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พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗
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(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน
ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
“ปี ง บประมาณ” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่
๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้
เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้อง
นําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ผู ก พั น อั น เกิ ด จากการกู้ ยื ม การค้ํ า ประกั น การซื้ อ หรื อ การจ้ า งโดยใช้ เครดิ ต หรื อ
จากการอื่นใด
“เงิ น จั ด สรร” หมายความว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของงบประมาณรายจ่ า ยที่ แ บ่ ง สรรให้ จ่ า ย หรื อ
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่ ว ยรั บ งบประมาณ” หมายความว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ข อรั บ หรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
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(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐานะเป็ นกรม และให้ ห มายความรวมถึ งจังหวัด และกลุ่ม จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
บริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒)
หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ
และการประเมิ น ผลและการรายงาน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ก ระทํ า ได้ เฉพาะกรณี มี ค วามจํ า เป็ น ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อํานวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย
หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ
มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สาระสําคัญ
ของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
(๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คําชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๖) รายงานเกี่ ย วกั บ สถานะเงิน นอกงบประมาณและแผนการใช้ จ่ ายเงิน นอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
(๗) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้
ตามที่มีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ต่ อ รั ฐ สภา ให้ ค ณะรัฐ มนตรีเสนอร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม โดยให้ แสดงเหตุ ผลและเงิ น ที่ พึ งได้ มาสํ าหรั บ จ่ ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย
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การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย
มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ
งบประมาณรายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ สํ า หรั บ แผนงานบู ร ณาการตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร ได้ แ ก่ งบประมาณรายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ย
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๓
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ
มาตรา ๑๙ ให้ ผู้ อํ านวยการมี ห น้ า ที่ แ ละอํ านาจจั ด ทํ างบประมาณกั บ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งอื่ น
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กํ าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓
(๓) เรี ยกให้ หน่ วยรั บงบประมาณเสนอประมาณการรายรั บและรายจ่ ายและสถานะเงิ นนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด
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(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(๕) กําหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรี
เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณชี้แจงข้ อเท็ จจริงตามที่ เห็ นสมควร และให้ ผู้ อํ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ที่ ผู้ อํ านวยการ
มอบหมายมี อํ า นาจที่ จ ะเข้ า ตรวจสรรพสมุ ด บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณได้
มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การจัดทํางบประมาณ
มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ
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มาตรา ๒๔ ในการจั ด ทํ า งบประมาณประจํ าปี ให้ สํ า นั ก งบประมาณเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ
(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี
เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การตาม (๑) แล้ ว ให้ ผู้ อํ า นวยการเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การยื่ น คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งแสดงวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ ห น่วยรับ งบประมาณจะต้อ งมีการก่อ หนี้ ผูกพั นงบประมาณมากกว่า
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ
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มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
โดยจะต้องยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ให้ นํ าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้ บั งคั บ กั บ การยื่ น คํ าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๓๐ การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่น
ภายในกํ าหนดระยะเวลาตามที่ ผู้ อํานวยการกําหนด หรือ ยื่น คํ าขอโดยไม่มี รายงานเกี่ย วกับ เงิน นอก
งบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ
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ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ําซ้อน
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย
มาตรา ๓๓ เว้น แต่ จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น อย่ างอื่ น การบริห ารงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ประโยชน์ ในการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทํ าได้เท่าที่จําเป็ นและไม่เกิดผลเสียหาย
ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่ นมิ ได้ เว้นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จากผู้ อํ านวยการ แต่ ผู้ อํ านวยการจะอนุ มั ติ มิ ได้
ในกรณี ที่ เป็ นผลให้ เพิ่ มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็น แผนงานหรือโครงการใหม่ เว้น แต่
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้ หน่ วยรับงบประมาณเบิ กจ่ายโดยตรง หรือเบิ กจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่ วยรับงบประมาณนั้ น ๆ
ได้ตามความจําเป็น
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้
หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ
มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้
ให้ รั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออกระเบี ย บกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด
บั ญ ชี เอกสาร และหลั ก ฐานต่ าง ๆ ของหน่ ว ยรับ งบประมาณได้ โดยให้ ถื อ ว่ าพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ยการ ให้ ผู้ รัก ษาการตามกฎหมายว่าด้ ว ยการนั้ น มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรื อ รายการและภายในวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้ อ งได้รับ อนุมั ติเงิน จัด สรร
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ ายตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณรายจ่ ายที่ จะต้ อง
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด
เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณี ที่ห น่ วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ ผูกพั น ไว้ก่อ นสิ้นปี งบประมาณ และได้มีการกัน เงิน ไว้
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิ ก เงิน จากคลั งตามวรรคสอง ให้ ข ยายออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น หกเดื อ นของ
ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ เป็ นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิ กเงินจากคลังให้ กระทํ าได้
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสํารองจ่าย”
เป็นจํานวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก
หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผล
มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและ
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานให้ ป ระกอบด้วย การติ ด ตามและประเมิน ผลก่อ นการจัด สรรงบประมาณ
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่ วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณ
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้ มีห น้ าที่ กํากับ หรือควบคุม กิจการของหน่ วยรับงบประมาณ หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร
ส่วนที่ ๒
การรายงาน
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน
มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ
ที่ สิ้ น สุ ด รวมทั้ งผลการปฏิ บั ติ งานให้ ผู้ อํ านวยการทราบภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ปี งบประมาณ
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๕๑ ให้ ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ ายงบกลางระหว่ างรายการ
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
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รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
หมวด ๘
ความรับผิด
มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น
บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ งได้ ทั ก ท้ ว งคํ า สั่ งของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ได้ บั น ทึ ก ข้ อ โต้ แ ย้ งไว้ เป็ น หนั ง สื อ แล้ ว ว่ า การที่ จ ะปฏิ บั ติ
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้ น ยังคงมีค วามหมายหรือเป็ น การอ้างอิ งความหมายตามบทนิ ยามคํ าว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ที่ มี ก ารกํ าหนดบทนิ ยามคํ าว่ า “รั ฐวิ ส าหกิ จ ” หมายความว่ า รั ฐวิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี
การงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ
มาตรา ๕๔ การจั ด ทํ า และการเสนองบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ที่ ได้ ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๖ ให้ ง บประมาณรายจ่ า ยของปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
และเงิน สํ ารองจ่ายเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรือ จําเป็ น ที่ ยั งมิ ได้ มี การก่ อ หนี้ ผู ก พั น แต่ ได้ มี การกั น เงิน และ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๗ ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทงบกลาง ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้
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การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ให้ ยั งคงใช้ บั งคั บ ต่ อ ไปเพี ยงเท่ าที่ ไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ กฎหมายว่ าด้ วยวิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐหรื อ
พระราชบั ญญั ตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบี ยบ หรือ หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน
การคลังของรัฐ
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๖๑ ให้ ก ระทรวงการคลั ง นํ า เงิ น ทุ นสํ า รองจ่ า ยตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย
การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมี ลั ก ษณะที่ มุ่ งเป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงบประมาณเป็ น สํ าคั ญ และเพื่ อ ให้
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

