
พระราชบัญญตัิวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 



  ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 62 
 “รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐ          
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
บัญญตัิแห่งชาติพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัที่ได้รับร่างพระราชบัญญตัิน้ัน 
 ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระยะเวลาที่แต่
ละหน่วยงานต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนีเ้มื่อรวมแล้ว
ต้องไม่เกนิสองร้อยส่ีสิบวันตามวรรคหน่ึง 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีส่ังให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันพ้นจากต าแหน่ง” 
  



เหตุผลความจ าเป็น ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 62 ก าหนด 

หน่วยงานของรัฐมแีนวทางในการด าเนินนโยบายด้านการคลงั
และมกีารรักษาวนัิยการเงนิการคลงั 

ไม่มีกฎหมายที่ก าหนดกรอบวินัยทางการคลงัเป็นการเฉพาะ 
(พ.ร.บ. วธีิการงบประมาณ/เงินคงคลงั/หน้ีสาธารณะ/การบริหารทุน
หมุนเวยีน) 

นวตักรรมการคลงัใหม่ ๆ  
(กิจกรรมก่ึงการคลงัผา่นสถาบนัการเงินของรัฐและวสิาหกิจ การใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณ การจดัตั้งกองทุนต่าง ๆ) 

ขาดภาพรวมสถานการณ์การคลงัของทั้งประเทศ 
(ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยติุธรรม ศาลปกครอง องคก์ร
ตามรัฐธรรมนูญ องคก์รมหาชน ทุนหมุนเวยีนท่ีเป็นนิติบุคคล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

เพือ่ให้มวีนัิยครอบคลุมนวตักรรมทางการคลงัใหม่ ๆ 

มข้ีอมูลของหน่วยงานของรัฐครบถ้วน สามารถวเิคราะห์
ภาพรวมสถานการณ์การคลงัของทั้งประเทศ 



พระราชบัญญัติวนัิยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 19 เมษายน 2561 

มีผลบังคบัใช้ 20 เมษายน 2561 
 
 



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

• เพือ่ให้มกีฎหมายหลกัเกีย่วกบัวนัิยการเงนิการคลงัทีชั่ดเจน 
• เพือ่ให้รัฐต้องรักษาวนัิยการเงนิการคลงัอย่างเคร่งครัดเพือ่ให้
เกดิเสถียรภาพและความมัน่คงอย่างยัง่ยนืต่อฐานะการเงิน
และการคลงัของประเทศ 
•น าบทบัญญตัิที่เกีย่วกบัวนัิยการเงนิการคลงัทีก่ 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 การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้
 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) หน่วยงานอืน่ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

ผู้รักษาการตามกฎหมาย : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 



หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 6 - 9) 
ความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์
เสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
และสังคม ความยัง่ยนืทางการคลงั 

มปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้างวนัิยให้ประชาชนเสียภาษอีากรให้ครบถ้วน 
 

 
 

ต้องรักษาวนัิยการเงินการคลงัตามกฎหมายนีแ้ละ
กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด 

 

การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย  
การออกกฎ หรือการด าเนินการใด ๆ ทีม่ผีลผูกพนั
ทรัพย์สินหรือก่อให้เกดิภาระทางการเงินการคลงั 

 

นโยบายการคลงั การจัดท างบประมาณ การจัดหา
รายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลงั และ

การก่อหนี ้
 

รัฐ 

คณะรัฐมนตรี 
 ต้องพจิารณา ประโยชน์ที่รัฐ
หรือประชาชนจะได้รับ ความ
คุ้มค่า และภาระการเงนิการคลงัที่
เกดิขึน้แก่รัฐ ความเส่ียงและความ
เสียหายที่อาจเกดิขึน้แก่การเงนิการ
คลงัของรัฐอย่างรอบคอบ 
 ไม่บริหารราชการแผ่นดนิโดยมุ่ง
สร้างความนิยมทางการเมือง 
 ต้องรักษาวนัิยในกจิการที่
เกีย่วกบัเงนิแผ่นดนิตามกฎหมายนี้
อย่างเคร่งครัด 



ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ (มาตรา 10 - 12) 

องค์ประกอบ  

 นายกรัฐมนตรี      ประธานกรรมการ  

 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั    รองประธานกรรมการ  

 ปลดักระทรวงการคลงั     กรรมการ 

 เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการ 

  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ     กรรมการ 

 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย    กรรมการ 

 ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั    เลขานุการ  

 และใหส้ านกังานเศรษฐกิจการคลงัปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ 
 

