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เปนปท่ี ๑๔ ในรชักาลปจจบุัน  

                          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ  
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
                           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณ   
                           จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญัตข้ึินไวโดยคําแนะนํา   
และยนิยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี ้ 
                            มาตรา ๑ พระราชบญัญัตน้ีิเรยีกวา "พระราชบญัญัตวิธิีการงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๐๒"  
                            มาตรา ๒ พระราชบญัญตัินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศใน  
ราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป  
                            มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙  
                            บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบญัญัติไวแลวใน  
พระราชบญัญตัิน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัต ิ 
น้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตนิี้  
               "งบประมาณรายจาย" หมายความวา จํานวนเงนิอยางสูงที่อนุญาตให  
จายหรือใหกอหน้ีผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวใน  
พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจาย  
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                     "งบประมาณรายจายขามป" หมายความวา งบประมาณรายจายที่ใชได  
เกินปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัต ิ 
งบประมาณรายจาย  
                                "ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของ  
ปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กนัยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับ  
ปงบประมาณนั้น  
                                "หน้ี" หมายความวา ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน  
ส่ิงของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซ้ือ  
หรือการจางโดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด  
                                "เงินประจํางวด" หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที ่ 
แบงสรรใหจาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง  
                                "สวนราชการ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง   
ท่ีมีฐานะเทยีบเทา สํานกังานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ                         
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่น  
                                 "รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา  
                                 (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธรุกจิท่ีรฐับาลเปนเจาของ  
                                 (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวย   
เกินกวารอยละหาสิบ  
                                 (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสิบ 

 (ง) บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสิบ  
                                (จ) บริษทัหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
ตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสิบ  
                                "คลัง" หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความ  
รวมถึงบญัชีเงนิฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย  
                                "เงินทดรองราชการ" หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังจายและ   
อนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบ  
หรือขอบังคับของกระทรวงการคลัง  
                                "ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
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                                "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง  
               มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม  
พระราชบญัญตัิน้ี และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญตั ิ    
ท้ังนี้ ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณ ี 
                                กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบบัที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕  
ขอ ๑ โดยใหใชขอความท่ีพมิพไวนีแ้ทน)  

 

 

หมวด ๑  
อํานาจหนาทีข่องผูอาํนวยการ  

 
                                มาตรา ๖ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณ กับปฏบิัติการ  
อยางอื่นตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบญัญัตน้ีิ และใหมีอํานาจหนาที่เกีย่วกับงบประมาณ  
ดังตอไปนี้ดวย 

 (๑) เรยีกใหสวนราชการและรฐัวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ  
รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามที่ผูอํานวยการกําหนด  
                                (๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรฐัวิสาหกิจ  
                                (๓) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงนิประจํางวดตามความจําเปนของการ  
ปฏิบัติงานและตามกําลังเงินของแผนดิน  
                                (๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจาํงวด  
                                มาตรา ๗ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมอํีานาจ  
เรยีกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจทีจ่ะเขาตรวจ สรรพสมุด บัญชีเอกสาร              
และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอนใหถือวา     
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  
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หมวด ๒  
ลกัษณะของงบประมาณ  

 
                                มาตรา ๘ งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานัน้ โดยปกติให  
ประกอบดวย  
                                (๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลงัและ  
การเงนิ สารสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ  
รายจายที่ขอตัง้  
                                (๒) รายรับรายจายเปรยีบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน  
และปที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย  
                                (๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ  
                                (๔) คําชี้แจงเกีย่วกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 

