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พระราชบญัญตั ิ

วธิีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เปนปที่ ๑๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒” 

 

  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  *[รก. ๒๕๐๒/๙๘/๔๕๔/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒] 

 

  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

  บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน 

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “งบประมาณรายจาย” หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาต 

ใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจาย 

  “งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา  งบประมาณรายจายที่ใชไดเกิน 

ปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

  “ปงบประมาณ” หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึง 

วันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 
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๒

  “หนี้” หมายความวา  ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงนิ 

สิ่งของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจาง 

โดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด 

  “เงินประจํางวด” หมายความวา  สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรรให 

จาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  “สวนราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่ม ี

ฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

  (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 

  (ข) บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา 

รอยละหาสิบ 

  (ค) บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  (ง) บรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

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

  (จ) บรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

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

  “คลัง” หมายความวา  คลังจงัหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึง 

บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

  “เงินทดรองราชการ” หมายความวา  เงินที่กระทรวงการคลังจายและอนุญาต 

ใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพ่ือทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือขอบังคับ 

ของกระทรวงการคลัง 

  “ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

  “รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

  มาตรา ๕*  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวากระทรวงการคลังรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช 

บัญญัติ ทั้งนี้ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลังแลวแตกรณี 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  *[มาตรา ๕  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๖ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
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๓

หมวด ๑ 

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 

   

 

  มาตรา ๖  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบติัการ 

อยางอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณดังตอไป 

นี้ดวย 

  (๑) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ 

รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

  (๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏบิัติ 

งานและตามกําลังเงินของแผนดิน 

  (๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 

 

  มาตรา ๗  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือ 

พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และ 

หลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

  เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการ 

มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 

หมวด ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 

   

 

  มาตรา ๘  งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติใหประกอบดวย 

  (๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอต้ัง 

  (๒) รายรบัรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบันและปที่ขอต้ัง 

งบประมาณรายจาย 

  (๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

  (๔) คําช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอต้ัง 

  (๕) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

  (๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทัง้ทีม่ีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอ 
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๔

ขอกูเพ่ิมเติม 

  (๗) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

  (๘) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 

  มาตรา ๙  ในการเสนองบประมาณนั้น ถาประมาณการรายรับประเภท 

รายไดตามอํานาจกฎหมายที่มีอยูแลวเปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจายทั้งสิน้ที่ขอต้ัง 

ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวาก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการ 

แกสวนที่เกินดุลยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 

  มาตรา ๙ ทวิ*  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใชงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา ๑๖ ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวง 

การคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ 

ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 

  (๑) รอยละยี่สบิของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวมา แลวแต 

กรณีกับอีก 

  (๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ต้ังไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู 

  การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทํา 

สัญญากูก็ได 

  การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง แตการออก 

พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

  การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลงัประกาศจํานวน 

เงินที่จะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไข และวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสาร 

นั้น ในกรณีทําสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่ไดกู ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะ 

เวลากูและสาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากูนั้น 

  ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา 

  *[มาตรา ๙ ทวิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๗] 

 

  มาตรา ๑๐*  งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ที่ขอต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจก็ได 

และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได 
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๕

  *[มาตรา ๑๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๖ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 

 

  มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใช 

งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจายขามปนี้ 

ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 

 

หมวด ๓ 

การจัดทํางบประมาณ 

   

 

  มาตรา ๑๒  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่ 

ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 

  มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตร ี

ซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่รับผิดชอบในการยื่น 

งบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตอผูอํานวยการ ภายในเวลาที่ผูอํานวย 

การกําหนด 

  ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตามความในวรรค 

กอน 

  งบประมาณประจําปนั้น ถามิไดยื่นภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรค 

แรก ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร 

 

  มาตรา ๑๔*  รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุน 

สํารองจายตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุน 

สํารองจายนั้น ๆ ไป 

  *[มาตรา ๑๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๑๕  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือ 

คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น 
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๖

  มาตรา ๑๖  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน 

ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนไดตาม 

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 

  มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงนิหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ 

นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรีอาจ 

เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาได และใหแสดงถึงเงินที่พึงไดมา 

สําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอต้ังดวย 

  การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การโอนงบประมาณรายจาย 

   

