง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น ในกรณีทํา
สัญญากู* ให*กระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีได*กู* ผู*ให*กู* อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลากู*และ
สาระสําคัญอ่ืน ๆ ในสัญญากู*นั้น 

ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๔  งบประมาณรายจ8ายประจําป0หรืองบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมท่ีขอต้ัง

จะมีงบกลางแยกต8างหากจากงบประมาณรายจ8ายของส8วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได* และจะ
กําหนดให*มีรายการเงินสํารองจ8ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป/น ในงบกลางนั้นด*วยก็ได* 

 
มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจ8ายข*ามป0จะมีได*ในกรณีท่ีคาดว8าจะใช*งบประมาณ

รายจ8ายให*เสร็จทันภายในป0งบประมาณไม8ได* การต้ังงบประมาณรายจ8ายข*ามป0นี้ ต*องกําหนดเวลา
สิ้นสุดไว*ด*วย 

 
หมวด ๓ 

การจัดทํางบประมาณ 
   

 
มาตรา ๑๒  ให*หัวหน*าส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให*เจ*าหน*าท่ีผู*หนึ่ง

เป/นเจ*าหน*าท่ีงบประมาณ มีหน*าท่ีเก่ียวกับงบประมาณของส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
 

                                                 
๓ มาตรา ๙ ทวิ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๔ มาตรา ๑๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓  ให*รัฐมนตรีเจ*าสังกัดของส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรีซ่ึง
ตามกฎหมายให*มีหน*าท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหน*าท่ีรับผิดชอบในการยื่น
งบประมาณประจําป0ของส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นต8อผู*อํานวยการ ภายในเวลาท่ีผู*อํานวยการ
กําหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเป/นบริษัทหรือห*างหุ*นส8วนนิติบุคคล ให*รัฐมนตรีเจ*าสังกัดของ
ส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจ*าของทุน เป/นผู*มีหน*าท่ีรับผิดชอบตามความในวรรคก8อน 

งบประมาณประจําป0นั้น ถ*ามิได*ยื่นภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก 
ผู*อํานวยการอาจพิจารณาการต้ังงบประมาณประจําป0ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๕  รายจ8ายเพ่ือชดใช*เงินคงคลังก็ดี หรือรายจ8ายเพ่ือชดใช*เงินทุนสํารอง

จ8ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ให*แยกต้ังไว*เป/นส8วนหนึ่งต8างหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย 
และให*ถือว8าเป/นรายจ8ายของป0งบประมาณท่ีได*จ8ายเงินคงคลังหรือเงินทุนสํารองจ8ายนั้น ๆ ไป 

 
มาตรา ๑๕  ให*ผู*อํานวยการเสนองบประมาณประจําป0ต8อนายกรัฐมนตรี เพ่ือ

คณะรัฐมนตรีเสนอต8อรัฐสภาเป/นเวลาอย8างน*อยสองเดือนก8อนวันเริ่มป0งบประมาณนั้น 
 
มาตรา ๑๖  ถ*าพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ8ายประจําป0ออกใช*ไม8 ทัน

ป0งบประมาณใหม8 ให*ใช*งบประมาณรายจ8ายประจําป0งบประมาณท่ีล8วงแล*วไปพลางก8อนได*ตาม
หลักเกณฑFและเง่ือนไขท่ีผู*อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเป/นจะต*องจ8ายเงินหรือก8อหนี้ ผูก พันเกินกว8าหรือ

นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 คณะรัฐมนตรีอาจเสนอ
ร8างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมต8อรัฐสภาได* และให*แสดงถึงเงินท่ีพึงได*มาสําหรับจ8าย
ตามงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมท่ีขอต้ังด*วย 

การจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม ให*เป/นไปตามวิธีการท่ีผู*อํานวยการกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การโอนงบประมาณรายจ8าย 

   
 

มาตรา ๑๘๖  รายจ8ายท่ีกําหนดไว*สําหรับส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0ก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมก็ดี จะ
โอนหรือนําไปใช*สําหรับส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนมิได* เว*นแต8 

