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พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.  2502 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2503  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2511 

แกไขเพิ่มเติม  โดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.  2534 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2543 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ.  2502 

เปนปที่  14  ในรัชกาลปจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ   

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปน้ี 

 

 มาตรา  1   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา   "พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ.  2502" 

 มาตรา  2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2499 

 บรรดาบทกฎหมาย  กฎและขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวใน 

พระราชบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี  ใหใชพระราชบัญญัติ 

น้ีแทน 
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 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 "งบประมาณรายจาย"  หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตให 

จายหรือใหกอหน้ีผูกพันได    ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 "งบประมาณรายจายขามป"  หมายความวา  งบประมาณรายจายท่ีใชได 

เกินปงบประมาณ    ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย 

 "ปงบประมาณ"  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคมของ 

ปหน่ึงถึงวันท่ี  30  กันยายนของปถัดไป  และใหใชป  พ.ศ.  ท่ีถัดไปน้ันเปนชื่อสําหรับ 

ปงบประมาณน้ัน 

 "หน้ี"  หมายความวา  ขอผูกพันท่ีจะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน 

สิ่งของหรือบริการ  ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม  การค้ําประกัน  การซื้อ 

หรือการจางโดยใชเครดิต  หรือจากการอื่นใด 

 "เงินประจํางวด"  หมายความวา  สวนหน่ึงของงบประมาณรายจายท่ี 

แบงสรรใหจาย  หรือใหกอหน้ีผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 

 "สวนราชการ"  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี

ฐานะเทียบเทา  สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 "รัฐวิสาหกิจ"  หมายความวา 

 (ก)  องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 

 (ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกิน 

กวารอยละหาสิบ 

 (ค)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ตาม  (ก)  และ/หรือ  (ข)  มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
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 (ง)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

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

 (จ)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

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

หาสิบ 

 "คลัง"   หมายความวา   คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ   และใหหมายความ 

รวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังท่ีธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

 "เงินทดรองราชการ"  หมายความวา  เงินท่ีกระทรวงการคลังจายและอนุญาต

ใหสวนราชการมีไวตามจํานวนท่ีเห็นสมควร  เพ่ือทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือ

ขอบังคับของกระทรวงการคลัง 

 "ผูอํานวยการ"  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

 "รัฐมนตรี"  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 มาตรา  5  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี    และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติ   ท้ังน้ี   ตามอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี   หรือกระทรวง 

การคลัง  แลวแตกรณี 

 กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

ขอ  1  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 

หมวด  1 

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 

 มาตรา  6  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณ  กับปฏิบัติการ 

อยางอื่นตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี  และใหมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ 

ดังตอไปน้ีดวย 
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 (1)  เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ 

รายจายตามแบบและหลักเกณฑ  พรอมดวยรายละเอียดตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 (2)  วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจ 

 (3)  กําหนด  เพ่ิม  หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการ 

ปฏิบัติงาน  และตามกําลังเงินของแผนดิน 

 (4)  กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 

 มาตรา  7  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร  และให 

ผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจท่ีจะเขาตรวจ 

สรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานตาง  ๆ  ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน  ใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูอํานวยการ 

มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 

หมวด  2 

ลักษณะของงบประมาณ 

 มาตรา  8  งบประมาณประจําปท่ีเสนอตอรัฐสภาน้ัน  โดยปกติให 

ประกอบดวย 

 (1)  คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและ 

การเงิน สารสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ 

รายจายท่ีขอต้ัง 

 (2)  รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปท่ีลวงมาแลว  ปปจจุบัน 

และปท่ีขอต้ังงบประมาณรายจาย 

 (3)  คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

 (4)  คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายท่ีขอต้ัง 
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 (5)  รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

 (6)  คําอธิบายเกี่ยวกับหน้ีของรัฐบาลท้ังท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน  และท่ี 

เสนอขอกูเพ่ิมเติม 

 (7)  รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

 (8)  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 มาตรา  9  ในการเสนองบประมาณน้ัน  ถาประมาณการรายรับ 

ประเภทรายไดตามอํานาจกฎหมายท่ีมีอยูแลว  เปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจาย 

