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พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เปนปที่ ๑๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๐๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบั ง คับอื่ นในส วน ท่ี มีบัญญั ติ ไว แล ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือให

กอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย 

“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายท่ีใชไดเกิน
ปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี 
๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

                                                 
๑ราชกิจจานเุบกษา เลม ๗๖/ตอนท่ี ๙๘/หนา ๔๕๔/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“หนี้” หมายความวา ขอผูกพันท่ีจะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของ
หรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การคํ้าประกัน การซ้ือหรือการจางโดยใช
เครดิต หรือจากการอื่นใด 

“เงินประจํางวด” หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายท่ีแบงสรรให
จาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมีฐานะ
เทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอย

ละหาสิบ 
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

และ/หรอื (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรอื (ก) และ/หรอื (ข) และ/หรอื (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
“คลัง” หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึง

บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย 
“เงินทดรองราชการ” หมายความวา เงินท่ีกระทรวงการคลังจายและอนุญาตให

สวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือขอบังคับของ
กระทรวงการคลัง 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๒  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
ท้ังน้ี ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
อํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ 

   
                                                 

๒มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวนัที่ ๓๑ สิงหาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอยางอื่น

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณดังตอไปนี้ดวย 
(๑) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจาย

ตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามที่ผูอํานวยการกําหนด 
(๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(๓) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏิบัติงานและ

ตามกําลังเงินของแผนดิน 
(๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 
 
มาตรา ๗  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจเรียกให

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐาน
ตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน  ใหถือวาพนักงานเจาหนา ท่ี ท่ีผูอํานวยการ
มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 
หมวด ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๘ งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติใหประกอบดวย 
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
(๒) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปท่ีลวงมาแลว ปปจจุบันและปท่ีขอตั้ง

งบประมาณรายจาย 
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง 
(๕) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอขอกู

เพ่ิมเติม 
(๗) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ 
(๘) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 
มาตรา ๙  ในการเสนองบประมาณนั้น ถาประมาณการรายรับประเภทรายได

ตามอํานาจกฎหมายท่ีมีอยูแลวเปนจํานวนต่ํากวางบประมาณรายจายทั้งส้ินท่ีขอต้ัง ใหแถลงวิธีหา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินสวนท่ีขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวาก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ี
เกินดุลยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 
มาตรา  ๙  ทวิ ๓  เ ม่ือพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ ายประจําปหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใชบังคับแลว หรือเม่ือมีกรณีท่ีตองใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา ๑๖ ถารายจายสูงกวารายได ให
กระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตาม
มาตรานี้ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 

(๑) รอยละย่ีสิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวมา แลวแต
กรณีกับอีก 

(๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู 
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวิธีออกต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทํา

สัญญากูก็ได 
การออกต๋ัวเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง แตการออก

พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีจะกู 

อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เง่ือนไข และวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น ใน
กรณีทําสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีไดกู ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู
และสาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากูนั้น 

ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคส่ี ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๐๔  งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมท่ีขอ

ต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะ
กําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใชงบประมาณ

รายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจายขามปนี้ ตองกําหนดเวลา
ส้ินสุดไวดวย 

 
หมวด ๓ 

การจัดทํางบประมาณ 

                                                 
๓มาตรา ๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๗ 
๔มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๐๓ ลงวนัที่ ๓๑ สิงหาคม 

พุทธศกัราช ๒๕๑๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๑๒  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูหนึ่ง
เปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 
มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตรี

ซ่ึงตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการย่ืน
งบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตอผูอํานวยการ  ภายในเวลาท่ี
ผูอํานวยการกําหนด 

ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตามความในวรรคกอน 

งบประมาณประจําปนั้น ถามิไดย่ืนภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก 
ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๕  รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุน

สํารองจายตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ใหแยกต้ังไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณท่ีไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุน
สํารองจายนั้น ๆ ไป 

 
มาตรา ๑๕  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ

คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น 
 
มาตรา ๑๖  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน

ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนไดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ

นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรีอาจ
เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาได และใหแสดงถึงเงินท่ีพึงไดมา
สําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งดวย 

การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การโอนงบประมาณรายจาย 

   
 

                                                 
๕มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘๖  รายจายท่ีกําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี 
จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิไดเวนแต 

(๑) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 
(๒) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวาจะมี

ผลเปนการจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการท่ี
ถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานที่ร ับโอนหรือที่รวมเขาดวยกัน 
หรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม แลวแตกรณี ท้ังน้ี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 
มาตรา ๑๙๗  รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด  สําหรับสวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) 
จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะ
อนุญาตมิไดในกรณีท่ีเปนผลใหเพิ่มรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการ
ใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรรให
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไดตามความจําเปน 

ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได 

 
มาตรา ๒๐  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดไวในแต

ละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ  เพื่อ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
(๑) จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน 
(๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

                                                 
๖มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน 
ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 

(๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับ
จายเงินและหนี้ 

(๕) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ

ขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจสรรพสมุด 
บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 
มาตรา ๒๓๙  ยกเวนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือตามอํานาจท่ีมี
อยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จนกวาจะไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว 

รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินท่ีแนนอน ผูอํานวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขออนุมัติเงินประจํางวดก็
ได 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณ
รายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
ตอ ๆ ไป พรอมท้ังจํานวนเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหนี้
ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
แลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด ดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกอน

                                                 
๘มาตรา ๒๒ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๑๑ 
๙มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับเงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ
นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมได 

 
มาตรา ๒๓ ทวิ๑๐  สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการกอหนี้

ผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี 
 
มาตรา ๒๓ ตรี๑๑  รัฐวิสาหกิจท่ีไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อ

ใชดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเง่ือนไขดังนี้ 
(๑) ในกรณีกูยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงานลงทุนให

คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 
(๒) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ และถาเปนจํานวน

เงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 
เงินท่ีไดรับจากการกูยืมตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อนําไปใชตาม

วัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 
 
มาตรา ๒๔๑๒  บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตาม

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญา หรือไดรับจากการให
ใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินนั้น นําสงคลัง
ตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการนั้นใช
จายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซ่ึงมีผูมอบใหเพื่อหาดอก
ผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายใน
วงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง 

ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวาง
ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมท้ังเงินท่ีสวนราชการไดรับสืบ
เนื่องจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตอง
นําสงคลังก็ได 

รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการท่ีไดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้นไปใชจาย
โดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ 

                                                 
๑๐มาตรา ๒๓ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๑มาตรา ๒๓ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๗ 
๑๒มาตรา ๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๗ และวรรคส่ีและวรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสินและ
จําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

(๒) เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่น
ใดที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

(๓) เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 
(๔) เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซ้ือหุนในนิติบุคคลอื่น 
การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซ้ือหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๕๑๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๖  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหนี้ผูกพัน

หรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัติ
นี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทาง
อาญาซ่ึงอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตอง
รับผิดชดใชจํานวนเงินท่ีสวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหม
ทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น 

บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําท่ีเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวในวรรคกอน จะตอง
รวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน เวนแตจะแสดงไดวา ตนไดกระทํา
ไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 

ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซ่ึงไดทักทวงคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การท่ีจะปฏิบัติตามคําส่ังนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือขอบังคับ 

 
มาตรา ๒๗๑๔  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต 
(๑) เปนงบประมาณรายจายขามป หรอื 
(๒) เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ หรือท่ี

ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินจากคลัง 

                                                 
๑๓มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๔มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณี (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทิน
ของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ก็ให
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป 

 
มาตรา ๒๘๑๕  ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามปการขอเบิกเงินจากคลัง

ตามงบประมาณรายจายขามปนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ิน
กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ให
ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 

 
มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังจายเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการได 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๑๖  ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา 

“เงินทุนสํารองจาย” เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีท่ีมีความจําเปน
เพื่อประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเม่ือไดจายไปแลว ใหขอตั้งรายจาย
ชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนน้ันไวจายตอไป 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือส้ินปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจายเงิน

ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 
รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เม่ือคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๓๑  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ .ศ . ๒๕๐๒  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิ ธีการงบประมาณท่ีใชบังคับอยูกอนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๒  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

                                                 
๑๕มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๖มาตรา ๒๙ ทวิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 
มาตรา ๓๓  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยูแลว

กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับต้ังแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๔๑๗  (ยกเลิก) 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส  ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๗มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายท่ีใชอยูใน
ปจจุบันเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผนดินยังไมเหมาะสม ควรกําหนดใหมี
แผนการเงินประจําป อันสมบูรณสําหรับสวนราชการท้ังมวล ใหมีการควบคุมงบประมาณอยาง
รัดกุม ใหการจายเงินงบประมาณเปนไปตามกําลังเงินเปนงวด ๆ และใหมีการประมวลบัญชีและ
รายงานเกี่ยวกับรายรับรายจายท้ังส้ินของแผนดิน จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณเสียใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓๑๘ 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณท่ีใชอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไมเหมาะสม ควรปรับปรุงใหการรับและ
การจายเงินแผนดินเปนไปโดยเรียบรอยและสะดวกตอการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบริหารการ
คลังท่ีดี  จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑๑๙ 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีบทบัญญัติบางมาตราท่ีไมเหมาะสม จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมให
เหมาะสมย่ิงข้ึน 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕๒๐ 

 
สุรินทร / แกไข 
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗๒๑ 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เกี่ยวกับวิธีการ
กูเงิน วงเงินกูเพื่อใชจายในกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีไมใชนิติบุคคล การนําเงินรายไดสงคลังและ
วิธีการเบิกเงินงบประมาณรายจายขามปใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
พรพิมล/แกไข 

                                                 
๑๘ราชกิจจานเุบกษา เลม ๗๗/ตอนท่ี ๘๘/หนา ๘๘๒/๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓ 
๑๙ราชกิจจานเุบกษา เลม ๘๕/ตอนท่ี ๑๐/หนา ๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๑๑ 
๒๐ราชกิจจานเุบกษา เลม ๘๙/ตอนท่ี ๑๓๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ กันยายน ๒๕๑๕ 
๒๑ราชกิจจานเุบกษา เลม ๙๑/ตอนท่ี ๘๓/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๒ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อใหการจายเงินงบประมาณบาง
หมวดรายจายสามารถกระทําไดโดยคลองตัวและรวดเร็วย่ิงข้ึน และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติวา
ดวยวิธีการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการท่ีต้ัง
งบประมาณรายจายไวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป เพื่อให
มีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนประหยัดเวลาและงบประมาณ  นอกจากนั้น สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําเงินไปใชจายโดยไมตองสงคลัง ใหรวมถึงการจําหนายหุนในนิติบุคคล
ท่ีไมมีความจําเปนตองถือไวเพื่อนําไปซ้ือหุนในนิติบุคคลอื่นแทนได เพื่อใหการบริหารทรัพยสิน
ของรัฐเปนไปอยางมีประโยชนกับรัฐสูงสุด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๑๑ ก.พ ๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๒๓ 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการรวมหรือโอนกระทรวง 
ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ อาจกระทําไดโดยตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา สมควรเพิ่มเติมขอยกเวนของการหามโอนงบประมาณรายจาย รวมท้ังควบคุมการ
โอน หรือนํางบประมาณรายจายท่ีเปนผลจากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใชใน
รายการอื่นใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ปรียนันท/แกไข 

๔ / ๓ / ๔๕ 
B+A(C) 

 
ศุภสรณ+อภิสิทธ์ิ 

ผูจัดทํา 
๓ มี.ค. ๔๖ 

 

                                                 
๒๒ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๖๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ กันยายน ๒๕๓๔ 
๒๓ราชกิจจานเุบกษา เลม ๑๑๗/ตอนท่ี ๒๑ ก/หนา ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุมลรัตน/แกไข 
๑๒ ก.พ. ๔๗ 

 
 


