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พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
จึ งทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ยการเงิ น การคลั งของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณี
ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
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(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มี ฐานะเป็ นกรม และให้ หมายความรวมถึ งจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หาร
ราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์ ก ารของรั ฐ บาลตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ด ตั้ งองค์ ก ารของรั ฐบาล กิ จ การของรั ฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือ
ทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นํารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับ
ไว้ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ หรื อ จากนิ ติ ก รรมหรื อ นิ ติ เหตุ หรื อ กรณี อื่ น ใด
ที่ต้องนําส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง
“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
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“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึง
บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้ น ายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั งรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รั ฐต้ องดํ าเนิ น นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่อหนี้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคม
และต้ องรั กษาวิ นั ยการเงิ นการคลั งตามที่ บั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดําเนินการใด ๆ
ของรั ฐที่ มี ผลผู กพั นทรั พย์ สิ นหรื อก่ อให้ เกิ ดภาระทางการเงิ นการคลั งแก่ รั ฐ ต้ องพิ จารณาความคุ้ มค่ า
ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทาง
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
อย่างเคร่งครัด
ในการพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ นโยบายการคลั ง การจั ด ทํ างบประมาณ การจั ด หารายได้
การใช้ จ่าย การบริหารการเงินการคลั ง และการก่ อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้ องพิ จารณาประโยชน์ ที่ รัฐหรือ
ประชาชนจะได้ รั บ ความคุ้ ม ค่ า และภาระการเงิ น การคลั งที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ รวมถึ งความเสี่ ย งและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
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คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ งสร้างความนิ ยมทางการเมื องที่ อาจก่ อให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ของรั ฐ” ประกอบด้ วย นายกรั ฐมนตรี เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลั ง
เป็ นรองประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง เลขาธิ การคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอื่น
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การงบประมาณ การจั ด เก็ บ รายได้
การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของรัฐ
(๔) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ
สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพั นเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และสัดส่วนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กํ าหนดอั ตราการชดเชยค่ าใช้ จ่ ายหรื อการสู ญเสี ยรายได้ ของหน่ วยงานของรั ฐในการดํ าเนิ น
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๘
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(๗) ปฏิ บั ติ การอื่ นใดตามที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ หรือกฎหมายอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม
ที่คณะกรรมการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสําหรับการวางแผน
การดําเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้ คณะกรรมการมี หน้ าที่ จัดทํ าแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลั งระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ าสามปี และอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลั ง ซึ่ งรวมถึ งประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่ าย
ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่ อคณะกรรมการจั ดทํ าแผนการคลั งระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ แล้ ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๕ การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําแผนการคลังระยะ
ปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คํานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายงบประมาณ เสถี ยรภาพและความยั่ งยื นทางการคลั งของประเทศ ความจําเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ าย
การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๑๖ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า แผนการคลั ง ระยะปานกลางที่ ค ณ ะรั ฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทํางบประมาณ และ
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึง
(๑) ความจําเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนํามาใช้จ่ายได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยอิ ส ระของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธรรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนู ญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณี องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ต้องเป็ นไปเพื่ อสนั บสนุ นองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
การทําหน้าที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยคํานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตลอดจนความเหมาะสมและ
ความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ ยวกั บบุ คลากรของรัฐและสวัสดิ การของบุ คลากรของรัฐ ต้ องตั้ งไว้
อย่างพอเพียง
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่ อการชําระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่ กระทรวงการคลังกู้หรือ
ค้ําประกัน ต้องตั้งเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินอย่างพอเพียง
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(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชยเพื่อการใด ๆ
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้งความเสียหายจาก
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ในโอกาสแรก
ที่กระทําได้
(๖) งบประมาณรายจ่ ายงบกลาง รายการเงิ นสํ ารองจ่ ายเพื่ อกรณี ฉุ กเฉิ นหรื อจํ าเป็ น ให้ ตั้ ง
ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจที่เป็น
ความจําเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้
ให้ แสดงเหตุ ผลความจํ าเป็ นและมาตรการในการแก้ ไขต่ อรั ฐสภาพร้ อมกั บการเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ก ระทํ า ได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ลและ
ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น
ที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้ มี การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายแก่ หน่ วยงานของรั ฐสภา ศาลยุ ติ ธรรม
ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคํานึงถึงการดําเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้น
มีอยู่ด้วย
