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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2502 

เปนปท่ี 14 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. 2502” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 76/ตอนท่ี 98/หนา 454/27 ตุลาคม 2502 



มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2499 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลว 

ใ นพร ะ ร า ช บัญญั ติ น้ี  ห รื อ ซึ่ ง ขั ด ห รื อ แย ง กั บ บทแห ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ น้ี  

ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาต 

ใหจายหรือใหกอหน้ีผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายท่ีใชได 

เกินปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมของ 

ปหน่ึงถึงวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปน้ันเปนชื่อสําหรับ

ปงบประมาณน้ัน 

“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันท่ีจะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน 

สิ่งของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ

หรือการจางโดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด 

“เงินประจํางวด” หมายความวา สวนหน่ึงของงบประมาณรายจาย 

ท่ีแบงสรรใหจาย หรือใหกอหน้ีผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 



“สวนราชการ” 1

๒ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง

การเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึง

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ”2

๓ หมายความวา 

(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวย 

เกินกวารอยละหาสิบ 

(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

                                                 
๒ คุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเปน “หนวยงานอื่นใดของรัฐ” มีหนาท่ีจัดทํางบประมาณเสนอใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพ่ือยื่นตอผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (เรื่องเสร็จท่ี 556/2546) 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมิใชหมายความวาองคกรดังกลาวจะมีระบบงบประมาณ 

แยกตางหากจากระบบการคลังของรัฐ และขอบเขตแหงความเปนอิสระทางงบประมาณจะตองเปนไป

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และเม่ือองคกรอิสระฯ เปน “สวนราชการ” ตามมาตรา 4 ยอมตองปฏิบัติ 

ตามระเบียบขอบังคับของทางราชการเชนเดียวกับสวนราชการอื่น (เรื่องเสร็จท่ี 518/2545) 
๓ การท่ีกรมตํารวจนําเงินกองกลางซึ่งมิใชเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของแผนดิน 

ไปถือหุนในบริษัท อ. เกินรอยละหาสิบ ไมทําใหบริษัท อ. เปนรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณฯ (เรื่องเสร็จท่ี 25/2526) 

โรงพิมพสวนทองถ่ินนั้น มิไดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และมิได

จัดต้ังเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งรัฐถือหุนเกินกวารอยละ 50 จึงไมใชรัฐวิสาหกิจ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ (เรื่องเสร็จท่ี 432/2522) 



(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวา 

รอยละหาสิบ 

“คลัง” หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความ

รวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังท่ีธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินท่ีกระทรวงการคลังจาย 

และอนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนท่ีเห็นสมควร เพ่ือทดรองเปนคาใชจาย 

ตามระเบียบหรือขอบังคับของกระทรวงการคลัง 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

มาตรา 5 3

๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการ 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ  ท้ังน้ี ตามอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี  

หรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณ ี

กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

                                                 
๔ มาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 203 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2515 



หมวด 1 

อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ 

   

 

มาตรา 6 4

๕  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการ 

อยางอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ น้ี และใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ

งบประมาณดังตอไปน้ีดวย 

(1) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ

รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

(2) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

(3) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏิบัติงาน 

และตามกําลังเงินของแผนดิน 

(4) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 

 

                                                 
๕ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณไมอาจชะลอการต้ังงบประมาณรายจายประจําปเขาบัญชี

เงินสํารองของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือกําหนดวงเงินงบประมาณใหแตกตาง 

จากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ได และตองจัดทํา

งบประมาณตามขั้นตอนและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ (เรื่องเสร็จท่ี 

46/2544) 

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 กําหนดหนาท่ีของรัฐ 

ท่ีจะตองต้ังงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือนําเขาบัญชีเงินสํารองของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.) ตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให กบข. มีหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญใหแก

ขาราชการในอนาคต สํานักงบประมาณจึงไมอาจใชอํานาจตามมาตรา 6 ในการชะลอการต้ังงบประมาณ

หรือกําหนดวงเงินงบประมาณใหแตกตางไปได (เรื่องเสร็จท่ี 280/2543) 



มาตรา 7  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหผูอํานวยการมีอํานาจ

เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และ 

ใหผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเขาตรวจ

สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการ

มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 



หมวด 2 

ลักษณะของงบประมาณ 

   

 

มาตรา 8   งบประมาณประจําป ท่ี เสนอตอ รัฐสภา น้ัน โดยปกติ 

ใหประกอบดวย 

(1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลัง 

และการเงิน สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและ

งบประมาณรายจายท่ีขอต้ัง 

(2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปท่ีลวงมาแลว ปปจจุบันและ 

ปท่ีขอต้ังงบประมาณรายจาย 

(3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายท่ีขอต้ัง 

(5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

(6) คําอธิบายเกี่ยวกับหน้ีของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบันและท่ีเสนอ

ขอกูเพ่ิมเติม 

(7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

(8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 



มาตรา 9 5

๖  ในการเสนองบประมาณน้ัน ถาประมาณการรายรับประเภท

รายไดตามอํานาจกฎหมายท่ีมีอยูแลวเปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจายท้ังสิ้น 

ท่ีขอต้ัง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนท่ีขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวา 

ก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ีเกินดุลยน้ันในทางท่ีจะเปนประโยชนอยางย่ิง 

 

มาตรา 9 ทวิ 6

๗  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีท่ีตองใช

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา 16  

ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน  

แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตราน้ีในปหน่ึง ๆ ตองไมเกิน 

                                                 
๖ มาตรา 9 และมาตรา 9 ทวิ เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับวิธีการงบประมาณคนละ 

ขั้นตอนกัน แมในขั้นตอนการเสนองบประมาณจะเปนการเสนองบประมาณแบบสมดุล แตหากปรากฏ

วารายไดท่ีจัดเก็บตํ่ากวาเปาหมายทําใหรายจายท่ีต้ังไวสูงกวารายได กระทรวงการคลังก็มีอํานาจ 

กูเงินไดภายในขอบเขตตามมาตรา 9 ทวิ (เรื่องเสร็จท่ี 328/2541) 
๗ มาตรา 9 ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2517 

การจะกูเงินในประเทศมาเพ่ือใชจายสําหรับโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนและไมได 

มีการขออนุมัติงบประมาณหรือโครงการท่ีไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณจะกระทําไมได  

(เรื่องเสร็จท่ี 363/2545) 

แมกระทรวงการคลังจะตองเสียสวนลดจากการประมูลขายพันธบัตร ซึ่งทําใหไดรับเงิน 

ไมครบตามวงเงินท่ีออกพันธบัตร หากเปนกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหไดเงินจากการขายพันธบัตร 

เปนจํานวนเทาจํานวนท่ีจําเปนตองใชตามโครงการท่ีกําหนดไว กระทรวงการคลังก็มีอํานาจกูเงิน 

เพ่ือชดเชยการขาดดุลเพ่ือใหมีงบประมาณเพียงพอในการใชจายตามมาตรา 9 ทวิ ได (เรื่องเสร็จท่ี 

554/2543) 



(1) รอยละย่ีสิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ท่ีลวงแลวมา แลวแตกรณี กับอีก 

(2) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายท่ีต้ังไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู 

การกูเงินตามวรรคหน่ึง จะใชวิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น  

หรือทําสัญญากูก็ได 

การออกต๋ัวเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง แตการออก

พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงิน

ท่ีจะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไข และวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือ

ตราสารน้ัน ในกรณีทําสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีไดกู ผูใหกู 

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและสาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากูน้ัน7

๘ 

ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

                                                 
๘ การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขท่ีมีอยูในพันธบัตรหรือต๋ัวสัญญาใชเงินยอมกระทําได 

ในเม่ือเจาหนี้ตกลงยินยอม สวนการขยายระยะเวลากูและเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย (ถามี)  

จะทําโดยแกไขตราสารเดิมหรือออกตราสารใหมเพ่ือเปลี่ยนกับตราสารเดิมก็ได แตกระทรวงการคลัง

จะตองออกประกาศเพ่ือแกไขระยะเวลากูและอัตราดอกเบ้ีย (ถามี) (เรื่องเสร็จท่ี 1/2529) 



มาตรา 10 8

๙  งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติมท่ีขอต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 

หรือจําเปน ในงบกลางน้ันดวยก็ได 

 

