ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
หมวด ๑ บททัว่ ไป
สวนที่ ๑ การบังคับใช
สวนที่ ๒ โทษปรับทางปกครอง
สวนที่ ๓ การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิม่ โทษปรับทางปกครอง
สวนที่ ๔ เหตุยกเวนโทษปรับทางปกครองและอายุความ
หมวด ๒ ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
สวนที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
สวนที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจายเงิน
สวนที่ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน
สวนที่ ๔ ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
สวนที่ ๕ ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
สวนที่ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
สวนที่ ๗ ความผิดอื่น

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๔
--------------------------------------โดยที่มาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบ
การเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ (๑๔) และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ.

๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
"เงิน" หมายความวา เงินตราทีช่ ําระหนี้ไดตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึง เอกสารการเงินซึ่งใชแทนตัวเงิน
หรือมีมูลคาเปนเงิน เชน เช็ค ดราฟต ธนาณัติ เปนตน
“การบริหารการเงินและการคลัง” หมายความวา การรับ การเบิก การจาย การใชจาย การใชประโยชน การ
เก็บรักษา และการจัดการซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของหนวยรับตรวจที่ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ หรือตางประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชน
ดังกลาวทีห่ นวยรับตรวจ มีอํานาจ หรือสิทธิในการใชจา ยหรือใชประโยชนดว ย

“มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
และการคลังที่ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดอื่นใด ซึ่งการฝาฝนเปนความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และมีโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
“หนวยรับตรวจ”

หมายความวา

(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวงหรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมภิ าค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) หรือ (๕)
(๗)
หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มกี ฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูต รวจสอบ
“เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่นของหนวยรับตรวจ
แตไมรวมถึงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจผูมีอํานาจหนาที่อนุมัติ อนุญาต รับรอง ให
ความเห็นชอบ หรือการกระทําอื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคล ที่ไดกระทําไปเกี่ยวกับ
เรื่องการรับจาย การเก็บรักษา การตรวจสอบหรือการอื่นใด อันเปนผลตอเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนใด ๆ ของรัฐ
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบดวย
“ผูสั่งจาย” หมายความวา ผูมีอํานาจลงนามสั่งจายเงินหรือทรัพยสิน และเจาหนาที่ทั้งหลายที่มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติหนาที่ทเี่ กี่ยวกับการสั่งจายเงินหรือทรัพยสินของหนวยรับตรวจ
“โทษปรับทางปกครอง” หมายความวา โทษปรับโดยการหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือการเรียกใหชําระเงิน

ตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“เงินเดือน”
หมายความวา เงินที่จายใหแกเจาหนาทีเ่ ปนรายเดือนหรือคํานวณรวมเปนรายเดือนได โดยมี
อัตรากําหนดไวแนนอนในบัญชีอัตราเงินเดือนและคาจาง หรือกําหนดไวในเอกสารสําคัญอื่นใด แตทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินอื่นทีจ่ า ย
ควบกับเงินเดือนหรือคาจาง
“ความเสียหายแกรัฐ” หมายความวา ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ เนื่องจากการฝาฝน
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไมวาจะสามารถคํานวณความเสียหายนั้นเปนตัวเงินไดหรือไมก็ตาม
“ระเบียบ” หมายความวา ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ขอ ๔ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยชีข้ าดปญหาที่เกิดจากการบังคับใชระเบียบนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
สวนที่ ๑
การบังคับใช
--------------------------------------ขอ ๕ เจาหนาที่ผูใดจงใจฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ตามที่กําหนดในหมวด ๒ นี้ ถือวา
กระทําความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้
ขอ ๖ เจาหนาที่ตองรับผิดทางวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ตอเมื่อไดกระทําการในเวลาทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับ
และเปนการกระทําอันระเบียบนี้กําหนดเปนความผิด และกําหนดโทษไว
ขอ ๗ ถาระเบียบที่ใชในขณะกระทําความผิดแตกตางกับระเบียบที่ใชบังคับในภายหลังการกระทําความผิดใหใช
ระเบียบในสวนที่เปนคุณแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดไมวาในทางใด เวนแตกรณีที่คณะกรรมการไดมีคําวินจิ ฉัยชี้ขาดแลว
ในกรณีที่มีระเบียบออกใชบงั คับในภายหลังกําหนดวาการกระทําเชนนัน้ ไมเปนความผิดตอไป ใหเจาหนาที่ผูได
กระทําการนั้นพนจากการเปนผูกระทําความผิดตามระเบียบนี้ และถาคณะกรรมการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหลงโทษแลว ก็ให
ถือวาเจาหนาที่ผูนั้นไมเคยตองคําวินิจฉัยวาไดกระทําความผิดนั้น ถาไดรับโทษอยูก็ใหการลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
ในกรณีที่คณะกรรมการไดมคี ําวินิจฉัยชี้ขาดแลว แตผูกระทําความผิดยังไมไดรับโทษหรือกําลังรับโทษ และโทษ

