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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2502
เปนปที่ 14 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้

พ.ศ. 2502"

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2499
บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัติ
นี้แทน
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"งบประมาณรายจาย" หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตให
จายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
"งบประมาณรายจายขามป" หมายความวา งบประมาณรายจายที่ใชได
เกินปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
"ปงบประมาณ" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของ
ปหนึ่งถึงวันที่ 30 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 หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความวา
(ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
(ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกิน
กวารอยละหาสิบ
(ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ

-3(ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
(จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ
หาสิบ
"คลัง" หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความ
รวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย
"เงินทดรองราชการ" หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังจายและอนุญาต
ใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของกระทรวงการคลัง
"ผูอํานวยการ" หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง
การคลัง แลวแตกรณี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515
ขอ 1 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
หมวด 1
อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
มาตรา 6 ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณ กับปฏิบัติการ
อยางอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณ
ดังตอไปนี้ดวย

-4(1) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ
รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามที่ผูอํานวยการกําหนด
(2) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
(3) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการ
ปฏิบัติงาน และตามกําลังเงินของแผนดิน
(4) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด
มาตรา 7 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให
ผูอํานวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเขาตรวจ
สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

ประกอบดวย

หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา 8 งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติให

(1) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและ
การเงิน สารสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณ
รายจายที่ขอตั้ง
(2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบัน
และปที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย
(3) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(4) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
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(6) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบัน และที่
เสนอขอกูเพิ่มเติม
(7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ
(8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มาตรา 9 ในการเสนองบประมาณนั้น ถาประมาณการรายรับ
ประเภทรายไดตามอํานาจกฎหมายที่มีอยูแลว เปนจํานวนต่ํากวางบประมาณรายจาย
ทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวา
ก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุลนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
มาตรา 9 ทวิ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา 16 ถา
รายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แต
กรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน
(1) รอยละยี่สิบของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวมา
แลวแตกรณี กับอีก
(2) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสําหรับชําระคืนตน
เงินกู
การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น
หรือทําสัญญากูก็ได
การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงินคลัง แตการออก
พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากูตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน
การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวน
เงินที่จะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไขและวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตร
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ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและสาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากูนั้น
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
โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 10 งบประมาณรายจายประจําป หรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ที่ขอตั้งจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
ก็ได และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้น
ดวยก็ได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 พ.ศ. 2515
ขอ 3 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 11 งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใช
งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การตั้งงบประมาณรายจายขามปนี้
ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย
หมวด 3
การจัดทํางบประมาณ
มาตรา 12 ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่
ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจนั้น
มาตรา 13 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
รัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํากับ หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่
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ผูอํานวยการ ภายในเวลาที่ผูอํานวยการกําหนด
ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรี
เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตามความใน
วรรคกอน
งบประมาณประจําปนั้น ถามิไดยื่นภายในกําหนดเวลาตามความใน
สองวรรคแรก ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร
มาตรา 14 รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุน
สํารองจายตามมาตรา 29 ทวิ ก็ดี ใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลัง หรือ
เงินทุนสํารองจายนั้น ๆ ไป
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 มาตรา 4 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 15 ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี
เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภา เปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น
มาตรา 16 ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน
ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนได
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา 17 ในกรณีจําเปนจะตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวา หรือ
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรี
อาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาไดและใหแสดงถึงเงินที่พึง
ไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งดวย
การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด

-8หมวด 4
การโอนงบประมาณรายจาย
มาตรา 18 รายจายที่กําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมก็ดี จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได เวนแต
(1) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวา
จะมีผลเปนการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของ สวน
ราชการที่ถูกโอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานที่รับโอนหรือ
ที่รวมเขาดวยกัน หรือสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาว
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543
ขอ 3 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 19 รายจายที่กําหนดไวในรายการใด สําหรับสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 18(2) จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีที่เปนผลใหเพิ่มรายจายประเภทเงิน
ราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจ
จัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของ
สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไดตามความจําเปน
ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี จะโอนรายจาย
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได
(มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2543
ขอ 4 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 20 การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนด
ไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด

