
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502

                                             
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2502
เปนปที่ 14 ในรัชกาลปจจุบัน

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย คํ าแนะนํ าและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
          มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2499
          บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
          งบประมาณรายจาย หมายความวา จํ านวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงค
และภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
          งบประมาณรายจายขามป หมายความวา งบประมาณรายจายที่ใชไดเกินปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะ
เวลาที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
          ปงบประมาณ หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป
พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสํ าหรับปงบประมาณนั้น
          หนี้ หมายความวา ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน ส่ิงของ หรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอัน
เกิดจากการกูยืม การคํ้ าประกัน การซื้อหรือการจางโดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด
          เงินประจํ างวด หมายความวา สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรรใหจาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลา
หนึ่ง
          สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา สํ านักงานหรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวม ตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น
         รัฐวิสาหกิจ หมายความวา
          (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ
          (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ

                                                          
(1) รก.2502/98/454/27 ตุลาคม 2502



          (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกิน
กวารอยละหาสิบ
          (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม (ค) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุน
รวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
          (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ
(ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ
          คลัง หมายความวา คลังจังหวัดหรือคลังอํ าเภอ และใหหมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่
ธนาคารแหงประเทศไทยดวย
          เงินทดรองราชการ หมายความวา เงินที่กระทรวงการคลังจายและอนุญาตใหสวนราชการมีไวตามจํ านวนที่เห็นสม
ควร เพื่อทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือขอบังคับของกระทรวงการคลัง
          ผูอํ านวยการ หมายความวา ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ
          รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
          มาตรา 5(1) ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ  ทั้งนี้ ตามอํ านาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํ านักนายก
รัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลัง แลวแตกรณี
          กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
อ ํานาจหนาที่ของผูอํ านวยการ

                                             

          มาตรา 6  ใหผูอํ านวยการมีอํ านาจหนาที่จัดทํ างบประมาณกับปฏิบัติการอยางอื่นตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณดังตอไปนี้ดวย
          (1) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวย
รายละเอียดตามที่ผูอํ านวยการกํ าหนด
          (2) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
          (3) กํ าหนด เพิ่ม หรือลดเงินประจํ างวดตามความจํ าเปนของการปฏิบัติงานและตามกํ าลังเงินของแผนดิน
          (4) กํ าหนดระยะเวลาของเงินประจํ างวด
          มาตรา 7  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํ านวยการมี อํ านาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ
ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํ านวยการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํ านวยการมอบหมายมีอํ านาจที่จะ  เขาตรวจ
สรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
          เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํ านวยการมอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2515



หมวด 2
ลักษณะของงบประมาณ

                                             

          มาตรา 8  งบประมาณประจํ าปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติใหประกอบดวย
          (1) คํ าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสํ าคัญของงบประมาณ และ
ความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
          (2) รายรับรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบันและปที่ขอตั้งงบประมาณรายจาย
          (3) คํ าอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
          (4) คํ าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอตั้ง
          (5) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ
          (6) คํ าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอขอกูเพิ่มเติม
          (7) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อชวยราชการ
          (8) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป
          มาตรา 9  ในการเสนองบประมาณนั้น ถาประมาณการรายรับประเภทรายไดตามอํ านาจกฎหมายที่มีอยูแลว
เปนจํ านวนตํ่ ากวางบประมาณรายจายทั้งส้ินที่ขอตั้ง ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํ านวนสูง
กวาก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการแกสวนที่เกินดุลยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง
          มาตรา 9 ทว(ิ1) เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใชงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา 16
ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวงการคลังมีอํ านาจกูเงินไดตามความจํ าเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การ
กูเงินตามมาตรานี้ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน
          (1) รอยละยี่สิบของจํ านวนเงินงบประมาณรายจายประจํ าปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือของจํ านวนเงินงบ
ประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณที่ลวงแลวมา แลวแตกรณีกับอีก
          (2) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ตั้งไวสํ าหรับชํ าระคืนตนเงินกู
          การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทํ าสัญญากูก็ได
          การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยตั๋วเงินคลัง แตการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทํ าสัญญา
กู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน
          การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลังประกาศจํ านวนเงินที่จะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไข
และวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสารนั้น ในกรณีทํ าสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํ านวนเงินที่ไดกู
ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและสาระสํ าคัญอื่น ๆ ในสัญญากูนั้น
          ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 และแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517



