
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561



ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 62
“รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ          

มีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบ
ภาษีให้เกดิความเป็นธรรมแก่สังคม”

“กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ                
กรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก าหนดวินัยทางการคลัง ด้านรายได้
และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนีส้าธารณะ”



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 278
“ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีก าหนดด าเนินการให้

จัดท าร่างกฎหมายที่จ าเป็นตามมาตรา 58 มาตรา 62 และมาตรา 63 ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยส่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติ
บัญญตัิแห่งชาติพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันับแต่วนัทีไ่ด้รับร่างพระราชบัญญัติน้ัน

ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาที่แต่
ละหน่วยงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ เม่ือรวมแล้ว
ต้องไม่เกนิสองร้อยส่ีสิบวนัตามวรรคหน่ึง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันพ้นจากต าแหน่ง”



พระราชบัญญัติวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 19 เมษายน 2561

มีผลบังคบัใช้ 20 เมษายน 2561



วตัถุประสงค์ของ พ.ร.บ. วนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

• เพ่ือให้มกีฎหมายหลกัเกีย่วกบัวนัิยการเงนิการคลังทีชั่ดเจน
• เพ่ือให้รัฐต้องรักษาวนัิยการเงนิการคลงัอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
เกดิเสถียรภาพและความมัน่คงอย่างยัง่ยืนต่อฐานะการเงิน
และการคลงัของประเทศ
•น าบทบัญญตัิที่เกีย่วกบัวนัิยการเงนิการคลงัที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายต่าง ๆ มาก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับเดยีว



โครงสร้างของ พ.ร.บ. วนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561
ค านิยาม และผู้รักษาการตามกฎหมาย

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 นโยบายการเงนิการคลงั
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ
ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ

หมวด 3 วนัิยการเงนิการคลงั
ส่วนที่ 1 รายได้
ส่วนที่ 2 รายจ่าย
ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
ส่วนที่ 4 การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี้
ส่วนที่ 5 เงนินอกงบประมาณ
ส่วนที่ 6 การคลงัท้องถิ่น

หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ

หมวด 5 การตรวจเงนิแผ่นดนิ

บทเฉพาะกาล



สาระส าคญัของ พ.ร.บ. วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(1) ส่วนราชการ

(2) รัฐวสิาหกจิ

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอยัการ

(4) องค์การมหาชน

(5) ทุนหมุนเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด

ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั



คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ
องค์ประกอบ

นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั รองประธานกรรมการ 

ปลดักระทรวงการคลงั กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการ

ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ กรรมการ

ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ

ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั เลขานุการ 

และใหส้ านกังานเศรษฐกิจการคลงัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ



หน้าที่และอ านาจ

(1) ก าหนดวนิยัการเงินการคลงัเพิ่มเติมจากท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ีหรือในกฎหมายอ่ืน เพื่อใหห้น่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบติั โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ

(2) จดัท าและทบทวนแผนการคลงัระยะปานกลาง

(3) เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงบประมาณ การจดัเกบ็รายได ้การบริหารหน้ีสาธารณะ 
การบริหารทรัพยสิ์น และปัญหาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินการคลงัของรัฐ

(4) ก าหนดสดัส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สดัส่วนงบประมาณ
เพื่อการช าระหน้ีภาครัฐ สดัส่วนการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ สดัส่วนการก่อหน้ีผกูพนัเกินกวา่หรือ
นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย และสดัส่วนตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 50

(5) ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการบริหารจดัการความเส่ียงทางการคลงั

(6) ก าหนดอตัราการชดเชยค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดข้องหน่วยงานของรัฐในการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 28

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบวนัิยการเงิน     
การคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง การด าเนินกจิกรรม มาตรการ หรือโครงการที่
ก่อให้เกดิภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลงัในอนาคต พ.ศ. 2561

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดอตัราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้
ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินกจิกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 พ.ศ. 2561

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลงั 
พ.ศ. 2561

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง ก าหนดกรอบในการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2561

• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ เร่ือง หลกัเกณฑ์การรายงานสถานะหนีส้าธารณะ             
หนีภ้าครัฐ และความเส่ียงทางการคลงั พ.ศ. 2561



สาระส าคญัของ พ.ร.บ. วนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่เกีย่วข้องกบักรมบัญชีกลาง

กรมบญัชีกลาง

การตัง้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง
และการชดใช้เงนิ

คงคลัง
การยกเว้นการน า
เงนิส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดนิ

การออกกฎหมาย
เก่ียวกับการใช้

จ่ายเงนิ

การจัดการ
ทรัพย์สิน (ตัวเงนิ) 
ท่ีตกเป็นของ
แผ่นดนิ

การบริหารเงนิคง
คลังและการกู้

ชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ

การจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหาร

พัสดุ

เงนินอก
งบประมาณและ
ทุนหมุนเวียน

การบัญชีและ
รายงานการเงนิ

ตรวจสอบภายใน  
ควบคุมภายใน 
การบริหารความ

เส่ียง



การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางและการชดใช้เงินคงคลงั

มาตรา 20 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้
(1) ...