 (๕) รายงานเกี่ยวกับการเงนิของรัฐวิสาหกิจ  
                                (๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบันและที ่ 
เสนอขอกูเพิ่มเติม  
                                (๗) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ  
                                (๘) รางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป  
                                มาตรา ๙ ในการเสนองบประมาณนัน้ ถาประมาณการรายรบั  
ประเภทรายไดตามอํานาจกฎหมายที่มีอยูแลวเปนจํานวนต่ํากวางบประมาณรายจาย  
ท้ังสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวธิีหาเงินสวนที่ขาดดุลยตอรฐัสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวา  
ก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจดัการแกสวนที่เกินดลุยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง  
                                มาตรา ๙ ทว ิเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใช  
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่วงแลวไปพลางกอนตามมาตรา ๑๖ ถา  
รายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงนิไดตามความจาํเปน แตกรณจีะเปน  
ประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน  
                                (๑) รอยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย  
เพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่วงแลวมา แลวแตกรณีกับอีก  
                                (๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายท่ีตั้งไวสําหรับชําระคนืตนเงินกู 
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  การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวธิีออกตัว๋เงินคลัง พันธบตัร ตราสารอืน่  
หรือทําสัญญากูก็ได  
                                 การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงนิคลัง แตการออก  
พันธบัตรหรือตราสารอืน่ หรือการทําสัญญากูตองไดรบัอนุมัติจากคณะรัฐมนตรกีอน  
                                 การออกพันธบัตรหรอืตราสารอืน่ ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวน  
เงินท่ีจะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไขและวธิีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตร 

  หรือตราสารนั้น ในกรณีทาํสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที ่
ไดกู ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและสาระสําคัญอ่ืน ๆ ในสัญญากูนั้น  
                                ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
                                (มาตรา ๙ ทว ิบัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๐๓  มาตรา ๓    ตอมายกเลกิโดย  ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕   
ขอ ๒ และพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๓ โดยใหใช  
ขอความท่ีพิมพไวนีแ้ทน)  
                                มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิม่เติม  
ท่ีขอตั้งจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ  
ก็ได และจะกําหนดใหมีรายการเงนิสํารองจายเพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบบัที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๓   
โดยใหใชขอความท่ีพิมพไวนี้แทน)  
                                มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใช  
งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การตั้งงบประมาณรายจายขามปน้ี  
ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย  
 

หมวด ๓  
การจัดทํางบประมาณ  

 
 
                                มาตรา ๑๒ ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่  
ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้  
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                                มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรเีจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ  
รัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํากับ หรือควบคุมกจิการของรัฐวสิาหกิจ มีหนาที่ 
รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตอ  
ผูอํานวยการ ภายในเวลาทีผู่อํานวยการกําหนด  
                                ในกรณรีัฐวิสาหกิจที่เปนบรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตร ี 
เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาทีร่ับผิดชอบตามความใน  
วรรคกอน  
                                งบประมาณประจําปนัน้ ถามิไดย่ืนภายในกําหนดเวลาตามความใน  
สองวรรคแรก ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร  
                                มาตรา ๑๔ รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพ่ือชดใชเงินทุน        
สํารองจาย ตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ด ีใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุนสํารองจายนั้น ๆ ไป  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓   
มาตรา ๔ โดยใหใชขอความท่ีพิมพไวนีแ้ทน)  
                               มาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตร ี 
เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรฐัสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น  
                                มาตรา ๑๖ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน   
ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่วงแลวไปพลางกอนได  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตร ี 
                                มาตรา ๑๗ ในกรณจีําเปนจะตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ     
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรี               
อาจเสนอรางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายเพิ่มเตมิตอรัฐสภาได และใหแสดงถึงเงินท่ี               
พึงไดมาสําหรบัจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งดวย  
                                การจดัทาํงบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวธิกีารทีผู่อํานวยการกําหนด 
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หมวด ๔  
การโอนงบประมาณรายจาย  