มาตรา 11  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใช

งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจาย

ขามปน้ี ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 

                                                 
๙ มาตรา 10 แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 203 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2515 



หมวด 3 

การจัดทํางบประมาณ 

   

 

มาตรา 12  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาท่ี 

ผูหน่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ มีหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจน้ัน 

 

มาตรา 13 9

๑๐  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

หรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ  

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการย่ืนงบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน

ตอผูอํานวยการ ภายในเวลาท่ีผูอํานวยการกําหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ตามความในวรรคกอน 

งบประมาณประจําป น้ัน ถามิได ย่ืนภายในกําหนดเวลาตามความ 

ในสองวรรคแรก  ผู อํ านวยการอาจ พิจารณาการ ต้ั ง งบประมาณประจํ าป 

ตามท่ีเห็นสมควร 

                                                 
๑๐ กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณไมเปดชองใหมีการต้ังงบประมาณรายจาย 

ของรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนแกกรุงเทพมหานครเปนเอกเทศและไมรวมอยูในยอดงบประมาณรายจาย

ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น ดังนั้น การต้ังงบประมาณของรัฐบาลเปนเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร

โดยต้ังไวในงบประมาณรายจายของกระทรวงมหาดไทยและแยกตางหากจากหนวยงานอื่น 

ของกระทรวงมหาดไทยจึงชอบดวยกฎหมายแลว (เรื่องเสร็จท่ี 411/2541) 



มาตรา 14 1 0

๑๑  รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพ่ือชดใช

เงินทุนสํารองจายตามมาตรา 29 ทวิ ก็ดี ใหแยกต้ังไวเปนสวนหน่ึงตางหาก 

ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณ 

ท่ีไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุนสํารองจายน้ัน ๆ ไป 

 

มาตรา 15  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี 

เ พ่ือคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเ ร่ิม

ปงบประมาณน้ัน 

 

มาตรา 16  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน

ปงบประมาณใหม  ให ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลว 

ไปพลางกอนไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัติ

นายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา 17  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันเกินกวา 

หรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

คณะรัฐมนตรีอาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตอรัฐสภาได  

และใหแสดงถึงเงินท่ีพึงไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีขอต้ังดวย 

การจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม ใหเปนไปตามวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด 

                                                 
๑๑ มาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 



หมวด 4 

การโอนงบประมาณรายจาย 

   

 

มาตรา 18 1 1

๑๒  รายจายท่ีกําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด  

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมก็ดี จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได  

เวนแต 

(1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 

(2) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกัน 

ไมวาจะมีผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณ

รายจายของสวนราชการท่ีถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันน้ันไปเปนของสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีรับโอนหรือท่ีรวมเขาดวยกัน หรือสวนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหม แลวแตกรณี  

ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

                                                 
๑๒ มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 

การโอนทรัพยสิน หนี้สิน และขอผูกพันท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพไดทําไวกับ

หนวยงานหรือองคการอื่น ๆ จะดําเนินการโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 

ยอมขึ้นอยูกับขอเท็จจริงวา การโอนดังกลาวมีเงินงบประมาณอยูดวยหรือไม หากมีการโอนเงิน

งบประมาณอยูดวย การโอนก็จะตองดําเนินการโดยตราเปนพระราชบัญญัติ (เรื่องเสร็จท่ี 436/2540) 



มาตรา 19 1 2

๑๓  รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด สําหรับสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ ายเ พ่ิมเ ติม พระราชบัญญั ติ โอนเงินงบประมาณรายจ าย  

หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 18 (2) จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได  

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีท่ีเปน

ผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแต 

จะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจายรายการตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจ

จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ 

ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ ไดตามความจําเปน 

ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจาย 

งบกลางรายการใดรายการหน่ึงไปเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ในงบเดียวกันก็ได 

 

มาตรา 20 1 3

๑๔  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนด

ไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 

                                                 
๑๓ มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 

คาใชจายตามโครงการพัฒนาจังหวัดเปนงบประมาณรายจายงบกลางซึ่งผูอํานวยการ 

สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรงหรือเบิกจายได 

ตามความจําเปน และผูอํานวยการสํานักงบประมาณมีอํานาจออกระเบียบวาดวยการใชจายเงิน

งบประมาณดังกลาวได ผูอํานวยการสํานักงบประมาณยังมีอํานาจท่ีจะอนุมัติโครงการท่ีเปนรายจาย 