ท้ังสิ้นท่ีขอต้ัง  ใหแถลงวิธีหาเงินสวนท่ีขาดดุลตอรัฐสภาดวย  แตถาเปนจํานวนสูงกวา 

ก็ใหแถลงวิธีท่ีจะจัดการแกสวนท่ีเกินดุลน้ันในทางท่ีจะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 มาตรา  9  ทวิ  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใชบังคับแลว  หรือเมื่อมีกรณีท่ีตองใช 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา  16  ถา 

รายจายสูงกวารายได  ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน  แต 

กรณีจะเปนประการใดก็ตาม  การกูเงินตามมาตราน้ี  ในปหน่ึง  ๆ  ตองไมเกิน 

 (1)  รอยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม  หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวมา 

แลวแตกรณี  กับอีก 

 (2)  รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายท่ีต้ังไวสําหรับชําระคืนตน 

เงินกู 

 การกูเงินตามวรรคหน่ึง  จะใชวิธีออกต๋ัวเงินคลัง  พันธบัตร ตราสารอื่น 

หรือทําสัญญากูก็ได 

 การออกต๋ัวเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง  แตการออก 

พันธบัตรหรือตราสารอื่น  หรือการทําสัญญากูตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

 การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น  ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวน 

เงินท่ีจะกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลากู  เง่ือนไขและวิธีการตาง  ๆ  ในการออกพันธบัตร 

 

 

 

 



- 6 - 

 

หรือตราสารน้ัน  ในกรณีทําสัญญากู  ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินท่ีไดกู 

ผูใหกู  อัตราดอกเบ้ีย  ระยะเวลากูและสาระสําคัญอื่น  ๆ  ในสัญญากูน้ัน 

 ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่  ใหประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

 (มาตรา  9  ทวิ  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  3  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 203  พ.ศ.  2515 

ขอ  2  และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  3 

โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  10  งบประมาณรายจายประจําป  หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

ท่ีขอต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 

ก็ได  และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ในงบกลางน้ัน

ดวยก็ได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  203  พ.ศ.  2515 

ขอ  3  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  11  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีท่ีคาดวาจะใช 

งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจายขามปน้ี

ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 

 

หมวด  3 

การจัดทํางบประมาณ 

 มาตรา  12  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาท่ี 

ผูหน่ึงเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ     มีหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจน้ัน 

 มาตรา  13  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

รัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาท่ีกํากับ  หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ  มีหนาท่ี 
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รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ันตอ 

ผูอํานวยการ  ภายในเวลาท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 ในกรณีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน  เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตามความใน

วรรคกอน 

 งบประมาณประจําปน้ัน      ถามิไดยื่นภายในกําหนดเวลาตามความใน 

สองวรรคแรก     ผูอํานวยการอาจพิจารณาการต้ังงบประมาณประจําปตามท่ีเห็นสมควร 

 มาตรา  14  รายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลังก็ดี  หรือรายจายเพ่ือชดใชเงินทุน

สํารองจายตามมาตรา  29  ทวิ   ก็ดี    ใหแยกต้ังไวเปนสวนหน่ึงตางหากในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย    และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณท่ีไดจายเงินคงคลัง  หรือ 

เงินทุนสํารองจายน้ัน  ๆ  ไป 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  15  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี 

เพ่ือคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา  เปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณน้ัน 

 มาตรา  16  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน

ปงบประมาณใหม  ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอนได

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 มาตรา  17  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันเกินกวา  หรือ

นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  คณะรัฐมนตรี

อาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตอรัฐสภาไดและใหแสดงถึงเงินท่ีพึง

ไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมท่ีขอต้ังดวย 

 การจัดทํางบประมาณเพ่ิมเติม  ใหเปนไปตามวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนด 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

หมวด  4 

การโอนงบประมาณรายจาย 

 มาตรา  18  รายจายท่ีกําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติมก็ดี จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได  เวนแต 

(1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 

(2) ในกรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวา 

จะมีผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม  ใหโอนงบประมาณรายจายของ  สวน

ราชการท่ีถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันน้ันไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีรับโอนหรือ

ท่ีรวมเขาดวยกัน  หรือสวนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหมแลวแตกรณี  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในพระ

ราชกฤษฎีกาดังกลาว 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543 

ขอ  3  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  19  รายจายท่ีกําหนดไวในรายการใด  สําหรับสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป     พระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพ่ิมเติม   พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย   หรือพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา 18(2)  จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการ  แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีท่ีเปนผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงิน

ราชการลับ  หรือเปนงาน  หรือโครงการใหม  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 รายจายรายการตาง  ๆ   ท่ีกําหนดไวในงบกลาง    ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง   หรือเบิกจายในรายการตาง  ๆ  ของ

สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจน้ัน  ๆ  ไดตามความจําเปน 

 ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี  จะโอนรายจาย 

งบกลางรายการใดรายการหน่ึงไปเพ่ิมรายการอื่น  ๆ  ในงบเดียวกันก็ได 

 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543 

ขอ  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  20  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนด 

ไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี    พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมก็ดี  ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด 
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หมวด  5 

การควบคุมงบประมาณ 

 มาตรา  21  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ 

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย   ระะเบียบหรือขอบังคับ  และใหมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปน้ีดวย 

 (1)  จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน 

 (2)  กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง  การ 

เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 (3)  จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน  การจายเงินและการกอหน้ี 

ผูกพัน  ตลอดจนเอกสารตาง ๆ  เกี่ยวกับการรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงิน 

สงคลัง 

 (4)  กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน  และเอกสารเกี่ยวกับการรับ

จายเงินและหน้ี 

 (5)  กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ  ดวยความ 

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มาตรา  22  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ

ขอเท็จจริงตามท่ีเห็นสมควร  และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาตรวจ 

สรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

 เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอนใหถือวาพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรัฐมนตรี 

มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 (วรรคสองของมาตราน้ี  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2511  มาตรา  3) 

 มาตรา  23  ยกเวนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา  23  ตรี  สวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันไดแตเฉพาะตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  หรือตาม 
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อํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายอื่น  และหามมิใหจายเงินหรือกอหน้ีผูกพันตามพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  จนกวาจะ

ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 

 รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินท่ีแนนอน  ผูอํานวยการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขอ 

อนุมัติเงินประจํางวดก็ได 

 เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี  ใชบังคับแลว  ใหสํานักงบประมาณรวบรวม 

รายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันและวงเงินท่ีคาดวาจะตองกอหน้ีผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปตอ  ๆ  ไป    พรอมท้ังจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหน้ีผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ 

ดังกลาวใชบังคับ    และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว   ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ดําเนินการตามระเบียบท่ีผูอํานวยการกําหนด  ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือวรรค

สาม  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหน้ีผูกพัน 

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติมกอนไดรับเงินประจํางวด  หรืออนุมัติใหสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจกอหน้ีผูกพัน

เกินกวา หรือนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมได 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2511  มาตรา  4  และ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2534  มาตรา  3  โดยใหใชขอความ 

ที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  23  ทวิ  สวนราชการใด  ๆ  นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการ 

กอหน้ีผูกพันท่ีเปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 

23  ตรี 

 (มาตรา  23  ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   

(ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2503  มาตรา  5) 
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 มาตรา  23  ตร ี รัฐวิสาหกิจท่ีไมใชนิติบุคคล  ถามีความจําเปนตองกูยืมเงิน

เพ่ือใชดําเนินกิจการ   ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเง่ือนไขดังน้ี 

 (1)   ในกรณีกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจน้ันจะตองเสนอแผนงาน 

ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 

 (2)  ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ  และถาเปน 

จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 

 เงินท่ีไดรับจากการกูยืมตามมาตราน้ี  ใหจายแกรัฐวิสาหกิจน้ัน  เพ่ือนําไป 

ใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 

 (มาตรา  23  ตรี  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  5  และ  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  4   

โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  24  บรรดาเงินท่ีสวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์  ไมวาจะไดรับตาม

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ  หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาท่ีหรือสัญญา  หรือไดรับจาก

การใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ  ใหสวนราชการท่ีไดรับเงินน้ัน  

นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีรัฐมนตรีกําหนด  เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยาง

อื่น 

 สวนราชการใดไดรับเงินท่ีมีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 

น้ันใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี  หรือไดรับเงินท่ีเกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบให

เพ่ือหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการน้ันก็ดี  ใหสวนราชการน้ันจายเงินหรือกอหน้ี

ผูกพันภายในวงเงินท่ีไดรับน้ันได  และไมตองนําสงคลัง 

 ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือกับรัฐบาล

ตางประเทศ  องคการสหประชาชาติ  ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ  องคการ

ระหวางประเทศอื่นใด   หรือบุคคลใด   ไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา  รวมท้ังเงินท่ี 