(2) งบประมาณรายจ่ายเกีย่วกบับุคลากรของรัฐและสวสัดกิารของบุคลากรของรัฐ ต้องตั้งไว้อย่าง
พอเพยีง

กรมบัญชีกลางขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนของงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายชดใช้

เงนิคงคลงั โดยในการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ซ่ึงเป็นงบประมาณรายจ่ายเกีย่วกบับุคลากร

ของรัฐและสวสัดกิารของบุคลากรของรัฐต้องตั้งไว้อย่างพอเพยีง



การยกเว้นการน าเงินส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา 25 การเสนอกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลัง 
ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐน้ันจะมีเงินเก็บไว้เพ่ือ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี

มาตรา 35 การกันเงินรายได้เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานน้ัน 
หรือเพ่ือการหน่ึงการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

กระทรวงการคลงัพจิารณาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบร่างกฎหมายทีห่น่วยงานของรัฐเสนอ 

กรณีทีม่ีการก าหนดบทบัญญัตใิห้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลงั



การออกกฎหมายเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงิน

มาตรา 39 การเบิกเงนิจากคลงั การรับเงนิ การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการน าเงนิส่งคลงั ให้
เป็นไปตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั



การออกกฎหมายเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงิน (ต่อ)

มาตรา 41 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจส่ังจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือตามข้อผูกพนัในการกู้เงินจากต่างประเทศ หรือ
เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

เม่ือส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปน้ันในโอกาสแรกที่
กระท าได้

ปรับปรุงระเบียบเกีย่วกบัเงนิทดรองราชการประเภทต่าง ๆ 
1. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการ 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัตกิรณฉุีกเฉิน 
4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพ่ือรองจ่ายตามโครงการเงนิกู้จากต่างประเทศ



การออกกฎหมายเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงิน (ต่อ)
มาตรา 34 บรรดาเงนิที่หน่วยงานของรัฐจดัเกบ็หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคบั หรือได้รับช าระตามอ านาจ

หน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเกบ็ดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้น าส่งคลงัตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็น
อย่างอ่ืน

ในกรณทีี่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงนิที่มีผู้มอบให้ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายในกจิการของหน่วยงานของรัฐน้ันกด็ ีหรือได้รับเงนิที่เกดิ
จากทรัพย์สินซ่ึงมีผู้มอบให้เพ่ือหาดอกผลใช้จ่ายในกจิการของหน่วยงานของรัฐน้ันกด็ ีให้หน่วยงานของรัฐน้ันจ่ายเงนิ หรือก่อหนีผู้กพนัภายในวงเงนิที่ได้รับน้ันได้ และ
ไม่ต้องน าส่งคลงั

ในกรณทีี่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงได้รับเงนิตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาต ิทบวงการช านัญพเิศษ
แห่งสหประชาชาต ิองค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงนิให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงนิที่ได้รับ สืบเน่ืองจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่าน้ัน 
รัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องน าส่งคลงัก็ได้

เม่ือมีเหตุผลอนัสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงที่ได้รับเงนิในกรณต่ีอไปนี ้น าเงนิน้ันไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องน าส่งคลงักไ็ด้

(1) เงนิที่ได้รับในลกัษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือส้ินเปลืองแห่งทรัพย์สิน และจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือบูรณะทรัพย์สินหรือจดัให้ได้ทรัพย์สินคืนมา

(2) เงนิรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอ่ืนใดที่อ านวยบริการอนัเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์

(3) เงนิที่ได้รับในลกัษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่

(4) เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในนิตบุิคคลเพ่ือน าไปซ้ือหุ้นในนิตบุิคคลอ่ืน



การออกกฎหมายเกีย่วกบัการใช้จ่ายเงิน (ต่อ)
การจ่ายเงนิตาม (2) และ (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรีและผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ส่วนการจ าหน่ายหุ้นและการซ้ือหุ้นตาม 

(4) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี

- ระเบียบการจ่ายเงนิที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐเกบ็ไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ 

(มาตรา 34 วรรคส่ี (2) และ (3)) 

- หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัเงนิที่ส่วนราชการได้รับโดยมีวตัถุประสงค์  (มาตรา 34 วรรคสอง)

- หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัเงนิที่ส่วนราชการได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกบัรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด 

