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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ ึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัตวิ ธิ ีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอืน่ ในสวนที่มีบญ
ั ญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัติ
นี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"งบประมาณรายจาย" หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตให
จายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไวใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

- ๒"งบประมาณรายจายขามป" หมายความวา งบประมาณรายจายที่ใชได
เกินปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
"ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของ
ปหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับ
ปงบประมาณนั้น
"หนี้" หมายความวา ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน
สิ่งของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อ
หรือการจางโดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด
"เงินประจํางวด" หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่
แบงสรรใหจาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
"สวนราชการ" หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง
ที่มีฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รฐั บาลเปนเจาของ
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูด วย
เกินกวารอยละหาสิบ
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดว ยเกินกวารอยละหาสิบ
(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดว ยเกินกวารอยละหาสิบ
(จ) บริษทั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดว ยเกินกวารอยละหาสิบ
"คลัง" หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความ
รวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย
"เงินทดรองราชการ" หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังจายและ
อนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบ
หรือขอบังคับของกระทรวงการคลัง
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

- ๓"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ทั้งนี้ ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕
ขอ ๑ โดยใหใชขอ ความที่พมิ พไวนแี้ ทน)

หมวด ๑
อํานาจหนาทีข่ องผูอ าํ นวยการ
มาตรา ๖ ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณ กับปฏิบัติการ
อยางอื่นตามทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับงบประมาณ
ดังตอไปนี้ดว ย
(๑) เรียกใหสว นราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ
รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามที่ผูอํานวยการกําหนด
(๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
(๓) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการ
ปฏิบัติงานและตามกําลังเงินของแผนดิน
(๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด
มาตรา ๗ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือ
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจทีจ่ ะเขาตรวจ สรรพสมุด บัญชีเอกสาร
และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชนแหงวรรคกอนใหถือวา
พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

- ๔หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา ๘ งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานัน้ โดยปกติให
ประกอบดวย
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและ
การเงิน สารสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ
รายจายที่ขอตัง้
(๒) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจ จุบัน
และปที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คําชี้แจงเกีย่ วกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
(๕) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแ ลวในปจจุบันและที่
เสนอขอกูเพิ่มเติม
(๗) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ
(๘) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มาตรา ๙ ในการเสนองบประมาณนัน้ ถาประมาณการรายรับ
ประเภทรายไดตามอํานาจกฎหมายที่มีอยูแ ลวเปนจํานวนต่ํากวางบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวา
ก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุลยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
มาตรา ๙ ทวิ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่ วงแลวไปพลางกอนตามมาตรา ๑๖ ถา
รายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แตกรณีจะเปน
ประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน
(๑) รอยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่ วงแลวมา แลวแตกรณีกับอีก
(๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู

- ๕การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวธิ ีออกตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตราสารอืน่
หรือทําสัญญากูก็ได
การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงินคลัง แตการออก
พันธบัตรหรือตราสารอืน่ หรือการทําสัญญากูตองไดรบั อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอ น
การออกพันธบัตรหรือตราสารอืน่ ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวน
เงินที่จะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไขและวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตร
หรือตราสารนั้น ในกรณีทาํ สัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่
ไดกู ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและสาระสําคัญอืน่ ๆ ในสัญญากูนั้น
ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา ๙ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๓ ตอมายกเลิกโดย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕
ขอ ๒ และพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๓ โดยใหใช
ขอความที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิม่ เติม
ที่ขอตั้งจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ก็ได และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉกุ เฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๓
โดยใหใชขอ ความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใช
งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การตั้งงบประมาณรายจายขามปนี้
ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดว ย
หมวด ๓
การจัดทํางบประมาณ

มาตรา ๑๒ ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่
ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนัน้

- ๖มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
รัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํากับ หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่
รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตอ
ผูอํานวยการ ภายในเวลาทีผ่ ูอํานวยการกําหนด
ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบตามความใน
วรรคกอน
งบประมาณประจําปนนั้ ถามิไดยนื่ ภายในกําหนดเวลาตามความใน
สองวรรคแรก ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๔ รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุน
สํารองจาย ตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุนสํารองจายนั้น ๆ ไป
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๔ โดยใหใชขอ ความที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๑๕ ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี
เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น
มาตรา ๑๖ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณทีล่ วงแลวไปพลางกอนได
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรี
อาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาได และใหแสดงถึงเงินที่
พึงไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งดวย
การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธกี ารทีผ่ ูอํานวยการกําหนด

- ๗หมวด ๔
การโอนงบประมาณรายจาย
มาตรา ๑๘ รายจายทีก่ ําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปกด็ ี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี
จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิไดเวนแต
(๑) มีพระราชบัญญัตใิ หโอนหรือนําไปใชได
(๒) ในกรณีที่มพี ระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวา
จะมีผลเปนการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของ สวนราชการ
ที่ถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงาน ที่รับโอนหรือทีร่ วมเขาดวยกัน
หรือสวนราชการทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามทีก่ ําหนด ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓ โดยใหใชขอ ความที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๑๙ รายจายที่กําหนดไวในรายการใด สําหรับสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม พระราชบัญญัตโิ อนเงินงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา ๑๘ (๒) จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรบั อนุญาตจาก
ผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีที่เปนผลใหเพิ่มรายจายประเภทเงิน
ราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไดตามความจําเปน
ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมตั ินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจาย
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัตฉิ บับที่ ๒๐๓ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขอ ๔
และ พระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ โดยใหใชขอ ความ
ที่พิมพไวนแี้ ทน)