 
                                มาตรา ๑๘ รายจายทีก่ําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด  
ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปกด็ ีพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ด ี 
จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนมิไดเวนแต  
                                (๑) มีพระราชบญัญัตใิหโอนหรือนําไปใชได  
                                (๒) ในกรณีที่มพีระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวา  
จะมผีลเปนการจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของ สวนราชการ    
ท่ีถูกโอนหรือรวมเขาดวยกนันั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีรับโอนหรือทีร่วมเขาดวยกัน 
หรือสวนราชการทีจ่ัดตั้งขึ้นใหมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามทีก่ําหนด ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  
มาตรา ๓ โดยใหใชขอความท่ีพิมพไวนีแ้ทน)  
                                มาตรา ๑๙ รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด สําหรบัสวนราชการหรือ  
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจายเพิ่มเตมิ พระราชบญัญัตโิอนเงนิงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตาม   
มาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรบัอนุญาตจาก  
ผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนญุาตมิไดในกรณีที่เปนผลใหเพิ่มรายจายประเภทเงิน  
ราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรฐัมนตร ี 
                                รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมอํีานาจ  
จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบกิจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของ  
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไดตามความจําเปน  
                                ในกรณจีําเปนผูอํานวยการโดยอนุมตัินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจาย  
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยประกาศของคณะปฏวิัตฉิบับที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๔   
และ พระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ โดยใหใชขอความ  
ท่ีพิมพไวนีแ้ทน) 
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   มาตรา ๒๐ การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนด  
ไวในแตละรายการตามพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปก็ด ี  พระราชบญัญัต ิ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมกด็ี ใหเปนไปตามระเบียบทีผู่อํานวยการกําหนด  

 

หมวด ๕  
การควบคุมงบประมาณ  

 
                                มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ  
เพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาที ่ 
ดังตอไปนี้ดวย  
                                (๑) จัดใหมีการประมวลบัญชกีารเงินแผนดิน  
                                (๒) กําหนดระเบยีบหรอืขอบังคับเกี่ยวกับการเบกิจายเงินจากคลัง การ  
เก็บรกัษาเงินและการนําเงินสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี 
                                (๓) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้  
ผูกพัน ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกีย่วกับการรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการนําเงนิ  
สงคลัง  
                                (๔) กําหนดและควบคมุระบบบญัชี แบบรายงาน และเอกสารเกีย่วกับ   
การรับจายเงนิและหนี ้ 
                                (๕) กําหนดระเบยีบหรือขอบังคับวาดวยเงนิทดรองราชการ ดวยความ  
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรแีละใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
                                มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ   
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจ  
สรรพสมุด บัญช ีเอกสาร และหลกัฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ   
                                เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ท่ีรัฐมนตร ี 
มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  
                                (วรรคสองของมาตรานี้ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓) 
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มาตรา ๒๓ ยกเวนกรณีที่บญัญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการหรอื  
รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบญัญัต ิ 
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม หรือตาม  
อํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้ผูกพนัตามพระราชบญัญัต ิ 
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติม จนกวาจะได  
รับอนุมัติเงนิประจํางวดแลว  
                                รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินทีแ่นนอน ผูอํานวยการ  
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรจีะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขอ  
อนุมัติเงินประจํางวดก็ได  
                                เมื่อพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัต ิ 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวม  
รายการงบประมาณรายจายซ่ึงจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอหนี้ผกูพัน  
งบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป พรอมท้ังจํานวนเงนิเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให  
คณะรัฐมนตรพีิจารณาอนุมตัิการกอหนี้ผกูพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัต ิ 
ดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ใหสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจ  
ดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอาํนวยการกําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี 
                                ในกรณทีี่มีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณตีามวรรคสองหรือ  
วรรคสาม คณะรฐัมนตรีมีอํานาจอนุมัตใิหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน  
ตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจาย  
เพิ่มเติมกอนไดรับเงนิประจาํงวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวสิาหกิจกอหนี้ผูกพัน  
เกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่เติมได  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๓)  
พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ โดยใหใชขอความ  
ท่ีพิมพไวนีแ้ทน) 