(๑) มีพระราชบัญญัติให*โอนหรือนําไปใช*ได* 
(๒) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส8วนราชการเข*าด*วยกันไม8ว8าจะมีผล

เป/นการจัดต้ังส8วนราชการข้ึนใหม8หรือไม8ก็ตาม ให*โอนงบประมาณรายจ8ายของส8วนราชการท่ีถูกโอน
                                                 

๕ มาตรา ๑๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๖ มาตรา ๑๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือรวมเข*าด*วยกันนั้นไปเป/นของส8วนราชการหรือหน8วยงานท่ีรับโอนหรือท่ีรวมเข*าด*วยกัน หรือส8วน
ราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม8 แล*วแต8กรณี  ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล8าว 

 
มาตรา ๑๙๗  รายจ8ายท่ีกําหนดไว*ในรายการใด สําหรับส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ8าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือ
นําไปใช*ในรายการอ่ืนมิได* เว*นแต8จะได*รับอนุญาตจากผู*อํานวยการ แต8ผู*อํานวยการจะอนุญาตมิได*ใน
กรณีท่ีเป/นผลให*เพ่ิมรายจ8ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป/นงาน หรือโครงการใหม8 เว*นแต8จะได*รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ8ายรายการต8าง ๆ ท่ีกําหนดไว*ในงบกลาง ให*ผู*อํานวยการมีอํานาจจัดสรรให*
ส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจ8ายโดยตรง หรือเบิกจ8ายในรายการต8าง ๆ ของส8วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ได*ตามความจําเป/น 

ในกรณีจําเป/นผู*อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจ8ายงบกลางรายการ
ใดรายการหนึ่งไปเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ในงบเดียวกันก็ได* 

 
มาตรา ๒๐  การใช*รายจ8ายสําหรับส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดไว*ในแต8ละ

รายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0ก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย
เพ่ิมเติมก็ดี ให*เป/นไปตามระเบียบท่ีผู*อํานวยการกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๒๑  ให*รัฐมนตรีเป/นผู*รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติการ

ให*เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข*อบังคับ และให*มีอํานาจหน*าท่ีดังต8อไปนี้ด*วย 
(๑) จัดให*มีการประมวลบัญชีการเงินแผ8นดิน 
(๒) กําหนดระเบียบหรือข*อบังคับเก่ียวกับการเบิกจ8ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนําเงินส8งคลัง ด*วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(๓) จัดให*มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ8ายเงินและการก8อหนี้ผูกพัน 

ตลอดจนเอกสารต8าง ๆ เก่ียวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส8งคลัง 
(๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเก่ียวกับการรับ

จ8ายเงินและหนี้ 
(๕) กําหนดระเบียบหรือข*อบังคับว8าด*วยเงินทดรองราชการ ด*วยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีและให*ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๗ มาตรา ๑๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๒  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให*ส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ
ข*อเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และให*มีอํานาจมอบหมายให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีเข*าตรวจสรรพสมุด 
บัญชี เอกสาร และหลักฐานต8าง ๆ ของส8วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือประโยชนFแห8งวรรคก8อน ให*ถือว8าพนักงานเจ*าหน*าท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมายเป/น
เจ*าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด*วย๘ 

 
มาตรา ๒๓๙  ยกเว*นกรณีท่ีบัญญัติไว*ในมาตรา ๒๓ ตรี ส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

จะจ8ายเงินหรือก8อหนี้ผูกพันได*แต8เฉพาะตามท่ีได*กําหนดไว*ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย
ประจําป0 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติม หรือตามอํานาจท่ีมีอยู8ตามกฎหมายอ่ืน 
และห*ามมิให*จ8ายเงินหรือก8อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติม จนกว8าจะได*รับอนุมัติเงินประจํางวดแล*ว 

รายจ8ายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจ8ายเงินท่ีแน8นอน ผู*อํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดให*ส8วนราชการจ8ายเงินโดยไม8ต*องขออนุมัติเงินประจํางวดก็ได* 

เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ8ายเพ่ิมเติม แล*วแต8กรณี ใช*บังคับแล*ว ให*สํานักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจ8าย
ซ่ึงจะต*องก8อหนี้ผูกพันและวงเงินท่ีคาดว8าจะต*องก8อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ8ายประจําป0ต8อ ๆ ไป 
พร*อมท้ังจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให*คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก8อหนี้ผูกพันภายใน
หกสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติดังกล8าวใช*บังคับ และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล*ว ให*ส8วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบท่ีผู*อํานวยการกําหนด ด*วยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีมีความจําเป/นและเร8งด8วนและมิใช8กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
คณะรัฐมนตรีมี อํานาจอนุ มัติให*ส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ8ายเงินหรือก8อหนี้ผูกพันตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมก8อน
ได*รับเงินประจํางวด หรืออนุ มั ติ ให*ส8วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก8อหนี้ ผูกพันเกินกว8าหรือ
นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ8ายเพ่ิมเติมได* 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๐  ส8วนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการก8อหนี้

ผูกพันท่ีเป/นการกู*ยืมเงินหรือการคํ้าประกันมิได* เว*นแต8ในกรณีท่ีบัญญัติไว*ในมาตรา ๒๓ ตรี 
 
มาตรา ๒๓ ตรี๑๑  รัฐวิสาหกิจท่ีไม8ใช8นิติบุคคล ถ*ามีความจําเป/นต*องกู*ยืมเงินเพ่ือใช*

ดําเนินกิจการ ให*กระทรวงเจ*าสังกัดมีอํานาจกู*ยืมให*ได*ตามเง่ือนไขดังนี้ 
(๑) ในกรณีกู*ยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต*องเสนอแผนงานลงทุนให*

คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห8งชาติพิจารณาก8อน 
                                                 

๘ มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๙ มาตรา ๒๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๑๐ มาตรา ๒๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๑ มาตรา ๒๓ ตรี แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ต*องได*รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผู*อํานวยการ และถ*าเป/นจํานวนเงิน
เกินกว8าห*าล*านบาท จะต*องได*รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกด*วย 

เงินท่ีได*รับจากการกู*ยืมตามมาตรานี้ ให*จ8ายแก8รัฐวิสาหกิจนั้น เพ่ือนําไปใช*ตาม
วัตถุประสงคFได*โดยไม8ต*องนําส8งคลัง 

 
มาตรา ๒๔๑๒  บรรดาเงินท่ีส8วนราชการได*รับเป/นกรรมสิทธิ์ไม8ว8าจะได*รับตาม

กฎหมายหรือระเบียบข*อบังคับ หรือได*รับชําระตามอํานาจหน*าท่ีหรือสัญญา หรือได*รับจากการให*ใช*
ทรัพยFสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยFสินของราชการ ให*ส8วนราชการท่ีได*รับเงินนั้น นําส8งคลังตาม
ระเบียบหรือข*อบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด เว*นแต8จะมีกฎหมายกําหนดเป/นอย8างอ่ืน 

ส8วนราชการใดได*รับเงินท่ีมีผู*มอบให*โดยมีวัตถุประสงคFเพ่ือให*ส8วนราชการนั้นใช*จ8าย
ในกิจการของส8วนราชการนั้นก็ดี หรือได*รับเงินท่ีเกิดจากทรัพยFสินซ่ึงมีผู*มอบให*เพ่ือหาดอกผลใช*จ8าย
ในกิจการของส8วนราชการนั้นก็ดี ให*ส8วนราชการนั้นจ8ายเงินหรือก8อหนี้ผูกพันภายในวงเงินท่ีได*รับนั้น
ได* และไม8ต*องนําส8งคลัง 

ในกรณีส8วนราชการได*รับเงินตามโครงการช8วยเหลือหรือร8วมมือกับรัฐบาล
ต8างประเทศ องคFการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห8งสหประชาชาติ องคFการระหว8าง
ประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใดไม8ว8าจะเป/นเงินให*กู*หรือให*เปล8า รวมท้ังเงินท่ีส8วนราชการได*รับสืบ
เนื่องจากโครงการช8วยเหลือหรือร8วมมือเช8นว8านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป/นอย8างอ่ืนโดยไม8ต*องนําส8ง
คลังก็ได* 