          มาตรา 10(1) งบประมาณรายจายประจํ าปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบ
ประมาณรายจายของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ได และจะกํ าหนดใหมีรายการเงินสํ ารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจํ าเปน
ในงบกลางนั้นดวยก็ได
          มาตรา 11  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใชงบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบ
ประมาณไมได การตั้งงบประมาณรายจายขามปนี้ ตองกํ าหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย

หมวด 3
การจัดทํ างบประมาณ

                                             

          มาตรา 12  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่
เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
          มาตรา 13  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํ ากับหรือ
ควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจมีหนาที่รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจํ าปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  นั้นตอผู
อํ านวยการ ภายในเวลาที่ผูอํ านวยการกํ าหนด
         ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจา
ของทุน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตามความในวรรคกอน
          งบประมาณประจํ าปนั้น ถามิไดยื่นภายในกํ าหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก ผูอํ านวยการอาจพิจารณาการตั้ง
งบประมาณประจํ าปตามที่เห็นสมควร
          มาตรา 14(2) รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุนสํ ารองจายตามมาตรา 29 ทวิ ก็ดี ใหแยก
ตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงิน
คงคลังหรือเงินทุนสํ ารองจายนั้น ๆ ไป
          มาตรา 15  ใหผูอํ านวยการเสนองบประมาณประจํ าปตอนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลา
อยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น
          มาตรา 16  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปออกใชไมทันปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณราย
จายประจํ าปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํ านวยการกํ าหนดโดยอนุมัติ
นายกรัฐมนตรี
          มาตรา 17  ในกรณีจํ าเปนจะตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กํ าหนดไวในพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปคณะรัฐมนตรีอาจเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภา
ได และใหแสดงถึงเงินที่พึงไดมาสํ าหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอตั้งดวย
          การจัดทํ างบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธีการที่ผูอํ านวยการกํ าหนด

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2515
(2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503



หมวด 4
การโอนงบประมาณรายจาย
                                             

          มาตรา 18  รายจายที่กํ าหนดไวสํ าหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี จะโอนหรือนํ าไปใชสํ าหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  อื่นมิ
ได เวนแตจะไดตราเปนพระราชบัญญัติ
         มาตรา 19(1) รายจายที่กํ าหนดไวในรายการใด สํ าหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือตามพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณ   รายจาย จะ
โอนหรือนํ าไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํ านวยการ แตผูอํ านวยการจะอนุญาตมิไดในกรณีที่เปน
ผลใหเพิ่มรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี
          รายจายรายการตาง ๆ ที่กํ าหนดไวในงบกลาง ใหผูอํ านวยการมีอํ านาจจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิก
จายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ไดตามความจํ าเปน
          ในกรณีจํ าเปนผูอํ านวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการ
อื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได
          มาตรา 20  การใชรายจายสํ าหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กํ าหนดไวในแตละรายการตามพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจํ าปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํ านวยการกํ าหนด

หมวด 5
การควบคุมงบประมาณ

                                             

          มาตรา 21  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือขอบังคับ และใหมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
          (1) จัดใหมีการประมวลบัญชีการเงินแผนดิน
          (2) กํ าหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินสงคลัง ดวยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
          (3) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับ
เงิน การเก็บรักษาเงินและการนํ าเงินสงคลัง
          (4) กํ าหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับจายเงินและหนี้
          (5) กํ าหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203   ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2515