- ๘มาตรา ๒๐ การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนด
ไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบทีผ่ อู ํานวยการกําหนด

หมวด ๕
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีเปนผูร ับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ
เพื่อปฏิบัตกิ ารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ดว ย
(๑) จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน
(๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๓) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้
ผูกพัน ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกีย่ วกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
สงคลัง
(๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกีย่ วกับ
การรับจายเงินและหนี้
(๕) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจ
สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรี
มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
(วรรคสองของมาตรานี้ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓)

- ๙มาตรา ๒๓ ยกเวนกรณีที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม หรือตาม
อํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติม จนกวาจะได
รับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินทีแ่ นนอน ผูอํานวยการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขอ
อนุมัติเงินประจํางวดก็ได
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวม
รายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอหนี้ผกู พัน
งบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป พรอมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด เสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตั ิการกอหนี้ผกู พันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการตามระเบียบทีผ่ ูอาํ นวยการกําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือ
วรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัตใิ หสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมกอนไดรับเงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพัน
เกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิม่ เติมได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ โดยใหใชขอ ความ
ที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๒๓ ทวิ สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการ
กอหนี้ผูกพันที่เปนการกูย ืมเงินหรือการค้าํ ประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา
๒๓ ตรี
(มาตรา ๒๓ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๕)

- ๑๐ มาตรา ๒๓ ตรี รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อใช
ดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในกรณีกูยืมเงินเพือ่ การลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงาน
ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน
(๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอ ํานวยการ และถาเปน
จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอกี ดวย
เงินที่ไดรับจากการกูย มื ตามมาตรานี้ ใหจายแกรฐั วิสาหกิจนั้น เพือ่ นําไปใช
ตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง
(มาตรา ๒๓ ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๕ และตอมายกเลิกโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๔ โดยใหใช
ขอความที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ ไมวา จะไดรับตาม
กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรบั จากการใหใช
ทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการทีไ่ ดรับเงินนัน้ นําสงคลังตาม
ระเบียบ หรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น
สวนราชการใดไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการ
นั้นใชจายในกิจการของสวนราชการนัน้ ก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบให
เพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง
ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ
อื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่สวนราชการไดรับสืบเนื่องจาก
โครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานัน้ รัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได
รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการทีไ่ ดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้นไปใชจา ย
โดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ
(๑) เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและ
จําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสนิ คืนมา
(๒) เงินรายรับของสวนราชการทีเ่ ปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ
สถานอื่นใดทีอ่ ํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห
(๓) เงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่

- ๑๑ (๔) เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพือ่ นําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอืน่
การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
และผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวง
การคลัง ที่ไดรบั อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๕ และวรรคสี่ วรรคหา ของมาตรานี้
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ โดยใหใชขอ ความ
ที่พิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๒๕ (มาตรานีย้ กเลิกทั้งมาตราโดยพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๗)
มาตรา ๒๖ ขาราชการหรือลูกจางผูใ ดของสวนราชการกระทําการกอหนีผ้ ูกพัน
หรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนัน้ โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา
ซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทําหรือผูยนิ ยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิด
ชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทน
ใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น
บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําทีเ่ ปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
นี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดงั กลาวในวรรคกอนจะตอง
รวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน เวนแตจะแสดงไดวาตนไดกระทํา
ไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว
ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การทีจ่ ะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบ
หรือขอบังคับ
มาตรา ๒๗ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต
(๑) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ
(๒) เปนงบประมาณรายจายทีไ่ ดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ
หรือที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบ หรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง

- ๑๒ ในกรณี (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน
ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว
ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๖
โดยใหใชขอ ความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงินจากคลังตาม
งบประมาณรายจายขามปนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปที่ไดกอ หนี้ผูกพันไวกอนสิ้น
กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง
ก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทนิ
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๙ โดยใหใชขอความทีพ่ ิมพไวนแี้ ทน)
มาตรา ๒๙ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการได
มาตรา ๒๙ ทวิ ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลังเรียกวา
"เงินทุนสํารองจาย" เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีที่มี
ความจําเปนเพือ่ ประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัตคิ ณะรัฐมนตรี และเมื่อไดจายไปแลว
ใหขอตั้งรายจายชดใชเพื่อสมทบเงินทุนนัน้ ไวจายตอไป
(มาตรา ๒๙ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๐)
มาตรา ๓๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจาย
เงินประจําปงบประมาณที่สนิ้ สุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอรัฐสภา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๑ การปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณทีใ่ ชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ

- ๑๓ มาตรา ๓๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหมรี ะยะเวลาตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
มาตรา ๓๓ สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยูแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับตั้งแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๔ (มาตรานีย้ กเลิกทั้งมาตราโดยพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๑๑)

ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี

- ๑๔ หมายเหตุ
๑. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖ ตอนที่ ๙๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒
๒. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๗ ตอนที่ ๘๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓
๓. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๕ ตอนที่ ๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๑๑
๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๘๙ ตอนที่ ๑๓๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๕
๕. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๙๑ ตอนที่ ๘๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗
๖. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๔
๗. พระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓