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลงั 



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 เพือ่เป็นกรอบวนัิยการเงิน     
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 

 



การก าหนดสดัส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ 

สัดส่วนตัวเลขเกีย่วกบัการตั้งงบประมาณ 
1. สดัส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 

สัดส่วนที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
2.0 - 3.5 

2. สดัส่วนงบประมาณเพื่อการช าระคืนตน้เงินกูข้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ซ่ึงรัฐบาลรับภาระ 

 

2.5 - 3.5 
 

3. สดัส่วนการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่ายขา้มปีงบประมาณ 

4. สดัส่วนการก่อหน้ีผกูพนัเกินกวา่หรือนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 

10 

5 

5. อตัราชดเชยค่าใชจ่้ายหรือการสูญเสียรายไดข้องหน่วยงานของรัฐในการด าเนิน
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 28 

30 



การก าหนดสดัส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรัฐ 

สัดส่วนตัวเลขเกีย่วกบักรอบในการบริหารหนีส้าธารณะ สัดส่วนทีค่ณะกรรมการฯ ก าหนด 

1. สดัส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 60 

2. สดัส่วนภาระหน้ีของรัฐบาล ต่อประมาณการรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 

 

35 

 
3. สดัส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อหน้ีสาธารณะทั้งหมด 10 

4. สดัส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ต่อรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้
และบริการ 

5 



ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ (มาตรา 13 – 30) 

• แผนการคลงัระยะปานกลาง (MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK : MTFF) 
 - ใช้เป็นแผนแม่บทหลกัส าหรับการวางแผนการด าเนินการทางการเงนิการคลงัและงบประมาณของรัฐ แผนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนการบริหารหนีส้าธารณะ 
 - ให้คณะกรรมการฯ จัดท าแผนการคลงัระยะปานกลางให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัส้ินปีงบประมาณทุกปี โดยให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบ 
 - แผนการคลงัระยะปานกลาง ให้มรีะยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (1) เป้าหมายและนโยบายทางการคลงั 
 (2) สถานะและประมาณการเศรษฐกจิ 
 (3) สถานะและประมาณการการคลัง ซ่ึงรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการ              
กบัดุลการคลงัน้ัน  
 (4) สถานะหนีส้าธารณะของรัฐบาล 
 (5) ภาระผูกพนัทางการเงนิการคลงัของรัฐบาล 
 

 



• แผนการคลงัระยะปานกลาง (MEDIUM TERM FISCAL FRAMEWORK : MTFF) 
   
   คณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ 
 
       คณะรัฐมนตรี 
     เห็นชอบ  
 
ประกอบการพจิารณาจัดท า     หน่วยงานของรัฐ 
กรอบวงเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    - การจัดเกบ็รายได้หรือหารายได้ 
       - การจัดท างบประมาณ 
       - การก่อหนี ้
 
  
 
 

การน าแผนระยะ
ปานกลางไปใช้ 



วนัิยการเงินการคลงัในการด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ 
• ความจ าเป็นและภารกิจ 

• ฐานะเงินนอกงบประมาณ 

• ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนีผ้กูพนั 

• การปฏิบตัิหน้าท่ีโดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอยัการ 

• สนบัสนนุ อปท. โดยพจิารณาความสามารถในการหารายได้ ความเหมาะสม รูปแบบ อปท 

การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

• งบประมาณรายจา่ยลงทนุ : ไมน้่อยกวา่ 20% ของงบประมาณรายจา่ยประจ าปี และ ไมน้่อยกวา่ วงเงิน
สว่นท่ีขาดดลุ 

• งบประมาณรายจา่ยเก่ียวกบับคุลากรของรัฐและสวสัดกิารของบคุลากรของรัฐ ตัง้ไว้อยา่งพอเพียง 

• งปม.เพ่ือช าระหนีภ้าครัฐ (ช าระคืนต้นเงินกู้  ดอกเบีย้ คา่ใช้จา่ยในการกู้ เงิน) ตัง้ไว้อยา่งพอเพียง 

• ภาระทางการเงินท่ีมีกฎหมายบญัญตัใิห้สง่เงินเข้าสมทบ/ชดเชย 

• ภาระทางการเงินเพ่ือชดเชยต้นทนุทางการเงินและการบริหารจดัการ และความเสียหายจากการด าเนิน
กิจกรรมฯ 

การตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 



วนัิยการเงินการคลงัในการด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ 

• การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน 
เว้นแต่จะมเีหตุจ าเป็นหรือเหตุฉุกเฉินทีม่อิาจหลกีเลีย่งได้ 

• การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ 
ผลสัมฤทธ์ิ หรือประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงนิ และความสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิและ
แผนพฒันาต่าง ๆ ด้วย 

 



วนัิยการเงินการคลงัในการด าเนินการทางการคลงัและงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมิ (มาตรา 21) 

• ต้องมเีหตุผลและความจ าเป็นที่
ต้องใช้จ่ายเงินระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณถัดไปได้ 

• ให้ระบุทีม่าของเงินทีจ่ะใช้จ่าย
ตามงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม
ด้วย 

การตัง้งบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง (มาตรา 22) 

• ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณทีีม่เีหตุผล
และความจ าเป็นทีไ่ม่อาจจัดสรร
หรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่
รับผดิชอบได้โดยตรง 

การจัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานของรัฐสภา ศาล 
องค์กรอสิระ อัยการ 

• เพยีงพอกบัการปฏบิัติหน้าทีโ่ดย
อสิระ 

• ยืน่ค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการ  

• จัดให้มรีะบบการจัดท า การใช้
จ่ายเงินอย่างมปีระสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล ก ากบัดูแลการใช้
จ่ายเงิน และระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 

การโอนงบประมาณรายจ่าย 
(มาตรา 24) 

• การโอนงบประมาณรายจ่าย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐจะ
กระท าไม่ได้ เว้นแต่จะมกีฎหมาย
อนุญาตให้กระท าได้ 



มาตรา 25 
การเสนอกฎหมายท่ีก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐไม่ตอ้งน าเงินรายไดห้รือเงินอ่ืนใด
ส่งคลงั ใหก้ระท าได้เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการท่ี
หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเกบ็ไวเ้พ่ือการด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีของตน 
โดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัก่อนเสนอกฎหมายต่อ
คณะรัฐมนตรี 

 

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลงั (ต่อ) 

การไม่น ารายได้
ส่งคลงั 

มาตรา 26 
เสนอกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัใหจ้ดัเกบ็ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนจากท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย เพ่ือใหห้น่วยงานของรัฐน าไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพ่ือการหน่ึงการใดเป็นการเฉพาะจะกระท ามิได้ เวน้แต่
กรณีการจดัเกบ็ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเพ่ือเป็นรายไดข้ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การเกบ็ภาษี
อากรหรือ

ค่าธรรมเนียม
เพิม่ 



ตวัอยา่งของการด าเนินการตามมาตรา 25 

ร่างพระราชบัญญัตส่ิงเสริมวสิาหกจิเพือ่สังคม พ.ศ. .... 
มาตรา 30 บญัญติัใหร้ายไดข้องกองทุนและส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติใหน้ าส่งเขา้กองทุน
เพื่อใหใ้นกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี โดยไม่ตอ้งส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงัและ
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 

การพจิารณา 
1. เป็นการเสนอกฎหมายท่ีก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้ส่งคลงั ซ่ึงกระท าไดเ้ฉพาะกรณีมี
ความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเกบ็ไวเ้พื่อด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป 
2. การเสนอกฎหมายดงักล่าวตามขอ้ 1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงัโดยกรมบญัชีกลาง 
ก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี 



 

• ให้หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเป็นผู้รับผดิชอบการด าเนินการน้ันจัดท าแผน
บริหารจัดการกจิกรรม มาตรการ หรือโครงการ ประมาณการรายจ่าย 
แหล่งเงินทีใ่ช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ทีจ่ะได้รับ  
โดยต้องเสนอพร้อมกบัการขออนุมตัิกจิกรรม มาตรการ หรือโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณทีีก่ารด าเนินการก่อให้เกดิการสูญเสียรายได้
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดท าประมาณการการสูญเสีย
รายได้และประโยชน์ทีจ่ะได้รับ เสนอในการขออนุมตัิต่อคณะรัฐมนตรี
ด้วย  

• ในการพจิารณาอนุมตัิ ให้คณะรัฐมนตรีพจิารณาความจ าเป็นเร่งด่วน 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ และภาระทางการคลงั หรือการสูญเสียรายได้ 
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตด้วย  

• ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผู้รับผดิชอบจัดท ารายงานเปรียบเทยีบ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับกบัการสูญเสียรายได้ทีเ่กดิขึน้จริงกบัประมาณการ 
ทีไ่ด้จัดท าเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบเป็นประจ าทุกส้ินปีงบประมาณ 
จนกว่าการด าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
 