ในลักษณะคาวัสดุซึ่งไมใชรายจายในลักษณะลงทุนนั้นไดตามท่ีเห็นวาจําเปน (เรื่องเสร็จท่ี 67/2537) 
๑๔ เม่ือมาตรา 13 ไดกําหนดใหกระทรวงการคลังมีอํานาจออกขอบังคับเก่ียวกับ 

ทุนหมุนเวียนไวโดยเฉพาะแลว สํานักงบประมาณจึงไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา 20 กําหนดให 



หมวด 5 

การควบคุมงบประมาณ 

   

 

มาตรา 21  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ  

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาท่ี

ดังตอไปน้ีดวย 

(1) จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน 

(2) 1 4

๑๕ กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(3) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหน้ี

ผูกพัน ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน 

สงคลัง 

(4) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับ 

การรับจายเงินและหน้ี 

(5 ) 1 5

๑๖ กํ าหนดระ เบียบห รือข อบั งคับว าด วย เงินทดรองราชการ  

ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                                                                                                                                                                     
สวนราชการผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนเสนอรางระเบียบเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใหสํานักงบประมาณ

เห็นชอบกอนได เพราะมาตรา 20 เปนบทบัญญัติท่ีใหอํานาจแกผูอํานวยการสํานักงบประมาณในการ

ดูแลการบริหารเงินงบประมาณโดยท่ัวไปเทานั้น (เรื่องเสร็จท่ี 467/2539) 
๑๕ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2547 ไมใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย  

รองคณบดีซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกลาว (เรื่องเสร็จท่ี 385/2551) 



มาตรา 22  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ

ขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจ

สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรี

มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย16

๑๗ 

                                                                                                                                                                                     
๑๖ เม่ือระเบียบเก่ียวกับเงินทดรองราชการตองกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ  

การออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดยอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงขัดตอพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณฯ (เรื่องเสร็จท่ี 171/2537) 
๑๗ มาตรา 22 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2511 
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๑๘  ยกเวนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 23 ตรี สวนราชการหรือ

รัฐ วิส าหกิ จจะจ าย เงิ นห รือก อห น้ี ผูก พันได แต เ ฉพาะตาม ท่ี ได กํ าหนดไว 

ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม หรือตามอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือ 

กอหน้ีผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม จนกวาจะไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

                                                 
๑๘ มาตรา 23 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 

การท่ีจะใหคณะรัฐมนตรีมอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณ

รายจายประจําปแกบุคคลหรือหนวยงานใด เปนการขัดตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณฯ (เรื่องเสร็จท่ี 160/2539) 

การขอต้ังงบประมาณของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เพ่ือใหหนวยงานอื่น

หรือเอกชนนําไปใชในการดําเนินการตามโครงการโดยหมวดเงินอุดหนุน มิใชเปนการโอนงบประมาณ

ไปใหหนวยงานอื่น แมจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นเบิกจายแทนก็เปนเพียงเพ่ือความสะดวกในการ

ดําเนินการทางธุรการเทานั้น และทรัพยสินท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท่ีมีการอุดหนุนยอมเปนของหนวยงาน

หรือเอกชนท่ี ททท. มีความประสงคท่ีจะใหการอุดหนุนนั่นเอง (เรื่องเสร็จท่ี 839/2537) 

กระทรวงการคลังตองจายเงินคาตอบแทนใหแกผูชําระบัญชีเพราะการท่ีรัฐมนตรี

แตงต้ังผูชําระบัญชีเปนการกอหนี้ผูกพันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตเนื่องจากเปนการ 

กอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณรายจายอนุญาตไวและเปนกรณีจําเปน กระทรวงการคลังจึงควร 

ขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติการกอหนี้ผูกพันรายนี้เสียใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

(เรื่องเสร็จท่ี 102/2542) 