รัฐมนตรีจะอนุญาตให*ส8วนราชการท่ีได*รับเงินในกรณีต8อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช*จ8ายโดย
ไม8ต*องนําส8งคลังก็ได* คือ๑๓ 

(๑) เงินท่ีได*รับในลักษณะค8าชดใช*ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห8งทรัพยFสินและ
จําเป/นต*องจ8ายเพ่ือบูรณะทรัพยFสินหรือจัดให*ได*ทรัพยFสินคืนมา 

(๒) เงินรายรับของส8วนราชการท่ีเป/นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดท่ี
อํานวยบริการอันเป/นสาธารณประโยชนFหรือประชาสงเคราะหF 

(๓) เงินท่ีได*รับในลักษณะผลพลอยได*จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน*าท่ี 
(๔) เงินท่ีได*รับจากการจําหน8ายหุ*นในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซ้ือหุ*นในนิติบุคคลอ่ืน 
การจ8ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต*องเป/นไปตามระเบียบท่ีได*รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

และผู* อํานวยการ ส8วนการจําหน8ายหุ*นและการซ้ือหุ*นตาม (๔) ต*องเป/นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ท่ีได*รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี๑๔ 

 
มาตรา ๒๕๑๕  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๓ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๑๔ มาตรา ๒๔ วรรคห*า แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
๑๕ มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖  ข*าราชการหรือลูกจ*างผู*ใดของส8วนราชการกระทําการก8อหนี้ผูกพันหรือ
จ8ายเงิน หรือโดยรู*อยู8แล*วยินยอมอนุญาตให*กระทําการดังกล8าวนั้นโดยฝUาฝVนพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ระเบียบหรือข*อบังคับท่ีได*ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซ่ึงอาจ
ได*รับตามกฎหมายอ่ืนแล*ว ผู*กระทําหรือผู*ยินยอมอนุญาตให*กระทําดังกล8าว จะต*องรับผิดชดใช*
จํานวนเงินท่ีส8วนราชการได*จ8ายไปหรือต*องผูกพันจะต*องจ8าย ตลอดจนค8าสินไหมทดแทนใด ๆ ให*แก8
ส8วนราชการนั้น 

บุคคลภายนอกผู*ได*รับประโยชนFจากการกระทําท่ีเป/นการฝUาฝVนพระราชบัญญัตินี้ 
หรือระเบียบหรือข*อบังคับท่ีได*ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกล8าวในวรรคก8อน จะต*องร8วมรับ
ผิดกับผู*กระทําการฝUาฝVนตามความในวรรคก8อนเช8นกัน เว*นแต8จะแสดงได*ว8า ตนได*กระทําไปโดยสุจริต 
ไม8รู*เท8าถึงการฝUาฝVนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือข*อบังคับดังกล8าว 

ความในวรรคแรกไม8ใช*บังคับแก8ข*าราชการหรือลูกจ*างซ่ึงได*ทักท*วงคําสั่งของ
ผู*บังคับบัญชาเป/นหนังสือแล*วว8า การท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอาจไม8ชอบด*วยกฎหมายหรือระเบียบ
หรือข*อบังคับ 

 
มาตรา ๒๗๑๖  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ8ายประจําป0งบประมาณ

ใด ให*กระทําได*แต8เฉพาะภายในป0งบประมาณนั้น เว*นแต8 
(๑) เป/นงบประมาณรายจ8ายข*ามป0 หรือ 
(๒) เป/นงบประมาณรายจ8ายท่ีได*ก8อหนี้ผูกพันไว*ก8อนสิ้นป0งบประมาณ หรือท่ีได*รับ

อนุมัติจากรัฐมนตรีให*เบิกเหลื่อมป0 และได*มีการกันเงินไว*ตามระเบียบหรือข*อบังคับเก่ียวกับการเบิก
จ8ายเงินจากคลัง 