 
• ให้กระท าได้เฉพาะกรณทีีอ่ยู่ในหน้าทีแ่ละอ านาจตามกฎหมายและอยู่ภายใน

ขอบแห่งวตัถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐน้ัน  
• เพือ่ฟ้ืนฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกจิ หรือเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการประกอบ

อาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน หรือเพือ่ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวนิาศกรรม 

•  ในการมอบหมาย คณะรัฐมนตรีต้องพจิารณาภาระทางการคลงัของรัฐทีอ่าจ
เกดิขึน้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ซ่ึงได้รับมอบหมายน้ัน และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลงั
ของรัฐและผลกระทบจากการด าเนินการดังกล่าว 

• ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ต้องมียอดคงค้างทั้งหมด
รวมกนัไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการก าหนด 

• ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมาย ไม่ว่าการมอบหมายน้ันจะเกดิขึน้ก่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดท าประมาณการต้นทุน ทางการเงินและ
การบริหารจัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดส าหรับกิจกรรม มาตรการ หรือ
โครงการน้ัน ๆ และแจ้งให้คณะกรรมการและกระทรวงการคลงัทราบ 
 

การด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกดิภาระต่องบประมาณ
หรือภาระทางการคลงัในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา 27) 

การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐด าเนินกจิกรรม มาตรการ หรือโครงการ โดย
รัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการด าเนินการน้ัน 

(มาตรา 28)  



• ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่อ
งบประมาณหรือภาระทางการคลังจัดท าบัญชีส าหรับการด าเนินการดังกล่าวแยกต่างหากจากบัญชีการ
ด าเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธ์ิต่อรัฐมนตรี 
เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ด้วย 

• ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลังให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลงัที่คณะกรรมการก าหนด 

 



หมวด 3 วินัยการเงนิการคลัง 

รายได้ 

รายจ่าย 

ทรัพย์สินและ
การบริหาร

ทรัพย์สินของรัฐ 

การก่อหนีแ้ละ
การบริหารหนี ้

เงนินอก
งบประมาณและ
ทุนหมุนเวียน 

การคลังท้องถิ่น 



วนัิยการเงนิการคลัง รายได้ 
ส่วนที่ 1 รายได้ (มาตรา 31 – 36) 

ภาษีอากร 
• จัดเกบ็ อาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย 

• ยกเว้น/ลด อาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย  โดยจัดท าประมาณ
การการสูญเสียรายได้และ
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

• พจิารณาถงึความเป็นธรรม 
เสมอภาค ไม่เลือกปฏบิัต ิการ
พัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพ
และความม่ันคงทางเศรษฐกจิ
และสังคม 

ค่าธรรมเนียม 
• จัดเกบ็ ลด ยกเว้น อาศัยอ านาจ
ตามกฎหมาย 

รายได้รัฐวสิาหกจิ 
• จัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อน าส่ง
คลังตามกฎหมายจัดตัง้
รัฐวิสาหกจิ 

• ให้รัฐวิสาหกจิที่ไม่ต้องเสียภาษี
เงนิได้นิตบิุคคล จัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีน าส่งคลัง ไม่น้อย
กว่าอัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

• กระทรวงการคลังก าหนดให้
น าส่งคลังเพิ่มเตมิตามสมควร 

การกันเงนิรายได้ 
(Earmarked Tax) 
• เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน าไปใช้
จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานนัน้ หรือเพื่อการหน่ึง
การใดเป็นการเฉพาะจะกระท า
มิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย 



วินัยการเงนิการคลัง ด้านรายได้ 

ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิ 

เงินก าไรสทุธิ
ของ

รัฐวิสาหกิจ 

คา่ธรรมเนียม 
ภาษีอากร 

หลกัการ : รายได้แผ่นดนิต้อง
น าส่งคลงั 



วินัยการเงนิการคลัง รายได้ 

ข้อยกเว้นไม่ต้องน าเงนิส่งคลัง 
 มีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 เงนิที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายในกจิการของหน่วยงานของรัฐ 
 เงนิที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ : รมว.กค. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น       
โดยไม่ต้องน าส่งคลังกไ็ด้ 

กรณีมีเหตุผลอันสมควร รมว.กค. อนุญาตให้น าเงนิที่ได้รับไปใช้จ่ายได้ 
 - เงนิที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิน้เปลืองแห่งทรัพย์สิน 
 - เงนิรายรับของหน่วยงานของรัฐที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
 - เงนิที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าที่ 
 - เงนิที่ได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในนิตบิุคคลเพื่อน าไปซือ้หุ้นในนิตบิุคคลอื่น 
   



วินัยการเงนิการคลัง รายจ่าย 
ส่วนที่ 2 รายจ่าย (มาตรา 37 – 43) 

• หลักการ การก่อหนีผู้กพันหรือจ่ายเงนิโดยอาศัยอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย โดยต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพจิารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธ์ิ และ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานของรัฐนัน้ด้วย 

• ให้ผู้มีอ านาจอนุมัตกิารจ่ายเงนิมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิของหน่วยงานของรัฐให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย 



วินัยการเงนิการคลัง รายจ่าย (ต่อ) 

ระเบียบที่ รมว.กค. ก าหนดโดย
ความเหน็ชอบ ครม.  

 
 

• การเบิกเงนิจากคลัง 
• การรับเงนิ 
• การจ่ายเงนิ 
• การเก็บรักษาเงนิ 
• การน าเงนิส่งคลัง 

หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการ 

• การเบิกเงนิ 
• การรับเงนิ 
• การจ่ายเงนิ 
• การเก็บรักษาเงนิ 

ระเบียบการใช้จ่ายเงนิทดรอง
ราชการของส่วนราชการ 

• เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย 
• เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ

ราชการในต่างประเทศ 
• เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันใน

การกู้เงนิจากต่างประเทศ 
• เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่

สามารถรอการเบิกเงนิจาก
งบประมาณได้ 

ส่วนราชการ 

ต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามกฎหมายเพื่อการนัน้ ๆ 

ตามหลกัธรรมาภบิาล
โปร่งใส & ตรวจสอบได้ 

บก. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว248 ลว. 24 พ.ค. 62 



วินัยการเงนิการคลัง รายจ่าย (ต่อ) 

• เงนิที่ขอเบกิจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานของรัฐผู้เบกิน าส่งคืนโดยไม่ชักช้า 

• การก่อหนีท้ี่ผูกพันการใช้จ่ายเงนิงบประมาณหรือเงนิอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ ต้องพจิารณาภาระ
ทางการเงนิที่เกดิขึน้และข้อผูกพันในการช าระเงนิตามสัญญา และประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย 



วนัิยการเงนิการคลงั การจดัให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ 
ส่วนที่ 3 (มาตรา 44 – 48) 
หลกัการ :  ต้องเป็นไปตามกฎหมาย โดยต้องพจิารณาประโยชน์ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และประหยดั 

เงนิหรือทรัพย์สินที่อยู่ใน       
ความครอบครองของหน่วยงาน

ของรัฐ 

• หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบดแูล
รักษาและบริหารทรัพย์สิน 

• ตามกฎหมาย/กฎ ท่ีเก่ียวข้อง 

• พิจารณาประโยชน์ของรัฐ ความ
คุ้มคา่ ประหยดั  

• รอบคอบ ระมดัระวงั บริหาร
ความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม 

ทรัพย์สินของแผ่นดนิและ
ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

• กค. รับผิดชอบดแูลรักษาและ
บริหารทรัพย์สินท่ีตกเป็นของ
แผน่ดิน และจดัท าบญัชี
ทรัพย์สินของแผน่ดิน 

• กรณีมีกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานอื่นของรัฐรับผิดชอบ
ดแูลรักษาและบริหารทรัพย์สิน
ของแผน่ดิน ให้จดัท าบญัชี
ทรัพย์สินและรายงาน กค. 
ทราบ ตามหลกัเกณฑ์ของ กค. 

การบริหารเงนิคงคลัง 

• ตามกฎหมายเงินคงคลงั 

• รักษาไว้ในระดบัท่ีจ าเป็น ให้มี
สภาพคลอ่งเพียงพอ 

• ค านงึถงึคา่ใช้จา่ยและต้นทนุใน
การบริหารสภาพคลอ่ง 

การจดัซือ้จดัจ้าง 

• ตามกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 

• ด าเนินการด้วยความสจุริต 
คุ้มคา่ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 



วนัิยการเงนิการคลงั การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้
ส่วนที ่4 (มาตรา 49 – 60) 
 

• หลักการ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐผู้กู้ เพ่ือประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ โดยกระท าด้วยความรอบคอบ 

• การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้ต้องค านึงถงึ 

 - ความคุ้มค่า 

 - ความสามารถในการช าระหนี ้

 - การกระจายภาระการช าระหนี ้

 - เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงนิการคลัง 

 - ความน่าเช่ือถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  



วินัยการเงนิการคลัง การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงั
ของรัฐก าหนดสดัสว่นตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการบริหารหนีส้าธารณะ 

คณะกรรมการฯ รายงานสดัสว่นตา่ง ๆ 
ท่ีก าหนดให้ ครม. ทราบ และเปิดเผย

ตอ่สาธารณชน 

ทบทวนสดัสว่นท่ีก าหนดอยา่งน้อยทกุ 
3 ปี และรายงานให้ ครม. ทราบ 



วินัยการเงนิการคลัง การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้
• คณะกรรมการฯ ก าหนดสัดส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 สัดส่วนหนีส้าธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 สัดส่วนภาระหนีข้องรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณ 

 สัดส่วนหนีส้าธารณะที่เป็นเงนิตราต่างประเทศต่อหนีส้าธารณะทัง้หมด 

 สัดส่วนภาระหนีส้าธารณะที่เป็นเงนิตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสนิค้าและบริการ 

 สัดส่วนอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

• ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนีท้ี่เกดิขึน้จริงต่อ ครม. และคณะกรรมการฯ ทุก 6 เดือน 

• กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ ให้ รมว.กค. รายงานเหตุผล วธีิการ และ
ระยะเวลาในการท าให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายในสัดส่วนที่ก าหนดเสนอ ครม. และเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบ 



วินัยการเงนิการคลัง การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้

• การกู้เงนิของรัฐบาล และการค า้ประกันการช าระหนีข้องหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาล  
 - ให้ปฏบิัตติามที่บัญญัตใินกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะโดยเคร่งครัด 
 - นอกเหนือจากกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ  
    กระทรวงการคลังสามารถด าเนินการได้โดยการตรากฎหมายเป็นการเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตขิองประเทศ โดยไม่อาจตัง้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ทนั 
    กฎหมายที่ตราขึน้ ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงนิ ระยะเวลาในการกู้เงนิ แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่าย
เงนิกู้ วงเงนิที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงนิกู้ และหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ 
    เงนิกู้ที่ได้รับ ให้ กค. เกบ็รักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบกิไปใช้จ่ายตามแผนงาน โดยไม่ต้องน าส่งคลัง   
เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 - การก่อหนีข้องหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการการก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้รัฐบาลจะค า้ประกันการ
ช าระหนีนั้น้ไม่ได้ 



วินัยการเงนิการคลัง การก่อหนีแ้ละการบริหารหนี ้

การกู้เงนิเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

• เม่ือรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 
• ด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานะของเงนิ
คงคลัง โดยค านึงถงึประมาณการรายได้
และแผนการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณในแต่
ละช่วงเวลา 

• หากระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถ
จดัเก็บรายได้เกินกว่าประมาณการ/เบิก
จ่ายเงนิต ่ากว่าประมาณการ ให้ กค. ปรับ
ลดวงเงนิที่จะกู้ตามความเหมาะสม 

• หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ
ต้องมีความพร้อมในการด าเนินการแล้ว 

การกู้เงนิเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

• กรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนิ
นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และต้องใช้เป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

• ให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน/ไม่อาจใช้จ่ายจากเงนิงบประมาณ
รายจ่ายได้ 

• ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
จ่ายเงนิ หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ 
แผนงาน/โครงการ จ านวนเงนิกู้ 

• หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ
ต้องมีความพร้อมในการด าเนินการแล้ว 

ก่อนเร่ิมปีงบประมาณ หน่วยงานของรัฐ          
ต้องจัดท าแผนการกู้เงนิและการบริหารหนีเ้งนิกู้
ส่งให้กระทรวงการคลัง และเม่ือกู้เงนิแล้วให้ส่ง
รายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย 
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ           
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการกู้เงิน
ประจ าปีงบประมาณและสถานะหนีเ้งนิกู้คงค้าง
เสนอต่อกระทรวงการคลัง 

เม่ือด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการเสร็จสิน้แล้ว มีเงนิ
เหลือ/ไม่ได้เบกิจ่าย ให้น าส่งคลัง 



วินัยการเงนิการคลัง เงนินอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน 
ส่วนที่ 5 (มาตรา 61 – 63) 

มีเท่าที่จ าเป็น 
น าหลักการใช้
จ่ายเงนิ
งบประมาณมาใช้
โดยอนุโลม 

ฝากไว้ที่ กค. เว้นแต่
มีกฎหมายก าหนด
เป็นอย่างอื่น/ขอตก
ลงกับ กค. 