มาตรา ๒๓ ทว ิสวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทาํการ  
กอหนี้ผูกพนัท่ีเปนการกูยืมเงินหรือการค้าํประกันมิได เวนแตในกรณท่ีีบัญญัติไวในมาตรา  
๒๓ ตร ี 
                                (มาตรา ๒๓ ทว ิบัญญตัิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ   
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๕)  



 

 

-  ๑๐ -

                                มาตรา ๒๓ ตร ีรัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล ถามคีวามจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อใช  
ดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้  
                                (๑) ในกรณกีูยืมเงินเพือ่การลงทุน รฐัวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงาน  
ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกจิแหงชาติพิจารณากอน  
                                 (๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากรฐัมนตรแีละผูอํานวยการ และถาเปน  
จํานวนเงินเกนิกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย  
                                 เงินท่ีไดรับจากการกูยมืตามมาตรานี ้ใหจายแกรฐัวสิาหกิจนั้น เพือ่นําไปใช   
ตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง  
                                 (มาตรา ๒๓ ตร ีบัญญตัิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๕ และตอมายกเลกิโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๔ โดยใหใช
ขอความท่ีพิมพไวนีแ้ทน)  
                                มาตรา ๒๔ บรรดาเงนิท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ ไมวาจะไดรับตาม
กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรบัจากการใหใช
ทรัพยสิน หรอืเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการทีไ่ดรับเงินนัน้ นําสงคลังตาม
ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีรัฐมนตรกีําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น  
                                สวนราชการใดไดรับเงนิที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ  
น้ันใชจายในกจิการของสวนราชการนัน้กด็ ีหรือไดรับเงนิท่ีเกิดจากทรพัยสินซึ่งมีผูมอบให  
เพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นกด็ ีใหสวนราชการนั้นจายเงินหรอืกอหนี้ผูกพัน  
ภายในวงเงินท่ีไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง  
                                ในกรณสีวนราชการไดรับเงนิตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมอืกับรัฐบาล   
ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ  
อ่ืนใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรอืใหเปลา รวมทั้งเงินที่สวนราชการไดรับสืบเนื่องจาก 
โครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานัน้ รัฐมนตรจีะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 
                                รัฐมนตรจีะอนุญาตใหสวนราชการทีไ่ดรับเงินในกรณตีอไปนี ้นําเงินนั้นไปใชจาย  
โดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ  
                                (๑) เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและ  
จําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรพัยสินหรือจดัใหไดทรพัยสนิคืนมา  
                                (๒) เงินรายรับของสวนราชการทีเ่ปนสถานพยาบาล สถานศกึษา หรือ  
สถานอื่นใดทีอํ่านวยบรกิารอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห  
                                (๓) เงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏบัิติงานตามอํานาจหนาท่ี  
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                                (๔) เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพือ่นําไปซ้ือหุนในนิติบุคคลอืน่  
                                การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบยีบที่ไดรับอนมุัติจากรัฐมนตร ี 
และผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบยีบของกระทรวง  
การคลัง ที่ไดรบัอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี                               

(มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๖ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และวรรคสี่ วรรคหา ของมาตรานี้          
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ โดยใหใชขอความ      
ท่ีพิมพไวนีแ้ทน)  
                                มาตรา ๒๕ (มาตรานีย้กเลิกท้ังมาตราโดยพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๗)  
                                มาตรา ๒๖ ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหน้ีผูกพัน  
หรือจายเงนิ หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนญุาตใหกระทําการดังกลาวนัน้โดยฝาฝนพระราชบัญญตัิน้ี  
หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี ้ นอกจากความรับผิดทางอาญา  
ซ่ึงอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทาํหรือผูยนิยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผดิ  
ชดใชจํานวนเงินท่ีสวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทน        
ใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น 

บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําทีเ่ปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ  
น้ี หรือระเบยีบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบญัญตัินี้ดงักลาวในวรรคกอนจะตอง      
รวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน เวนแตจะแสดงไดวาตนไดกระทํา        
ไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว  
                                ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคําสั่งของ  
ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การทีจ่ะปฏิบัติตามคําส่ังนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบ
หรือขอบังคับ  
                                มาตรา ๒๗ การขอเบกิเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
ใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต  
                                (๑) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ  
                                (๒) เปนงบประมาณรายจายทีไ่ดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ  
หรือที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรใีหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงนิไวตามระเบยีบ หรือ  
ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิจากคลัง  
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ในกรณี (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน  
ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว   
ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงัเปนกรณี ๆ ไป  
                                (มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๒)   
พ.ศ. ๒๕๐๓  มาตรา ๘ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๖   
โดยใหใชขอความท่ีพิมพไวนี้แทน)  
                                 มาตรา ๒๘ ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบกิเงินจากคลังตาม  
งบประมาณรายจายขามปน้ัน ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไวในกฎหมาย  
วาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้น  
กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบงัคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  
ก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกนิสามเดือนปฏิทนิ 

(มาตรานี้ยกเลกิโดยพระราชบัญญัตวิธิกีารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๙ โดยใหใชขอความทีพ่ิมพไวนีแ้ทน)  
                                มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลงัเปนเงินทดรองราชการได  
                                มาตรา ๒๙ ทว ิใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรจีายจากคลังเรียกวา   
"เงินทุนสํารองจาย" เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณทีี่มี  
ความจําเปนเพือ่ประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัตคิณะรัฐมนตร ีและเมื่อไดจายไปแลว             
ใหขอตั้งรายจายชดใชเพื่อสมทบเงินทุนนัน้ไวจายตอไป  
                                 (มาตรา ๒๙ ทว ิบัญญตัิเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๐)  
                                 มาตรา ๓๐ เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจาย  
เงินประจําปงบประมาณที่สิน้สุดนั้นในราชกิจจานเุบกษาโดยมิชักชา  
                                 รายงานการรับจายเงนิประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ  
ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตร ี 
เพื่อเสนอรฐัสภา  

บทเฉพาะกาล  
                                มาตรา ๓๑ การปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณทีใ่ชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ 
น้ีใชบังคับ เวนแตความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่พระราชบญัญัต ิ 
น้ีใชบังคับ  
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                                มาตรา ๓๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหมรีะยะเวลาตั้งแตวนัท่ี ๑ มกราคม   
พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหเสนอรางพระราชบญัญัติงบประมาณรายจาย  
ประจําปตอรัฐสภากอนส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒  
                                ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔   
ถึงวนัที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหเสนอรางพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป  
ตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

มาตรา ๓๓ สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยูแลว  
กอนวนัท่ีพระราชบญัญตัินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับตั้งแตวันที ่ 
พระราชบญัญตัิน้ีใชบังคับ  
                                มาตรา ๓๔ (มาตรานีย้กเลิกท้ังมาตราโดยพระราชบัญญตัวิิธกีารงบประมาณ   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๑)  
   
   

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ  
       จอมพล ส. ธนะรัชต  
          นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  

๑.  พระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  
     ราชกจิจานเุบกษา เลม ๗๖ ตอนท่ี ๙๘ ลงวนัที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๐๒  
๒. พระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓  
     ราชกจิจานเุบกษา เลม ๗๗ ตอนท่ี ๘๘ ลงวนัท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๐๓  
๓. พระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑  
    ราชกจิจานุเบกษา เลม ๘๕ ตอนที่ ๑๐ ลงวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๑๑  
๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓  
    ราชกจิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๘๙ ตอนท่ี ๑๓๔ ลงวันที่ ๖ กนัยายน ๒๕๑๕  
๕. พระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗  
    ราชกจิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๑ ตอนที่ ๘๓ ลงวนัที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗  
๖. พระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔  
    ราชกจิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๘ ตอนท่ี ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๓๔  
๗. พระราชบญัญัติวธิีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓  
    ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 

 