ในกรณี ที่ หน่ วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ ง เห็ นว่างบประมาณที่ ได้ รับจั ดสรรอาจไม่ เพี ยงพอต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม และให้ สํ านั กงบประมาณเสนอความเห็ น ประกอบการพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิการด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐตามวรรคหนึ่ ง จั ด ให้ มี ระบบการจั ด ทํ าและการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกํากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
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การคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายอนุญาตให้กระทําได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนําเงินรายได้หรือเงินอื่นใด
ส่งคลัง ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้
เพื่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
จากที่กําหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณ
หรื อภาระทางการคลั งในอนาคตตามที่ คณะกรรมการกํ าหนด ให้ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ
การดํ าเนิ นการนั้ นจั ดทํ าแผนบริ หารจั ดการกิ จกรรม มาตรการ หรื อโครงการ ประมาณการรายจ่ าย
แหล่งเงินที่ ใช้ตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชน์ที่ จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมั ติ
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดําเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอใน
การขออนุมัตติ ่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ความจําเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการ จั ด ทํ ารายงาน
เปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทําตามวรรคหนึ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดําเนิ นกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดําเนินการนั้น ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟู
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หรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และ
แนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าว
ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้างทั้งหมดรวมกัน
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
ให้ ห น่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ รั บมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ ว่ าการมอบหมายนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ก่ อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทําประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการที่รัฐจะต้อง
รั บ ภาระทั้ ง หมดสํ า หรั บ กิ จ กรรม มาตรการ หรื อ โครงการนั้ น ๆ และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการและ
กระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้ หน่ วยงานของรัฐซึ่ งได้ รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทํ าบั ญชี สํ าหรับ
การดําเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดําเนินงานทั่วไป
พร้อมทั้ งเสนอรายงานผลการดํ าเนิ นการตามที่ ได้ รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์ต่ อรัฐมนตรี เพื่ อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้ กระทรวงการคลั งและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องบริหารจั ดการความเสี่ ยงทาง
การคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นําไปใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
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รายได้ แผ่ นดิ น ได้ แก่ เงินทั้ งปวงที่ หน่ วยงานของรั ฐจั ดเก็ บหรื อได้ รั บไว้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และ
ต้องนําส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็ บรายได้ แผ่นดิ นที่ เป็ นภาษี อากรจะกระทํ าได้ก็ แต่โดยอาศั ยอํานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษี อากรใด จะกระทํ าได้ ก็ แต่ โดยอาศั ยอํ านาจตามกฎหมาย
ที่ให้อํานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ ให้หน่วยงานของรัฐผู้เสนอ
จัดทําประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือลดภาษีอากรด้วย
มาตรา ๓๓ การจั ด เก็ บ ลด และยกเว้ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น ที่ เป็ น ค่ า ธรรมเนี ย มอั น มิ ใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทําได้ก็แต่โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ หรือข้ อบั งคั บ หรือได้ รับชํ าระตามอํ านาจหน้ าที่ หรือสั ญญา หรือได้ รับจาก
การให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นําส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่าย
ในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ
นั้นได้ และไม่ต้องนําส่งคลัง
ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด
หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับสืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือ
เช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับเงินในกรณี
ต่อไปนี้ นําเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนําส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจําเป็นต้องจ่าย
เพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
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(๒) เงิ นรายรั บของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ เป็ นสถานพยาบาล สถานศึ กษา หรื อสถานอื่ นใดที่
อํานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนําไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ ส่วนการจําหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกั นเงินรายได้ เพื่ อให้ หน่ วยงานของรั ฐนํ าไปใช้ จ่ ายตามวัตถุ ประสงค์ ของ
หน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกําไรสุทธิของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อนําส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพื่อนําส่งคลัง
ในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกําหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกําไรสุทธิหรือกําไรสะสม
เพื่อนําส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจํานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่ วยงานของรัฐจะก่อหนี้ ผูกพั นหรือจ่ายเงินได้ก็แต่ โดยอาศัยอํานาจที่ มีอยู่
ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงาน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ ผู้ มี อํ านาจอนุ มั ติ การจ่ ายเงินมี หน้ าที่ ในการตรวจสอบการใช้ จ่ ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
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มาตรา ๓๙ การเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น การจ่ ายเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
การนําเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงิ น ที่ ข อเบิ ก จากคลั ง ถ้ าไม่ ได้ จ่ ายหรื อ จ่ ายไม่ ห มด ให้ ห น่ วยงานของรั ฐ
ผู้เบิกนําส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้ รั ฐ มนตรี มี อํ านาจสั่ งจ่ า ยเงิ น จากคลั งเป็ น เงิ น ทดรองราชการ เพื่ อ ให้
ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือ
ตามข้ อผู กพั นในการกู้ เงินจากต่ างประเทศ หรือเป็ นกรณี จํ าเป็ นเร่งด่ วนที่ ไม่ สามารถรอการเบิ กเงินจาก
งบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการที่ได้จ่ายไปนั้น
ในโอกาสแรกที่กระทําได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
บัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงานของรัฐ
ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชําระเงินตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจั ดการทรัพย์สิ นที่ อยู่ ในความครอบครองหรือการกํ ากั บดู แลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาประโยชน์ของรัฐ
และประชาชน ความคุ้ มค่ า และความประหยั ด ซึ่ งต้ องกระทํ าด้ วยความรอบคอบ ระมั ดระวั ง และ
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ ตกเป็ นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้ วยเหตุ ใด ๆ
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
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ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําบัญชีทรัพย์สินของ
แผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนําขึ้นบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน
ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐอื่นดําเนินการ
แทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้ เป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จําเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหารสภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทําด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดําเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของประเทศและของหน่ วยงานของรั ฐ โดยต้ อ งกระทํ าด้ วยความรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความคุ้ มค่ า
ความสามารถในการชําระหนี้ การกระจายภาระการชําระหนี้ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๕๐ ให้ ค ณะกรรมการประกาศกํ าหนดสั ด ส่ ว นดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
(๕) สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินของรัฐบาล
และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชําระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่ อ มี ก ารกํ าหนดสั ด ส่ วนตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการรายงานสั ด ส่ วนดั งกล่ าวให้
คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้ กระทรวงการคลั งรายงานสั ดส่ วนหนี้ ตามมาตรา ๕๐ ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งต่ อ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณี ที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดําเนินการได้ตามสัดส่วนที่กําหนดตามมาตรา ๕๐
ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการ และระยะเวลาในการทําให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่กําหนดเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ เปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้ เงินของรั ฐบาล และการค้ํ าประกั นการชํ าระหนี้ ของหน่ วยงานของรั ฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้ําประกันการชําระหนี้นั้นไม่ได้
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บั ญญั ติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้ สาธารณะ ให้ กระทรวงการคลังกระทํ าได้ ก็แต่ โดยอาศั ยอํานาจตามกฎหมายที่ ตราขึ้นเป็ นการเฉพาะ
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และเฉพาะกรณี ที่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องดํ าเนิ นการโดยเร่งด่ วนและอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทัน
กฎหมายที่ ตราขึ้ นตามวรรคหนึ่ ง ต้ องระบุ วั ตถุ ประสงค์ ของการกู้ เงิน ระยะเวลาในการกู้ เงิ น
แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การดําเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
เบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกําหนดได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิ กจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา ๕๓
ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้ เงินเพื่ อชดเชยการขาดดุ ลงบประมาณหรือเมื่ อมี รายจ่ ายสู งกว่ารายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของ
เงินคงคลัง โดยคํานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละช่วงเวลาด้วย
เมื่ อปรากฏว่าในระหว่างปี งบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ หรือ
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ํากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่ง
ลงตามความจําเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้ เงิ น เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมตามกฎหมายว่ าด้ วยการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และต้องใช้
เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องดําเนินการโดยไม่อาจใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ ายได้ โดยต้ องมี การกํ าหนดวั ตถุ ป ระสงค์ ของการใช้ จ่ ายเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจํานวนเงินกู้ที่ต้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของ
แผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว
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มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นําไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ
ไม่มีการดําเนินการหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้นําส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มี
การดํ าเนิ นการ หรือไม่ มี ความจํ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้ นอี ก ให้ กระทรวง
การคลังนําเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้
ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่ อ นเริ่ ม ปี งบประมาณใด ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า แผนการกู้ เงิ น และ
การบริหารหนี้ เงินกู้ ที่ จะกระทํ าในปี งบประมาณนั้ น ส่งให้ กระทรวงการคลัง และเมื่ อได้ มี การกู้เงินแล้ ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานการกู้เงินประจําปี
งบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด
สวนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน

มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ การดํา
เนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นาํ ความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นํามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีก
ฎหมาย กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้า
ที่หรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้นําส่งคลัง
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โดยมิชักช้า ทั้งนี้ การนําเงิน ส่งคลังให้เป็น ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๖๒ ในกรณี ที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ให้กระทรวงการคลัง
เรียกให้หน่วยงานของรัฐนําเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทําได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเท่านั้น
โดยต้ องมี วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งที่ ชั ดเจนและเป็ นกรณี ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ หน่ วยงานของรั ฐต้ องปฏิ บั ติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นํา
รายรับจากการดําเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ รวมถึงไม่ซ้ําซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจั ด ตั้ ง การบริ ห าร การประเมิ น ผล การรวมหรื อ ยุ บ เลิ ก ทุ น หมุ น เวี ย น ให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณี ที่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งไม่ สามารถจั ดเก็ บรายได้ ให้ เพี ยงพอกั บการดํ าเนิ นการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จําเป็นและเหมาะสม
ไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ต้ อ งทํ าอย่ างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยต้ อ งพิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทํางบประมาณประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิ จารณา
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
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ในปี งบประมาณนั้ น โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการจั ด ตั้ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่ อหนี้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นตามอํ านาจที่ มี อยู่ ตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการจั ดตั้ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น ถ้ าเป็ นการกู้ เงินหรือการออกพั นธบั ตร ให้ อยู่ ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กําหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะด้วย
การกู้ เงิ น ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นการกู้ เงิ น จากต่ างประเทศหรื อ กู้ เป็ น เงิ น ตรา
ต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
ในกรณี หน่วยงานของรัฐที่ เป็นทุ นหมุนเวียน ให้ จัดทําบั ญชีและรายงานการเงินตามที่ กฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนด
มาตรา ๖๙ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ผู้ ทํ า บั ญ ชี ต ามหลั ก เกณ ฑ์ และคุ ณ สมบั ติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้ หน่ วยงานของรัฐจั ดทํ ารายงานการเงินประจํ าปี งบประมาณซึ่ งอย่ างน้ อย
ต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทํารายงาน
การเงินประจําปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกําหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ปฏิบัติด้วยก็ได้
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ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐนําส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนําส่ง
กระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้ สํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ สํ านั ก งานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ชอบตรวจสอบรายงานการเงิ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ให้ ต ามมาตรา ๗๐ ภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
มาตรา ๗๒ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นํ า ส่ งรายงานการเงิ น ประจํ า ปี พ ร้ อ มกั บ รายงานผล
การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และกระทรวง
เจ้ า สั งกั ด เว้ น แต่ ก รณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ สภา ศาลยุ ติ ธ รรม ศาลปกครอง
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอั ย การ ให้ นํ า ส่ ง ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการคลั ง และสํ านั กงบประมาณ และเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ด้ วย ทั้ งนี้ ภายในสามสิ บวันนั บแต่ วันที่ ได้ รับรายงานผลการตรวจสอบจากสํ านั กงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทําบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ า รายงานการรั บ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้ ก ระทรวงการคลั งจั ด ทํ ารายงานการเงิ น แผ่ น ดิ น ประจํ าปี งบประมาณ
ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดํ าเนิ นงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ และจัดส่ง
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทํารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจําปี
งบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย
รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภา
ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ ารายงานสถานะหนี้ สาธารณะ หนี้ ภาครั ฐ และ
ความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทํารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่ วยงานของรัฐ ซึ่ งประกอบด้ วย ข้ อมู ลจากรายงาน
การเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๗๐
ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวมของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงานการเงินรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)
รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐ ให้กระทรวงการคลัง
เปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทราบ รวมทั้ งเผยแพร่ ผ่ านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

มาตรา ๗๘ ภายในเดื อนมี นาคมของทุ กปี ให้ กระทรวงการคลังจัดทํ ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจําปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ที่อาจ
ก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
เมื่ อ กระทรวงการคลั งได้ จั ด ทํ ารายงานความเสี่ ยงทางการคลั งประจํ าปี แ ล้ ว ให้ นํ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้ ห น่ วยงานของรั ฐจั ดให้ มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทําด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม
กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทําผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษ
ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๒ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ ใช้บั งคับกับกฎหมายที่ กําหนดเกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี อากรหรือค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มขึ้นจากที่ กําหนดไว้
ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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มาตรา ๘๓ บทบั ญ ญั ติ ในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ ใช้ บั งคั บกั บการตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี สํ าหรับบรรดาภาระทางการเงินที่ มี กฎหมายบั ญญั ติ ให้ ส่ งเงินเข้ าสมทบหรือชดเชยเพื่ อการใด ๆ
ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทําบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบั ญ ชี ภาครั ฐและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐที่ กํ าหนดไว้ ในมาตรา ๖๘ ภายใน
ระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้ กระทรวงการคลั งดํ าเนิ นการจัดให้ มี รายงานการเงินตามมาตรา ๗๗ (๓)
และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ออกไว้ โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามวรรคหนึ่ งต้ องดํ าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จเพื่ อให้ มี ผลใช้ บั งคั บภายในหนึ่ งปี นั บแต่ วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ มี การกํ าหนดหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ทํ าบั ญ ชี
ตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทําหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญั ตินี้
ใช้ บั งคั บทํ าหน้ าที่ ต่ อ ไปได้ ทั้ งนี้ ให้ กระทรวงการคลั งจั ดทํ าหลั กเกณฑ์ และคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ทํ าบั ญ ชี
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ
และมั่ น คงอย่ างยั่ งยื น ตามกฎหมายว่าด้วยวินั ยการเงิน การคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้ อยต้อ ง
มีบทบัญ ญัติเกี่ยวกับกรอบการดําเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกําหนดวินัยทางการคลัง
ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