สวนราชการไดรับสืบเน่ืองจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวาน้ัน  รัฐมนตรีจะกําหนด

เปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 
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 รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการท่ีไดรับเงินในกรณีตอไปน้ี  นําเงินน้ัน 

ไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได  คือ 

 (1)  เงินท่ีไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองแหง 

ทรัพยสินและจําเปนตองจายเพ่ือบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

 (2)  เงินรายรับของสวนราชการท่ีเปนสถานพยาบาล สถานศึกษา  หรือ 

สถานอื่นใดท่ีอํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

 (3)  เงินท่ีไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี 

 (4)  เงินท่ีไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุนใน 

นิติบุคคลอื่น 

 การจายเงินตาม  (2)  และ  (3)  ตองเปนไปตามระเบียบท่ีไดรับอนุมัติ 

จากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ  สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม  (4)  ตองเปน 

ไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  6  ,  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2517  มาตรา  5  และวรรคสี่  วรรคหา 

ของมาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2534 

มาตรา  4  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  25  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2)พ.ศ.  

2503  มาตรา  7) 

 มาตรา  26  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการ  กระทําการ 

กอหน้ีผูกพันหรือจายเงิน  หรือโดยรูอยูแลว  ยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวน้ัน 

โดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี   หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราช 

บัญญัติน้ี นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว  ผูกระทําหรือ 

ผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว   จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินท่ีสวนราชการได 

จายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด  ๆ  ใหแกสวนราชการ 

น้ัน 
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 บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําท่ีเปนการฝาฝนพระราช 

บัญญัติน้ี  หรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีไดออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีดังกลาวใน 

วรรคกอน  จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน  เวนแต 

จะแสดงไดวาตนไดกระทําไปโดยสุจริต  ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติ  หรือ 

ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว 

 ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการ  หรือลูกจางซึ่งไดทักทวง 

คําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา  การท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน  อาจไมชอบ 

ดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ 

 มาตรา  27  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณใด  ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณน้ัน  เวนแต 

 (1)  เปนงบประมาณรายจายขามป  หรือ 

 (2)  เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ 

หรือท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป  และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบ 

หรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง 

 ในกรณี  (2)  ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน

ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป  เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา 

ดังกลาว  ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี  ๆ  ไป 

 (มาตราน้ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  8  ,  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2511  มาตรา  5  และ  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2517  มาตรา  6  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  28  ในกรณีท่ีเปนงบประมาณรายจายขามป  การขอเบิกเงิน 

จากคลังตามงบประมาณรายจายขามปน้ัน  ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  เวนแตเปนงบประมาณรายจาย 

ขามปท่ีไดกอหน้ีผูกพันไวกอนสิ้นกําหนดเวลา  และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือ 

ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป 

ไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 
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 (มาตราน้ียกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  9  โดยใหใชขอความที่พิมพไวน้ีแทน) 

 มาตรา  29  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรอง 

ราชการได 

 มาตรา  29  ทวิ  ใหมีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง 

เรียกวา  "เงินทุนสํารองจาย"  เปนจํานวนหน่ึงรอยลานบาท  เงินทุนน้ีใหนําไปจาย 

ไดในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

และเมื่อไดจายไปแลว  ใหขอต้ังรายจายชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนน้ันไวจายตอไป 

 (มาตรา  29  ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2503  มาตรา  10) 

 มาตรา  30  เมื่อสิ้นปงบประมาณ  ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจาย 

เงินประจําปงบประมาณท่ีสิ้นสุดน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 

 รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน  เมื่อคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว  ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือเสนอรัฐสภา 

 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา  31  การฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ.  2502  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณท่ีใชบังคับ 

อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  เวนแตความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติน้ี 

ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา  32  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2503  ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 

1  มกราคม  พ.ศ.  2503  ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2503  และใหเสนอราง 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2502 

 ปงบประมาณ  พ.ศ.  2504  ใหมีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม 

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

งบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2503 
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 มาตรา  33  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจ 

อยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับต้ังแต 

วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา  34  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.  2503  มาตรา  11) 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    จอมพล  ส.  ธนะรัชต 

       นายกรัฐมนตรี 
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4.  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  203 
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    ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  91  ตอนท่ี  83  ลงวันท่ี  16  พฤษภาคม  2517 
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    ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  108  ตอนท่ี  168  ลงวันท่ี  25  กันยายน  2534 

7.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ.  2543 
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