ในกรณี (๒) ให*ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต8อไปได*อีกไม8เกินหกเดือนปฏิทินของ
ป0งบประมาณถัดไป เว*นแต8มีความจําเป/นต*องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล8าว ก็ให*ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเป/นกรณี ๆ ไป 

 
มาตรา ๒๘๑๗  ในกรณีท่ีเป/นงบประมาณรายจ8ายข*ามป0 การขอเบิกเงินจากคลังตาม

งบประมาณรายจ8ายข*ามป0นั้น ให*กระทําได*แต8เฉพาะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในกฎหมายว8าด*วย
งบประมาณรายจ8าย เว*นแต8เป/นงบประมาณรายจ8ายข*ามป0ท่ีได*ก8อหนี้ผูกพันไว*ก8อนสิ้นกําหนดเวลา 
และได*มีการกันเงินไว*ตามระเบียบหรือข*อบังคับเก่ียวกับการเบิกจ8ายเงินจากคลัง ก็ให*ขยายเวลาขอ
เบิกเงินจากคลังต8อไปได*อีกไม8เกินสามเดือนปฏิทิน 

 
มาตรา ๒๙  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจ8ายเงินจากคลังเป/นเงินทดรองราชการได* 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๑๘  ให*มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให*รัฐมนตรีจ8ายจากคลัง เรียกว8า 

“เงินทุนสํารองจ8าย” เป/นจํานวนหนึ่งร*อยล*านบาท เงินทุนนี้ให*นําไปจ8ายได*ในกรณีท่ีมีความจําเป/น

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๑๗ มาตรา ๒๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เพ่ือประโยชนFแก8ราชการแผ8นดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเม่ือได*จ8ายไปแล*ว ให*ขอต้ังรายจ8าย
ชดใช*เพ่ือสมทบเงินทุนนั้นไว*จ8ายต8อไป 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือสิ้นป0งบประมาณ ให*รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ8ายเงิน

ประจําป0งบประมาณท่ีสิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช*า 
รายงานการรับจ8ายเงินประจําป0ตามความในวรรคก8อน เม่ือคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ8นดินได*ตรวจสอบแล*ว ให*ทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอรัฐสภา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๑  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป0งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ให*เป/นไปตามกฎหมายว8าด*วยวิธีการงบประมาณท่ีใช*บังคับอยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใช*บังคับ เว*นแต8ความในมาตรา ๒๗ แห8งพระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*
บังคับ 

 
มาตรา ๓๒  ป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ให*มีระยะเวลาต้ังแต8วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๐๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และให*เสนอร8างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย
ประจําป0ต8อรัฐสภาก8อนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ป0งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให*มีระยะเวลาต้ังแต8วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึง
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และให*เสนอร8างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0ต8อ
รัฐสภาก8อนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
มาตรา ๓๓  ส8วนราชการใดเบิกจ8ายเงินจากคลังตามระบบจ8ายก8อนตรวจอยู8แล*ว

ก8อนวัน ท่ีพระราชบัญญั ตินี้ ใช* บั งคับ ให* ถือปฏิ บั ติต8อไปได* อีกไม8 เกินหกเดือนนับ ต้ังแต8วัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๓๔๑๙  (ยกเลิก) 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส.  ธนะรัชตF 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายท่ีใช*อยู8ในป3จจุบัน
เก่ียวกับวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผ8นดินยังไม8เหมาะสม ควรกําหนดให*มีแผนการเงิน
ประจําป0อันสมบูรณFสําหรับส8วนราชการท้ังมวล ให*มีการควบคุมงบประมาณอย8างรัดกุม ให*การ
จ8ายเงินงบประมาณเป/นไปตามกําลังเงินเป/นงวด ๆ และให*มีการประมวลบัญชีและรายงานเก่ียวกับ
รายรับรายจ8ายท้ังสิ้นของแผ8นดิน  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด*วยวิธีการงบประมาณเสียใหม8 
 