-9–
หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา 21 ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระะเบียบหรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ดวย
(1) จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน
(2) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(3) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้
ผูกพัน ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงิน
สงคลัง
(4) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับ
จายเงินและหนี้
(5) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 22 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจ
สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อประโยชนแหงวรรคกอนใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรี
มอบหมายเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
(วรรคสองของมาตรานี้ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 มาตรา 3)
มาตรา 23 ยกเวนกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 23 ตรี สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือตาม

- 10 อํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จนกวาจะ
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
รายจายใดมีจํานวนและระยะเวลาการจายเงินที่แนนอน ผูอํานวยการ
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขอ
อนุมัติเงินประจํางวดก็ได
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวม
รายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป พรอมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการกอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ดําเนินการตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือวรรค
สาม คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมกอนไดรับเงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพัน
เกินกวา หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมได
(มาตรานี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2511 มาตรา 4 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 มาตรา 3 โดยใหใชขอความ
ที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 23 ทวิ สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการ
กอหนี้ผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา
23 ตรี
(มาตรา 23 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2503 มาตรา 5)

- 11 มาตรา 23 ตรี รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตองกูยืมเงิน
เพื่อใชดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอํานาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ในกรณีกูยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงาน
ลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน
(2) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ และถาเปน
จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย
เงินที่ไดรับจากการกูยืมตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้น เพื่อนําไป
ใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง
(มาตรา 23 ตรี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 มาตรา 5 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 มาตรา 4
โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 24 บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ ไมวาจะไดรับตาม
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจาก
การใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้น
นําสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยาง
อื่น
สวนราชการใดไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการ
นั้นใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบให
เพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้นจายเงินหรือกอหนี้
ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง
ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือ หรือรวมมือกับรัฐบาล
ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด ไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่
สวนราชการไดรับสืบเนื่องจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกําหนด
เปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได

- 12 รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้น
ไปใชจายโดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ
(1) เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแหง
ทรัพยสินและจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา
(2) เงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ
สถานอื่นใดที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห
(3) เงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
(4) เงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุนใน
นิติบุคคลอื่น
การจายเงินตาม (2) และ (3) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (4) ตองเปน
ไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(มาตรานี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 มาตรา 6 , (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 มาตรา 5 และวรรคสี่ วรรคหา
ของมาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
มาตรา 4 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 25 (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2503 มาตรา 7)
มาตรา 26 ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการ กระทําการ
กอหนี้ผูกพันหรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลว ยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้น
โดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราช
บัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทําหรือ
ผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิดชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการได
จายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแกสวนราชการ
นั้น

- 13 บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําที่เปนการฝาฝนพระราช
บัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวใน
วรรคกอน จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน เวนแต
จะแสดงไดวาตนไดกระทําไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติ หรือ
ระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว
ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการ หรือลูกจางซึ่งไดทักทวง
คําสั่งของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น อาจไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ
มาตรา 27 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต
(1) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ
(2) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ
หรือที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบ
หรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง
ในกรณี (2) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือน
ปฏิทินของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา
ดังกลาว ก็ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป
(มาตรานี้แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 มาตรา 8 , (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 มาตรา 5 และ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2517 มาตรา 6 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 28 ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงิน
จากคลังตามงบประมาณรายจายขามปนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจาย
ขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นกําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไป
ไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน

- 14 (มาตรานี้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 มาตรา 9 โดยใหใชขอความที่พิมพไวนี้แทน)
มาตรา 29 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรอง
ราชการได
มาตรา 29 ทวิ ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง
เรียกวา "เงินทุนสํารองจาย" เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจาย
ไดในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
และเมื่อไดจายไปแลว ใหขอตั้งรายจายชดใชเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไวจายตอไป
(มาตรา 29 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 มาตรา 10)
มาตรา 30 เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจาย
เงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
รายงานการรับจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอรัฐสภา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 31 การฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชบังคับ
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัตินี้
ใหใชบังคับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 32 ปงบประมาณ พ.ศ. 2503 ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2503 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2503 และใหเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502
ปงบประมาณ พ.ศ. 2504 ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2504 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2504 และใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2503

- 15 มาตรา 33 สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจ
อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับตั้งแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 34 (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 มาตรา 11)

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
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2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
ราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 88 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2503
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511
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