          มาตรา 22  ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมี
อํ านาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
          (1)เพื่อประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดวย
          มาตรา 23(2) ยกเวนกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 23 ตรี สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ไดแตเฉพาะตามที่ไดกํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือตามอํ านาจที่มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จนกวาจะไดรับอนุมัติเงินประจํ างวดแลว
          รายจายใดมีจํ านวนและระยะเวลาการจายเงินที่แนนอน ผูอํ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกํ าหนด
ใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขออนุมัติเงินประจํ างวดก็ได
          เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี
ใชบังคับแลว ใหสํ านักงบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดวาจะตองกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจํ าปตอ ๆ ไป พรอมทั้งจํ านวนเงินเผื่อเหลือเผ่ือขาด เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติการกอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลว ให
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดํ าเนินการตามระเบียบที่ผูอํ านวยการกํ าหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
          ในกรณีที่มีความจํ าเปนและเรงดวนและมิใชกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอํ านาจอนุมัติ
ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปหรือ
พระราช   บัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกอนไดรับเงินประจํ างวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูก
พันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจากที่กํ าหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปหรือพระราชบัญญัติงบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมได
          มาตรา 23 ทว(ิ3) สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทํ าการกอหนี้ผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการคํ้ า
ประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 23 ตรี
          มาตรา 23 ตร(ี4) รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล ถามีความจํ าเปนตองกูยืมเงินเพื่อใชดํ าเนินกิจการ ใหกระทรวงเจา
สังกัดมีอํ านาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้
          (1) ในกรณีกูยืมเงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงานลงทุนใหคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน
          (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํ านวยการ และถาเปนจํ านวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย
           เงินที่ไดรับจากการกูยืมตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อนํ าไปใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตอง
นํ าสงคลัง

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2511
(2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2534
(3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
(4) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 และแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517



          มาตรา 24(1) บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธิ์ไมวาจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับ
ชํ าระตามอํ านาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราช
การที่ไดรับเงินนั้น นํ าสงคลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกํ าหนด เวนแตจะมีกฎหมายกํ าหนดเปนอยางอื่น
          สวนราชการใดไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการนั้นใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี
หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมีผูมอบใหเพื่อหาดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้น จาย
เงินหรือกอหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนํ าสงคลัง
          ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวง
การชํ านัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศอื่นใดหรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงินใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงิน
ที่สวนราชการไดรับสืบเนื่องจากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกํ าหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนํ าสง
คลังก็ได
          (2)รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นํ าเงินนั้นไปใชจายโดยไมตองนํ าสงคลังก็ได คือ
          (1) เงินที่ไดรับในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือส้ินเปลืองแหงทรัพยสินและจํ าเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสิน
หรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา
          (2) เงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษาหรือสถานอื่นใดที่อํ านวยบริการอันเปนสาธารณ
ประโยชนหรือประชาสงเคราะห
          (3) เงินที่ไดรับในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํ านาจหนาที่
          (4) เงินที่ไดรับจากการจํ าหนายหุนในนิติบุคคลเพื่อนํ าไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่น
          (3)การจายเงินตาม (2) และ (3) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผูอํ านวยการ สวนการจํ าหนาย
หุนและการซื้อหุนตาม (4) ตองเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
          มาตรา 25(4)  (ยกเลิก)
          มาตรา 26  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการ กระทํ าการกอหนี้ผูกพันหรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลว
ยินยอมอนุญาตใหกระทํ าการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระ
ราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทํ าหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทํ าดัง
กลาว จะตองรับผิดชดใชจํ านวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทนใด ๆ ให
แกสวนราชการนั้น
          บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทํ าที่เปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวในวรรคกอน จะตองรวมรับผิดกับผูกระทํ าการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกัน
เวนแตจะแสดงไดวา ตนไดกระทํ าไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบังคับดังกลาว
          ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคํ าส่ังของผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่
จะปฏิบัติตามคํ าส่ังนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือระเบียบหรือขอบังคับ

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
(2)(3)  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
(4) ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503