เงนิคงเหลือให้น าส่ง
คลังโดยไม่ชักช้า 

เงนินอก
งบประมาณ 

จัดตัง้ตามกฎหมาย
เฉพาะ 

การขอจัดตัง้ การ
บริหาร การประเมินผล 
การรวม ยุบเลิก 

ทุน
หมุนเวียน 

กฎหมายว่าด้วยการ
บริหารทนุหมุนเวียน 

- วัตถุประสงค์ชัดเจน 
-กจิกรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏบิัติ
ตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์/
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสังคม 
-เหมาะสม ไม่ซ า้ซ้อน 

กค. เรียกให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวสิาหกิจ/อปท. น าเงนินอกงบประมาณเกินสมควรส่งคลัง ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไข ที่ รมว.กค. 
ก าหนดโดยความเหน็ชอบ ครม. 



ส่วนที ่6 การคลงัท้องถิ่น (มาตรา 64 – 67) 
หลกัการ : อปท. ตอ้งจดัเกบ็รายไดใ้หเ้พยีงพอในการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

- การจดัท างบประมาณ 
- การใชจ่้าย 
- การก่อหน้ีผกูพนั 
- การบริการทรัพยสิ์นของ อปท. 

วนัิยการคลงั 

ตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ ความ
คุม้ค่า ความประหยดั และ
ภาระทางการคลงัในอนาคต 

 

 
หลกัการ : การก่อหน้ี ของ อปท. ตามอ านาจท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย
จดัตั้งนั้น ถา้เป็นการกูเ้งินหรือการออกพนัธบตัรหรือการค ้าประกนั 
ใหอ้ยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะดว้ย 

การก่อหนีข้อง อปท. 

การกู้เงนิเป็นเงนิตราต่างประเทศตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีและ ครม. ดว้ย 



หมวด 4 การบัญชี รายงาน และการตรวจสอบ 

• กระทรวงการคลัง ก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

• กระทรวงการคลัง ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัตผู้ิท าบัญชี เพ่ือจัดท าบัญชีและรายงานการเงนิ 

• จัดท าบัญชีและรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายบญัชีภาครัฐ 

• จัดท าบญัชีและรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป 

• จัดท าบัญชีและรายงานการเงนิตามที่กฎหมายว่าด้วยทุนหมุนเวียนก าหนด ทุนหมุนเวียน 

รัฐวสิาหกจิ 

หน่วยงานของรัฐ 

บก.ที่ กค 0410.2/ว431 ลว. 24 ก.ย. 61 

กค. ที่ กค 0410.2/ว29 ลว. 5 เม.ย. 62 



รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ 

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

หน่วยงานของรัฐ 

• จัดท ารายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ ส่ง สตง. ภายใน 90 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ/ตามทีต่กลงกบั กค. 
(ส่ง กค.ด้วย) 

สตง. 

• ตรวจสอบรายงานการเงนิทีห่น่วยงานของรัฐส่ง ภายใน 180 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ/ตามทีต่กลงกบั กค. 

• ตรวจสอบและรายงานผลตามนโยบาย หลกัเกณฑ์และมาตรฐานทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด 

หน่วยงานของรัฐ 

• ส่งรายงานการเงนิประจ าปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบจาก สตง. ให้กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกดั (กรณหีน่วยงานของรัฐสภา 
ศาล องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอยัการ ให้ส่ง คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลงั และส านักงบประมาณ) 

• เปิดเผยต่อสาธารณชน/เผยแพร่ผ่านทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 



 
บัญชีการเงนิแผ่นดนิ 

 
• ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 

 กระทรวงการคลงั รายงานสถานะหนีส้าธารณะ/หนีภ้าครัฐความเส่ียงทางการคลงั เสนอ ครม. และคณะกรรมการนโยบายฯ 
ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณที่ส้ินสุด 

• เสนอ รมว.กค. ภายใน 45 วนั 
• เสนอ ครม. ภายใน 60 วนั 
• เสนอรัฐสภา ภายใน 90 วนั  

• งบแสดงฐานะการเงนิ 
• งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงนิ 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
• งบกระแสเงนิสด 
• รายงานการับจ่ายเงนิประจ าปีงบประมาณ 

 

 

รายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 

ส่ง สตง. ตรวจสอบ ภายใน 90 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

สตง. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

กค. เสนอรายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณ และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ต่อ ครม. เพือ่เสนอรัฐสภา ภายใน 210 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 



รายงานการเงินรวมภาครัฐ 

รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 
- รายงานการเงนิแผ่นดนิประจ าปีงบประมาณ 
- รายงานการเงนิของหน่วยงานของรัฐ 
 (ยกเว้นรายงานการเงนิของรัฐวสิาหกจิ และ อปท.) 