 

  มาตรา ๑๘*  รายจายที่กําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมก็ดี 

จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิไดเวนแต 

  (๑) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 

  (๒) ในกรณีทีม่ีพระราชกฤษฎีการวมหรอืโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวาจะม ี

ผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการที่ถูก 

โอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานที่รับโอนหรือทีร่วมเขาดวยกัน หรือ 

สวนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

  *[มาตรา ๑๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 

  มาตรา ๑๙*  รายจายที่กําหนดไวในรายการใด สําหรับสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) 

จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะ 

อนุญาตมิไดในกรณีที่เปนผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงนิราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม 

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

  รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรร 

ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของสวนราชการ 

และรัฐวิสาหกจินั้น ๆ ไดตามความจําเปน 
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๗

  ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจายงบกลาง 

รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได 

  *[มาตรา ๑๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 

  มาตรา ๒๐  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวใน 

แตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 

   

  มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพ่ือ 

ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) จัดใหมีการประมวลบญัชีการเงินแผนดิน 

  (๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิจากคลัง การ 

เก็บรักษาเงินและการนําเงนิสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  (๓) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน 

ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงนิ การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลงั 

  (๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับ 

การรับจายเงนิและหนี้ 

  (๕) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความ 

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ 

ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสรรพสมดุ 

บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  *เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

  *[มาตรา ๒๒ วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

  มาตรา ๒๓*  ยกเวนกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
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งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือตามอํานาจที่ 

มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงนิหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจาํป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จนกวาจะไดรับอนุมัติเงิน 

ประจํางวดแลว 

  รายจายใดมีจาํนวนและระยะเวลาการจายเงินที่แนนอน ผูอํานวยการโดย 

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขออนุมัติเงินประจํา 

งวดก็ได 

  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวมรายการ 

งบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินทีค่าดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 

รายจายประจาํปตอ ๆ ไป พรอมทั้งจํานวนเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

อนุมัติการกอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะ 

รัฐมนตรีอนุมติัแลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบที่ผูอํานวยการ 

กําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนและมใิชกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมติัใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกอนไดรับ 

เงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจาก 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติมได 

  *[มาตรา ๒๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 

  มาตรา ๒๓ ทวิ*  สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการกอหนี้ 

ผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี 

  *[มาตรา ๒๓ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๒๓ ตรี*  รัฐวิสาหกจิที่ไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตอง 

กูยืมเงินเพ่ือใชดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอาํนาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้ 

  (๑) ในกรณีกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงาน 

ลงทุนใหคณะกรรมการบรหิารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 

  (๒) ตองไดรบัความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ และถาเปน 

จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 
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  เงินที่ไดรับจากการกูยืมตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้น เพ่ือนํา 

ไปใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 

  *[มาตรา ๒๓ ตรี  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

  มาตรา ๒๔*  บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตาม 

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการ 

ใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้น นําสง 

คลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

  สวนราชการใดไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 

นั้นใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมผูีมอบใหเพ่ือหา 

ดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายใน 

วงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง 

  ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมอืกับรัฐบาล 

ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวาง 

ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงนิใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่สวนราชการไดรับสืบเนื่อง 

จากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 

  *รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้นไปใช 

จายโดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ 

  (๑) เงินที่ไดรบัในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน 

และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

  (๒) เงินรายรบัของสวนราชการที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่น 

ใดที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

  (๓) เงินที่ไดรบัในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

  (๔) เงินที่ไดรบัจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่น 

  *การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมติัจาก 

รัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบียบ 

ของกระทรวงการคลัง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

  *[มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และวรรคหา แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 

  มาตรา ๒๕* 

  *[มาตรา ๒๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๐

  มาตรา ๒๖  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหนี้ผูกพัน 

หรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา 

ซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิด 

ชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทน 

ใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น 

  บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําที่เปนการฝาฝนพระราช 

บัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวในวรรคกอน 

จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกันเวนแตจะแสดงไดวา ตนได 

กระทําไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการณฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบงัคับดังกลาว 

  ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคําสั่งของ 

ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือ 

ระเบียบหรือขอบังคับ 

 