          มาตรา 27(1) การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณใด ใหกระทํ าไดแตเฉพาะภายในป
งบประมาณนั้น เวนแต
          (1) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ
          (2) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินปงบประมาณ หรือที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป
และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลัง
          ในกรณี (2) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทินของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความ
จํ าเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ก็ใหขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป
          มาตรา 28(2) ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามป การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายขามปนั้น ให
กระทํ าไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจาย
ขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนส้ินกํ าหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจาก
คลัง ก็ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน
          มาตรา 29  ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดรองราชการได
          มาตรา 29 ทว(ิ3) ใหมีเงินทุนจํ านวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลังเรียกวา เงินทุนสํ ารองจาย เปนจํ านวนหนึ่งรอย
ลานบาท เงินทุนนี้ใหนํ าไปจายไดในกรณีที่มีความจํ าเปนเพื่อประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี และเมื่อไดจายไปแลว ใหขอตั้งรายจายชดใชเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไวจายตอไป
          มาตรา 30  เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจายเงินประจํ าปงบประมาณที่ส้ินสุดนั้นในราช
กิจจานุเบกษาโดยมิชักชา
          รายงานการรับจายเงินประจํ าปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํ า
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรัฐสภา

บทเฉพาะกาล

          มาตรา 31  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2502 ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา 27
แหง พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
          มาตรา 32  ปงบประมาณ พ.ศ. 2503 ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2503  และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปตอรัฐสภากอนส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502
          ปงบประมาณ พ.ศ. 2504 ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2504 และ
ใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าปตอรัฐสภากอนส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ. 2503

                                                          
(1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
(2)(3) แกไขเพิ่มเคิมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503



          มาตรา 33  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนนับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
          มาตรา 34(1)  (ยกเลิก)

   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
       จอมพล ส. ธนะรัชต
         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันเกี่ยวกับวิธีการ
งบประมาณและบัญชีการเงินแผนดินยังไมเหมาะสม ควรกํ าหนดใหมีแผนการเงินประจํ าป อันสมบูรณสํ าหรับ
สวนราชการทั้งมวล ใหมีการควบคุมงบประมาณอยางรัดกุม ใหการจายเงินงบประมาณเปนไปตามกํ าลังเงินเปนงวด ๆ
และใหมีการประมวลบัญชีและรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจายทั้งส้ินของแผนดิน  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณเสียใหม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชอยูใน
ปจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไมเหมาะสม ควรปรับปรุงใหการรับและการจายเงินแผนดินเปนไปโดยเรียบรอยและ
สะดวกตอการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบริหารการคลังที่ดี จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
          [รก.2503/88/882/25 ตุลาคม 2503]

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสม  จึงเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
          [รก.2511/10/27/30 มกราคม 2511]

                                                          
(1) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503



ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2515
          โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัติวา
ดวยงบประมาณรายจายงบกลาง แตมีปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ และ
กฎหมายดังกลาวบางฉบับไดกํ าหนดใหสํ านักงบประมาณมีอํ านาจจัดสรรและโอนรายจายงบกลาง และบางฉบับไดกํ าหนด
ใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงการคลัง  ฉะนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับรายจายงบกลางไดเปนไปในลักษณะเดียวกัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณใหมีบทบัญญัติวาดวยรายจายงบกลางไวเปนการแนนอน รวมทั้ง
แกไขบทบัญญัติวาดวยการกูเงินใหเหมาะสมกับสถานการณ
          [รก.2515/134/1พ./6 กันยายน 2515]

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เกี่ยวกับวิธีการกูเงิน วงเงินกูเพื่อใชจายในกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล การนํ าเงินรายไดสงคลังและวิธีการเบิกเงินงบประมาณรายจายขามปใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจํ า
เปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
          [รก.2517/83/1พ./16 พฤษภาคม 2517]

 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
 หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  เพื่อใหการจายเงินงบประมาณบางหมวดรายจายสามารถกระทํ าไดโดย
คลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติวาดวยวิธีการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายตอคณะ
รัฐมนตรีสํ าหรับรายการที่ตั้งงบประมาณรายจายไวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจํ าปตอ ๆ ไป เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนประหยัดเวลาและงบประมาณ  นอกจากนั้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนํ าเงินไปใช
จายโดยไมตองสงคลัง ใหรวมถึงการจํ าหนายหุนในนิติบุคคลที่ไมมีความจํ าเปนตองถือไวเพื่อนํ าไปซื้อหุนใน
นิติบุคคลอื่นแทนได เพื่อใหการบริหารทรัพยสินของรัฐเปนไปอยางมีประโยชนกับรัฐสูงสุด  จึงจํ าเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
         [รก.2534/168/1พ./25 กันยายน 2534]
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