รายงานการเงินรวมของรัฐวสิาหกจิ 

รายงานการเงินรวมของ อปท. 

- เสนอ ครม. ภายใน 210 วนั นับแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 
- หน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ กค. เปิดเผยไว้ในรายงาน และแจ้งไว้ใน
รายงานที่เสนอ ครม.  
- เปิดเผยต่อสาธารณชน และเผยแพร่ทางส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

กระทรวงการคลงั จัดท ารายงานความเส่ียงทางการคลงัประจ าปี ภายในเดอืนมนีาคมของทุกปี เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ  
เพือ่ประกอบการจัดท าแผนการคลงัระยะปานกลาง และเสนอ ครม. เพือ่ทราบ 

แนวปฏบิัตใินการจัดท ารายงานการเงนิ
ภาพรวมส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่ กค 0410.2/ว2 ลว. 28 ม.ค. 62 



ตรวจสอบภายใน  ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 

หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี 
 
 
       
 
 
         

  

ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงัก าหนด  

กค. ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว105 ลว. 5 ต.ค. 61 

การตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน  

การบริหารจัดการความเส่ียง 

กค. ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว123 ลว. 14 พ.ย. 61 

กค. ที่ กค 0409.4/ว23 ลว. 19 มี.ค. 62 



หมวด 5 การตรวจเงินแผ่นดิน 

หลกัการ 
- กระท าโดยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เทีย่งธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
- เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

กรณกีระท าความผดิวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ การส่ังลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 



การลงโทษทางปกครอง 
• มาตรา 80 วรรคสอง ในกรณมีกีารกระท าผดิวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบญัญตัินี ้ การส่ังลงโทษ             

ทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
 - กรณไีม่เกดิความเสียหายแก่รัฐ 
   สตง. แจ้งให้หน่วยงานทราบเพือ่ก ากบัดูแลไม่ให้เกดิข้อบกพร่องอกี 
 - กรณเีกดิความเสียหายแก่รัฐ หรือจงใจไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ 
   สตง. แจ้งให้หน่วยงานด าเนินการเพือ่ให้มกีารชดใช้ค่าเสียหาย หรือด าเนินการทางวนัิย แล้วแต่กรณี 
• กรณทีีห่น่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามทีส่ านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิแจ้ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิเสนอคณะกรรมการ      

การตรวจเงนิแผ่นดนิเพือ่ส่ังลงโทษทางปกครอง 
• โทษทางปกครอง  
 - ภาคทณัฑ์  
 - ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 - ปรับทางปกครอง 
 ทั้งนี ้จะลงโทษปรับเป็นเงนิเกนิเงนิเดอืนสิบสองเดอืนของผู้ถูกลงโทษมไิด้ 



บทเฉพาะกาล (มาตรา 81 – 87) 

หน่วยงานของรัฐ 
ยกเว้น 

รัฐวิสาหกิจและทนุ
หมนุเวียน 

จดัท าบญัชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐภายในระยะเวลา 3 ปี 

นบัแตว่นัท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 

บทบญัญตัิในกฎหมายนีไ้ม่ใช้บงัคับกับ 
- การจดัเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม การกนัเงินรายได้ท่ีมีผลบงัคบัใช้
ก่อนวนัที่กฎหมายนีใ้ช้บงัคบั 
- การตัง้งบประมาณรายจ่ายส าหรับภาระทางการเงินที่กฎหมายก าหนด
ไว้ก่อนวนัที่กฎหมายนีใ้ช้บงัคบั 

กระทรวงการคลัง 

จดัท าหลกัเกณฑ์และ
คณุสมบตัิของผู้ท าบญัชีให้
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่

วนัท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 

คณะกรรมการ แผนการคลงัระยะปานกลาง 
ภายใน 90 วัน นบัแต่
วนัท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 



 

สวัสดีครับ 
 