มาตรา 23 ไมไดใหอํานาจกระทรวงการคลังในการท่ีจะกอหนี้ผูกพันรวมท้ัง 

การค้ําประกัน การท่ีกระทรวงการคลังจะค้ําประกันหุนกูของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง 

ประเทศไทยมิใชกรณีการจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีมีกฎหมายอื่นใหอํานาจไว 

ตามมาตรา 23 การค้ําประกันหุนกูนี้จึงไมอาจกระทําได (เรื่องเสร็จท่ี 65/2510) 



รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินท่ีแนนอน ผูอํานวยการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตอง 

ขออนุมัติเงินประจํางวดก็ได 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวม

รายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันและวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอหน้ี

ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป พรอมท้ังจํานวนเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด  

เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหน้ีผูกพันภายในหกสิบวันนับแต 

วันท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ใหสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด ดวยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือ 

วรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือ 

กอหน้ีผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมกอนไดรับเงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจกอหน้ีผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมได 
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๑๙  สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการ

กอหน้ีผูกพันท่ีเปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีท่ีบัญญัติไว 

ในมาตรา 23 ตรี 

 

                                                 
๑๙ มาตรา 23 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 
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๒๐  รัฐวิสาหกิจท่ีไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตองกูยืม

เงินเพ่ือใชดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังน้ี 

(1) ในกรณีกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจน้ันจะตองเสนอแผนงาน

ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 

(2) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ และถาเปน

จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 

เงินท่ีไดรับจากการกูยืมตามมาตราน้ี ใหจายแกรัฐวิสาหกิจน้ัน เพ่ือนําไปใช 

ตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 
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๒๑  บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับ

ตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญา  

                                                 
๒๐ มาตรา 23 ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2517 
๒๑ มาตรา 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2517 

เงินท่ีสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ไดรับชําระหนี้ 

จากมูลหนี้ท่ีเกิดขึ้นกอนการโอนกิจการของกรมไปรษณียโทรเลขไปเปนของสํานักงาน กทช. และ 

เงินคาปรับจากการท่ีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งสํานักงาน กทช. ไดรับชําระไวนั้นจะตองนําสงคลัง (เรื่องเสร็จท่ี  

536/2549 โปรดดู เรื่องเสร็จท่ี 29/2549 เพ่ิม) 

โรงพิมพการศาสนามิใชสวนราชการในสังกัดกรมการศาสนา ดังนั้น เงินรายไดของ 

โรงพิมพการศาสนาจึงมิใชเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ และไมเปนเงินท่ีพึงชําระใหแกรัฐบาล

ซึ่งตองนําสงคลัง (เรื่องเสร็จท่ี 345/2545) 

กรณีท่ีมีการจําหนายท่ีดินและส่ิงกอสรางซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ รายไดจากการจําหนาย 

จึงตองนําสงคลังตามมาตรา 24 โดยไมไดรับยกเวนไมตองนําสงคลังหรือตกเปนของกองทุน 

ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ (เรื่องเสร็จท่ี 500/2541) 



หรือได รับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ  

ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินน้ัน นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ

น้ันใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสิน 

ซึ่งมีผูมอบใหเพ่ือหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี ใหสวนราชการน้ัน

จายเงินหรือกอหน้ีผูกพันภายในวงเงินท่ีไดรับน้ันได และไมตองนําสงคลัง 

ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาล

ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการ

ระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมท้ังเงิน 

ท่ีสวนราชการไดรับสืบเน่ืองจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวาน้ัน รัฐมนตรี 

จะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 

                                                                                                                                                                                     
รัฐบาลไทยผูถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีเปนท่ีต้ังสถานกงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ขายท่ีดินดังกลาวแลวนําเงินท่ีไดรับสงคืนใหแกรัฐบาลเวียดนาม ไมขัดกับมาตรา 24 เงินท่ีได 

จากการขายท่ีดินซึ่งรัฐบาลเวียดนามเปนผูออกคาใชจาย ไมถือวาเปนเงินท่ีกระทรวงการคลัง 

ควรจะไดรับเปนกรรมสิทธิ์ (เรื่องเสร็จท่ี 72/2541) 

เงินสวนลดคาโทรศัพทท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยลดใหแกสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตรพอถือไดวาเปนเงินผลประโยชนของสถาบันฯ ไมเปนรายได ท่ีตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนเงินรายไดแผนดิน (เรื่องเสร็จท่ี 444/2531) 

