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พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
การปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ตามกฎหมายต่ า งๆ ถ้ า เป็ น กรณี ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ฯลฯ
ให้หน่วยงานของรัฐนาแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบ
การพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทางบประมาณ และ การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
(๑) ความจาเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ เงินอืน่ ใด
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทาหน้าที่
ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยคานึงถึง
ความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกต่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคานึงถึง
การดาเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ และยื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องได้รับ การจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม และให้สานักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้วย
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ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด ท าและการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทามิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นาไปใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ และต้องนาส่งคลัง
ตามมาตร ๓๔
บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจาก การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจาก
ทรัพย์สินของราชการ ให้นาส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย ในกิจการ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้ เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย ในกิจการของ
หน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้อง
นาส่งคลัง
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง ได้ รั บ เงิ น ตามโครงการช่ ว ยเหลื อ หรื อ ร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนาส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี ต่อไปนี้
นาเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนาส่งคลังก็ได้
(๑) เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ในลั ก ษณะค่ า ชดใช้ ค วามเสี ย หายหรื อ สิ้ น เปลื อ งแห่ ง ทรั พ ย์ สิ น และจ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนาไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ ายเงิน ตาม (๒) และ (๓) ต้ องเป็นไปตามระเบี ยบที่ ได้รั บอนุ มัติจ ากรัฐ มนตรี และผู้ อานวยการ
สานั กงบประมาณ ส่ วนการจาหน่ ายหุ้ นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการ
ใดเป็นการเฉพาะจะกระทามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอานาจตามกฎหมาย
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หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย
การก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการใช้ จ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ การด าเนิ น งาน
ต้อ งเป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส คุ้ มค่ า และประหยั ด โดยพิจ ารณาเป้ า หมาย ประโยชน์ ที่ไ ด้ รั บ ผลสั ม ฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
ให้ ผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ เ ป็ น ไป
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานของรัฐ ผู้เบิกนาส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน
การจ่ า ยเงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทั้ ง นี้ ตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น
บั ญ ญั ติ ไ ว้ โดยต้ อ งเป็ น ไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ ต้องพิจารณาภาระทางการเงิน
ที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชาระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ และประชาชน ความคุ้มค่า และ
ความประหยัด ซึ่งต้องกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และ
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงานของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครอง
ดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่ วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด
โดยต้องดาเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อจัดทาบัญชี
และรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึง
การก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จะขอท าความตกลงกั บ กระทรวงการคลั ง จั ด ท ารายงาน
การเงิน ประจ าปี ซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกาหนดเงื่อนไขให้ห น่ว ยงานของรัฐ นั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี ง บประมาณหรื อ ตามที่ ไ ด้ ต กลงกั บ กระทรวงการคลั ง ตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนาส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
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ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบตรวจสอบรายงาน
การเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่
ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานการเงินประจาปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็น
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร
อัยการ ให้นาส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทาด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่ง ครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่นคงอย่างยั่งยื นตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
บทบั ญญัติเกี่ย วกับ กรอบการดาเนิน การทางการคลั งและงบประมาณของรัฐ การกาหนดวินัยทางการคลั ง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