       
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓๒๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว8าด*วยวิธีการ
งบประมาณท่ีใช*อยู8ในป3จจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไม8เหมาะสม ควรปรับปรุงให*การรับและการ
จ8ายเงินแผ8นดินเป/นไปโดยเรียบร*อยและสะดวกต8อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการคลังท่ีดี  
จึงสมควรแก*ไขเพ่ิมเติมให*สมบูรณFยิ่งข้ึน 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑๒๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีบทบัญญัติบางมาตราท่ีไม8เหมาะสม  จึงเห็นสมควรแก*ไขเพ่ิมเติมให*
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๒ 
 

โดยท่ีคณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว8า กฎหมายว8าด*วยวิธีการงบประมาณท่ีใช*บังคับอยู8ใน
ป3จจุบันยังไม8มีบทบัญญัติว8าด*วยงบประมาณรายจ8ายงบกลาง แต8ปรากฏอยู8ในกฎหมายว8าด*วย
งบประมาณรายจ8ายประจําป0งบประมาณ และกฎหมายดังกล8าวบางฉบับได*กําหนดให*สํานัก
งบประมาณมีอํานาจจัดสรรและโอนรายจ8ายงบกลาง และบางฉบับได*กําหนดให*เป/นอํานาจหน*าท่ีของ
กระทรวงการคลัง  ฉะนั้น เพ่ือให*การปฏิบัติเก่ียวกับรายจ8ายงบกลางได*เป/นไปในลักษณะเดียวกัน 
สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณให*มีบทบัญญัติว8าด*วยรายจ8ายงบกลางไว*เป/น
การแน8นอน รวมท้ังแก*ไขบทบัญญัติว8าด*วยการกู*เงินให*เหมาะสมกับสถานการณF 
 

ข*อ ๕  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป/นต*นไป 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗๒๓ 
                                                 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๗๗/ตอนท่ี ๘๘/หน*า ๘๘๒/๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๘๕/ตอนท่ี ๑๐/หน*า ๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๑๑ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๘๙/ตอนท่ี ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๖ กันยายน ๒๕๑๕ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๙๑/ตอนท่ี ๘๓/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป/นการสมควรแก*ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เก่ียวกับวิธีการกู*เงิน วงเงิน
กู*เพ่ือใช*จ8ายในกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีไม8ใช8นิติบุคคล การนําเงินรายได*ส8งคลังและวิธีการเบิกเงิน
งบประมาณรายจ8ายข*ามป0ให*เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือให*การจ8ายเงินงบประมาณบาง
หมวดรายจ8ายสามารถกระทําได*โดยคล8องตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติว8าด*วย
วิธีการขออนุมัติก8อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ8ายต8อคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการท่ีต้ังงบประมาณ
รายจ8ายไว*ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8ายประจําป0 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ8าย
เพ่ิมเติม ซ่ึงจะต*องก8อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ8ายประจําป0ต8อ ๆ ไป เพ่ือให*มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ันตอน ประหยัดเวลาและงบประมาณ นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการนําเงิน
ไปใช*จ8ายโดยไม8ต*องส8งคลัง ให*รวมถึงการจําหน8ายหุ*นในนิติบุคคลท่ีไม8มีความจําเป/นต*องถือไว*เพ่ือ
นําไปซ้ือหุ*นในนิติบุคคลอ่ืนแทนได* เพ่ือให*การบริหารทรัพยFสินของรัฐเป/นไปอย8างมีประโยชนFกับรัฐ
สูงสุด  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการรวมหรือโอนกระทรวง 
ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ อาจกระทําได*โดยตราเป/นพระราช
กฤษฎีกา สมควรเพ่ิมเติมข*อยกเว*นของการห*ามโอนงบประมาณรายจ8าย รวมท้ังควบคุมการโอน หรือ
นํางบประมาณรายจ8ายท่ีเป/นผลจากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใช*ในรายการอ่ืนให*
สอดคล*องกัน  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
                                                 

๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖๘/ฉบับพิเศษ หน*า ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๓๔ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๑ ก/หน*า ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หยก/ปรับปรุง 
๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 