เงินท่ีสถานศึกษาไดรับจากบุคคลภายนอกท่ีไดรับประโยชนจากการใชทรัพยสิน 

ของสถานศึกษา  เปนเ งินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานศึกษา โดยไม จําตองคํานึงว า 

เปนเ งิน ท่ีสถานศึกษาไดรับจากการดํ า เนินการตามอํ านาจหนา ท่ีหรือไม  ดั งนั้น  รัฐมนตรี

กระทรวงการคลังจึงมีอํานาจอนุญาตใหสถานศึกษานําเงินดังกลาวไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง 

(เรื่องเสร็จท่ี 199/2531) 



รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการท่ีไดรับเงินในกรณีตอไปน้ี นําเงินน้ัน 

ไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ21

๒๒ 

(1) 2 2

๒๓ เงินท่ีได รับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลือง 

แหงทรัพยสินและจําเปนตองจายเพ่ือบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

(2) เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา  

หรือสถานอื่นใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

(3) เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 

(4) 2 3

๒๔ เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติ

บุคคลอื่น 

การจายเงินตาม (2) และ (3) ตองเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับอนุมัติ 

จากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (4) ตองเปนไป

ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี24

๒๕ 

 
                                                 

๒๒ มาตรา 24 วรรคส่ี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2534 
๒๓ เงินคาชดเชยซึ่งกองทัพอากาศจะไดรับในการใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใชในการ

ใชหรือยืมเครื่องบินลําเลียง และประสงคจะเก็บไวใชจายเองตามท่ีกระทรวงกลาโหมไดเสนอขออนุมัติ

หลักการตอคณะรัฐมนตรีนั้น เปนเงินท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุญาตให

กองทัพอากาศนําเงินนั้นไปใชจายโดยไมตองนําสงคลัง (เรื่องเสร็จท่ี 319/2528) 
๒๔ กระทรวงการคลั งจะตองนํ า เ งิน ท่ีไดจากการขายหุน บุริมสิทธิ ในโครงการ 

ชวยเพ่ิมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือเสริมสราง 

ความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 สงคลัง โดยไมอาจนํามาชําระคืนพันธบัตรท่ีออกตาม

พระราชกําหนดได (เรื่องเสร็จท่ี 594/2543) 
๒๕ มาตรา 24 วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2534 



มาตรา 2525

๒๖  (ยกเลิก) 

 

มาตรา 26  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหน้ี

ผูกพันหรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวน้ัน 

โดยฝาฝนพระราชบัญญั ติ น้ี  หรือระเบียบหรือขอบังคับ ท่ีไดออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติน้ี นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว 

ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงิน 

ท่ีสวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ 

ใหแกสวนราชการน้ัน 

บุคคลภายนอกผู ได รับประโยชนจากการกระทํา ท่ี เปนการฝาฝน

พระราชบัญญัติน้ี หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี

ดังกลาวในวรรคกอน จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอน

เชนกัน เวนแตจะแสดงไดวา ตนไดกระทําไปโดยสุจริต ไมรู เทาถึงการฝาฝน

พระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 

ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคําสั่ง

ของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งน้ันอาจไมชอบ 

ดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ 

                                                 
๒๖ มาตรา 25 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 



มาตรา 27 2 6

๒๗  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณน้ัน เวนแต 

(1) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ 

(2) เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ  

หรือท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหล่ือมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบ 

หรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 

ในกรณี (2) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน

ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลัง

เวลาดังกลาว ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป 

 

มาตรา 28 2 7

๒๘  ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงิน 

จากคลังตามงบประมาณรายจายขามปน้ัน ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจาย

ขามปท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นกําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือ

ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปได

อีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 

 

มาตรา 29  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรอง

ราชการได 

 

                                                 
๒๗ มาตรา 27 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2517 
๒๘ มาตรา 28 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 



มาตรา 29 ทวิ 2 8

๒๙  ใหมีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง 

เรียกวา “เงินทุนสํารองจาย” เปนจํานวนหน่ึงรอยลานบาท เงินทุนน้ีใหนําไปจายได 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  