  มาตรา ๒๗*  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต 

  (๑) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ 

  (๒) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือที่ 

ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ 

การเบิกจายเงนิจากคลัง 

  ในกรณี (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทิน 

ของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ก็ใหขอ 

ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป 

  *[มาตรา ๒๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗] 

 

  มาตรา ๒๘*  ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามปการขอเบิกเงินจากคลัง 

ตามงบประมาณรายจายขามปนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น 

กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ให 

ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 

  *[มาตรา ๒๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งจายเงนิจากคลังเปนเงินทดรองราชการได 

 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๑

  มาตรา ๒๙ ทวิ* ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา 

“เงินทุนสํารองจาย” เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีที่มีความจําเปน 

เพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อไดจายไปแลว ใหขอต้ังรายจาย 

ชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนนั้นไวจายตอไป 

  *[มาตรา ๒๙ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๓๐  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรบัจาย 

เงินประจําปงบประมาณที่สิน้สุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 

  รายงานการรบัจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ 

เสนอรัฐสภา 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

  มาตรา ๓๑  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

  มาตรา ๓๒  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณราย 

จายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

  มาตรา ๓๓  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยู 

แลวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกนิหกเดือนนับต้ังแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

  มาตรา ๓๔* 

  *[มาตรา ๓๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๒

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

      จอมพล ส. ธนะรัชต 

          นายกรัฐมนตรี 

 

   

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใชอยูใน 

ปจจุบันเกี่ยวกบัวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผนดินยังไมเหมาะสม ควรกําหนดใหมี 

แผนการเงินประจําป อันสมบูรณสําหรับสวนราชการทั้งมวล ใหมีการควบคุมงบประมาณอยาง 

รัดกุม ใหการจายเงินงบประมาณเปนไปตามกําลังเงินเปนงวด ๆ และใหมีการประมวลบัญชีและ 

รายงานเกี่ยวกับรายรับรายจายทั้งสิ้นของแผนดิน  จึงสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยวิธีการ 

งบประมาณเสยีใหม 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย 

วิธีการงบประมาณที่ใชอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไมเหมาะสม ควรปรับปรุงใหการ 

รับและการจายเงินแผนดินเปนไปโดยเรียบรอยและสะดวกตอการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบรหิาร 

การคลังที่ดี  จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

  [รก. ๒๕๐๓/๘๘/๘๘๒/๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีบทบญัญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสม จึงเห็นสมควร 

แกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  [รก. ๒๕๑๑/๑๐/๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๑๑] 

 

   

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวนัที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

  [รก. ๒๕๑๕/๑๓๔/๑พ/๖ กันยายน ๒๕๑๕] 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๓

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควร 

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เกี่ยวกับวิธีการกูเงิน วงเงินกูเพ่ือใชจายในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล การนําเงิน 

รายไดสงคลังและวิธีการเบิกเงินงบประมาณรายจายขามปใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

  [รก. ๒๕๑๗/๘๓/๑พ/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือใหการจายเงินงบประมาณ 

บางหมวดรายจายสามารถกระทําไดโดยคลองตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน และสมควรปรบัปรุงบทบัญญัติ 

วาดวยวิธีการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการที่ต้ัง 

งบประมาณรายจายไวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนประหยัดเวลาและงบประมาณ  นอกจากนั้น สมควรปรับปรุง 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําเงินไปใชจายโดยไมตองสงคลัง ใหรวมถึงการจําหนายหุนในนิติบุคคลที่ 

ไมมีความจําเปนตองถือไวเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่นแทนได เพ่ือใหการบริหารทรัพยสินของ 

รัฐเปนไปอยางมีประโยชนกับรัฐสูงสุด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  [รก. ๒๕๓๔/๑๖๘/๑พ/๒๕ กันยายน ๒๕๓๔] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การรวมหรือโอนกระทรวง 

ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ อาจกระทําไดโดยตราเปนพระราช 

กฤษฎีกา สมควรเพิ่มเติมขอยกเวนของการหามโอนงบประมาณรายจาย รวมทั้งควบคุมการโอน 

หรือนํางบประมาณรายจายที่เปนผลจากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใชในรายการอื่น 

ใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  [รก. ๒๕๔๓/๒๑ก/๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 

 