หรือบุคคลใด (มาตรา 34 วรรคสาม

- หลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัตเิกีย่วกบัเงนิที่ส่วนราชการได้รับในลกัษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือส้ินเปลืองแห่งทรัพย์สินและจ าเป็นต้องจ่าย

เพ่ือบูรณะทรัพย์สินหรือจดัให้ได้ทรัพย์สินคืนมา (มาตรา 34 วรรคส่ี (1)) 



การจัดการทรัพย์สิน (ตัวเงิน) ที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

มาตรา 45 ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้กระทรวงการคลัง
มีหน้าที่รับผดิชอบเกีย่วกบัการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินน้ัน เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

ให้กระทรวงการคลงัมีหน้าที่จัดท าบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดนิตามประเภทและลกัษณะแห่งทรัพย์สินน้ัน
ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหาร

ทรัพย์สินของแผ่นดนิตามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานของรัฐดงักล่าวมีหน้าที่ จัดท าบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดนิและรายงาน
ให้กระทรวงการคลงัทราบด้วย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงัก าหนด

ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังน าขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแ ผ่นดิน 
ตามประเภทและลกัษณะแห่งทรัพย์สินน้ันต่อไปด้วย

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง กระทรวงการคลงัอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนด าเนินการแทนกไ็ด้

จัดท าหลักเกณฑ์ในการจัดท าและการรายงานบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดนิ



การบริหารเงนิคงคลงัและการกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

มาตรา 46 การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง โดยต้อง
รักษาไว้ในระดับที่จ าเป็น เพ่ือให้มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับการเบิกจ่ายเพ่ือการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย

มาตรา 55 การกู้ เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงินคงคลั ง         
โดยค านึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย

เม่ือปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณต ่ากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหน่ึง   
ลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม



การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

มาตรา 48 การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์          
ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
ของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องด าเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้

กรมบัญชีกลางก ากบัดูแลการบริหารพสัดุภาครัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้าง

และการบริหารพสัดุ พ.ศ. 2560 รวมทั้งระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด



เงนินอกงบประมาณและทุนหมุนเวยีน

มาตรา 61 เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณน้ัน ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 37 วรรคสอง มาใช้บังคับกับการใช้
จ่ายเงนินอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม

เงนินอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้น ามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืนหรือได้ท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นอย่างอ่ืน 

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เงนินอกงบประมาณน้ันเม่ือได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการน้ันแล้ว มีเงินคงเหลือให้น าส่งคลังโดยมิชักช้า ทั้งนี้ การน า
เงนิส่งคลงัให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กรมบัญชีกลางมหีนังสือเวยีนแจ้งให้หน่วยงานของรัฐน าเงนินอกงบประมาณฝากไว้ที่กระทรวงการคลงั



เงนินอกงบประมาณและทุนหมุนเวยีน (ต่อ)

มาตรา 62 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควรให้กระทรวงการคลังเรียกให้
หน่วยงานของรัฐน าเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการคลงัก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขเกีย่วกบัการเรียกให้หน่วยงานของรัฐ

ทีไ่ม่ใช่รัฐวสิาหกจิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินนอกงบประมาณทีเ่กนิความจ าเป็น

ส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิ 



เงนินอกงบประมาณและทุนหมุนเวยีน (ต่อ)

มาตรา 63 การจัดตั้งทุนหมุนเวยีนให้กระท าได้แต่โดยบทบัญญัตแิห่งกฎหมายเฉพาะเท่าน้ัน โดยต้อง
มวีตัถุประสงค์ในการตั้งทีชั่ดเจนและเป็นกรณีทีเ่ป็นกจิกรรมทีห่น่วยงานของรัฐต้องปฏบิัติตามหน้าที่เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสังคม และเหมาะสมทีจ่ะอนุญาตให้น ารายรับจากการ
ด าเนินกจิกรรมน้ันสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ ้าซ้อนกบัทุนหมุนเวยีนทีจ่ัดตั้งไว้แล้ว

การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมนิผล การรวมหรือยุบเลกิทุนหมุนเวยีน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน เว้นแต่จะมกีฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

การพจิารณาการจัดตั้ง การบริหาร การประเมินผลการรวมหรือยุบเลกิทุนหมุนเวยีน 

ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวยีน



การบัญชีและรายงานการเงิน 

มาตรา 68 ให้กระทรวงการคลงัก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่รัฐวสิาหกจิและทุนหมุนเวยีนจัดท าบัญชีและรายงานการเงนิตามมาตรฐานการ

บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหน่ึง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวสิาหกจิ ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป
ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นทุนหมุนเวยีน ให้จัดท าบัญชีและรายงานการเงนิตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารทุนหมุนเวยีนก าหนด

กระทรวงการคลงัประกาศมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ และนโยบายการบญัชีภาครัฐ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
2. มาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 69 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ท าบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เพ่ือจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตนีิ้

ประกาศหลกัเกณฑ์และคุณสมบัตผู้ิท าบัญชี



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย      
งบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิ ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนใด 
รวมถึงการก่อหนี ้ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลงัก าหนด

ในกรณีที่มีความจ าเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดท ารายงานการ เงิน
ประจ าปีซ่ึงมิใช่ปีงบประมาณกไ็ด้ และกระทรวงการคลงัจะก าหนดเง่ือนไข ให้หน่วยงานของรัฐน้ันปฏิบัติด้วยก็ได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง ให้
หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานตามวรรคหน่ึงให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบ และน าส่ง
กระทรวงการคลงัด้วย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงนิประจ าปี 



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 73 ให้กระทรวงการคลงัจัดท าบัญชีการเงนิแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐส าหรับบัญชีแผ่นดนิ



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 74 ให้กระทรวงการคลงัจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณทีส้ิ่นสุด 
เสนอต่อรัฐมนตรีภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณน้ัน

ภายในหกสิบวนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวนันับแต่วันส้ินปีงบประมาณ

1. ก าหนดมาตรฐานรายงานการเงินแผ่นดนิ

2. จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 45 วนั

นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานภายใน 14 พ.ย. 61)



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 75 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงนิ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ และจัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณตาม
มาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ส้ินปีงบประมาณ

ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณตามวรรคหน่ึง พร้อมด้วยรายงานผลการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามวรรคสองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอรัฐสภาภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันส้ิน
ปีงบประมาณ

1. ก าหนดมาตรฐานรายงานการเงนิแผ่นดนิ
2. จัดท ารายงานการเงนิแผ่นดนิและรายงานทีเ่กีย่วข้องส่งให้ สตง. ตรวจสอบภายใน 90 วนั
นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานภายใน 29 ธ.ค. 61)



การบัญชีและรายงานการเงิน (ต่อ)

มาตรา 77 ให้กระทรวงการคลงัจดัท ารายงาน ดงัต่อไปนี ้
(1) รายงานการเงนิรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณตามมาตรา 

75 และรายงานการเงนิของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 70 ยกเว้นรายงานการเงนิของรัฐวสิาหกจิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(2) รายงานการเงนิรวมของรัฐวสิาหกจิ
(3) รายงานการเงนิรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(4) รายงานการเงนิรวมภาครัฐ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงนิรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตาม (1) รายงานการเงนิรวม

ของรัฐวสิาหกจิตาม (2) และรายงานการเงนิรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตาม (3)
รายงานตาม (1) ถงึ (4) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ
ในกรณหีน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงนิภายในระยะเวลาตามมาตรา 70 ให้กระทรวงการคลงัเปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหน่ึง และ

ให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงนิตามวรรคหน่ึง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ด้วย

1. จดัท าหลกัเกณฑ์การจดัท ารายงานการเงนิรวม
2. จดัท ารายงานการเงนิรวมภาครัฐ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 210 วนันับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานภายใน 28 เม.ย. 62)



ตรวจสอบภายใน  ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกีารตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

1. มาตรฐานและหลกัเกณฑ์การตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ 

2. มาตรฐานและหลกัเกณฑ์การควบคุมภายในหน่วยงานของรัฐ
3. มาตรฐานและหลกัเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงหน่วยงานของรัฐ



การลงโทษทางปกครอง
• มาตรา 80 วรรคสอง ในกรณมีกีารกระท าผดิวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญตัินี ้ การส่ังลงโทษ             

ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ
- กรณไีม่เกดิความเสียหายแก่รัฐ
สตง. แจ้งให้หน่วยงานทราบเพ่ือก ากบัดูแลไม่ให้เกดิข้อบกพร่องอกี
- กรณเีกดิความเสียหายแก่รัฐ หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ
สตง. แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการเพ่ือให้มกีารชดใช้ค่าเสียหาย หรือด าเนินการทางวนัิย แล้วแต่กรณี

• กรณทีีห่น่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิแจ้ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิเสนอคณะกรรมการ      
การตรวจเงนิแผ่นดนิเพ่ือส่ังลงโทษทางปกครอง

• โทษทางปกครอง 
- ภาคทณัฑ์ 
- ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
- ปรับทางปกครอง
ทั้งนี ้จะลงโทษปรับเป็นเงนิเกนิเงนิเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูกลงโทษมไิด้



สวัสดีค่ะ