และเมื่อไดจายไปแลว ใหขอต้ังรายจายชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนน้ันไวจายตอไป 

 

มาตรา 30   เมื่ อสิ้นป งบประมาณ  ให รัฐมนตรีประกาศรายงาน 

การรับจายเงินประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 

รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี  

เพ่ือเสนอรัฐสภา 

                                                 
๒๙ มาตรา 29 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 31  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณท่ีใชบังคับอยู

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เวนแตความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติน้ี 

ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 32  ปงบประมาณ พ.ศ . 2503 ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  

1  มกราคม พ .ศ .  2503 ถึ ง วัน ท่ี  31 ธันวาคม พ .ศ .  2503 และให เสนอ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2502 

ปงบประมาณ พ .ศ .  2504 ใหมีระยะเวลา ต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2504 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2504 และใหเสนอรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2503 

 

มาตรา 33  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจ

อยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน

นับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

  



มาตรา 3429

๓๐  (ยกเลิก) 

 

             ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

                 จอมพล ส.  ธนะรัชต 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๓๐ มาตรา 34 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2503 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมาย 

ท่ีใชอยูในปจจุบันเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผนดินยังไมเหมาะสม  

ควรกําหนดใหมีแผนการเงินประจําปอันสมบูรณสําหรับสวนราชการท้ังมวล ใหมีการ

ควบคุมงบประมาณอยางรัดกุม ใหการจายเงินงบประมาณเปนไปตามกําลังเงิน 

เปนงวด ๆ และใหมีการประมวลบัญชีและรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจายท้ังสิ้น 

ของแผนดิน  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเสียใหม 

 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 250330

๓๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎหมาย 

วาดวยวิธีการงบประมาณท่ีใชอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไมเหมาะสม  

ควรปรับปรุงใหการรับและการจายเงินแผนดินเปนไปโดยเรียบรอยและสะดวกตอการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารการคลังท่ีดี  จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 251131

๓๒ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจาก

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัติบางมาตราท่ีไมเหมาะสม  

จึงเห็นสมควรแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

                                                 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 77/ตอนท่ี 88/หนา 882/25 ตุลาคม 2503 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม 85/ตอนท่ี 10/หนา 27/30 มกราคม 2511 



ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 203 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พุทธศักราช 

251532

๓๓ 

 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 251733

๓๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2502 เกี่ยวกับวิธีการกูเงิน วงเงินกูเพ่ือใชจายในกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีไมใช

นิติบุคคล การนําเงินรายไดสงคลังและวิธีการเบิกเงินงบประมาณรายจายขามป 

ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 

 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 253434

๓๕ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เพ่ือให

การจายเงินงบประมาณบางหมวดรายจายสามารถกระทําไดโดยคลองตัวและรวดเร็ว

ย่ิงขึ้น และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยวิธีการขออนุมัติกอหน้ีผูกพันงบประมาณ

รายจายตอคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการท่ีต้ังงบประมาณรายจายไวตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  

ซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ  

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม 89/ตอนท่ี 134/ฉบับพิเศษ หนา 1/6 กันยายน 2515 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม 91/ตอนท่ี 83/ฉบับพิเศษ หนา 1/16 พฤษภาคม 2517 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม 108/ตอนท่ี 168/ฉบับพิเศษ หนา 1/25 กันยายน 2534 



ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและงบประมาณ นอกจากน้ัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ 

ท่ีเกี่ยวกับการนําเงินไปใชจายโดยไมตองสงคลัง ใหรวมถึงการจําหนายหุน 

ในนิติบุคคลท่ีไมมีความจําเปนตองถือไวเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่นแทนได 

เพ่ือใหการบริหารทรัพยสินของรัฐเปนไปอยางมีประโยชนกับรัฐสูงสุด  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 254335

๓๖ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการรวม 

หรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 230 

อาจกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา สมควรเพ่ิมเติมขอยกเวนของการหามโอน

งบประมาณรายจาย รวมท้ังควบคุมการโอน หรือนํางบประมาณรายจายท่ีเปนผล 

จากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใชในรายการอื่นใหสอดคลองกัน   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 117/ตอนท่ี 21 ก/หนา 1/17 มีนาคม 2543 