ที่กําหนดตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ หนักกวาโทษตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง เมื่อสํานวนความปรากฏแก
คณะกรรมการหรือเมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน หรือเจาหนาทีผ่ ูกระทําความผิด
ไดรายงานหรือรองขอแลวแตกรณี ใหคณะกรรมการกําหนดโทษเสียใหมตามระเบียบทีอ่ อกใชบังคับในภายหลังนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการจะกําหนดโทษใหมตามความในวรรคสาม ถาปรากฏวาเจาหนาที่ ผูกระทําความผิดไดรบั
โทษมาบางแลว เมื่อไดคํานึงถึงโทษตามระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลัง หากเห็นเปนการสมควร คณะกรรมการจะกําหนด
โทษนอยกวาโทษขั้นต่ําที่ระเบียบที่ออกใชบังคับในภายหลังกําหนดไวถาหากมีก็ได หรือถาเห็นวาโทษที่เจาหนาที่ผูกระทํา
ความผิดไดรับมาแลวเปนการเพียงพอ คณะกรรมการจะใหการลงโทษสิ้นสุดลงเพียงนั้นก็ได
ขอ ๘ เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้ และเปนความผิดตามกฎหมาย
อื่นดวย แมเจาหนาที่ผูนั้นจะไดรับโทษตามกฎหมายอื่นแลว ก็ยังคงตองรับโทษในการกระทํานัน้ ตามระเบียบนี้ดวย

สวนที่ ๒
โทษปรับทางปกครอง
--------------------------------------ขอ ๙ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง มีอัตราโทษปรับทางปกครอง ๔ ชั้น ดังตอไปนี้
(๑) โทษชั้นที่ ๑ โทษปรับไมเกินเงินเดือน

๑ เดือน

(๒) โทษชั้นที่ ๒ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน
(๓) โทษชั้นที่ ๓ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๕ เดือน ถึง ๘ เดือน
(๔) โทษชั้นที่ ๔ โทษปรับเทากับเงินเดือนตั้งแต ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน
ขอ ๑๐ เจาหนาที่ผูใดตองรับโทษปรับทางปกครองในชั้นใดใหหกั เงินจากเงินเดือนหรือหักเงินเทากับจํานวนเงินเดือน
ที่เจาหนาที่ผูกระทําความผิดจะพึงไดรับในเวลาที่กระทําความผิดเปนคาปรับตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
เจาหนาที่ผกู ระทําความผิดที่ตอ งรับโทษปรับทางปกครองจะชําระคาปรับเปนระยะเวลากีเ่ ดือน และเดือนละจํานวน
เทาใด หรือเรียกใหชําระเงินอยางไรนั้น ใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
ใหหนวยรับตรวจซึ่งเจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองอยูในสังกัด หรือปฏิบัติงานอยูมีหนาที่ดําเนินการหัก
เงินเดือนใหเปนไปตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ และเงินที่หักแตละเดือนใหนําสงเปนรายไดแผนดิน ภายในระยะเวลา

หาวันทําการนับตั้งแตวนั ที่หกั เงินเดือนนัน้ แลวสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๑ กรณีที่เจาหนาที่ผูตองรับโทษปรับทางปกครองพนจากสถานะเจาหนาที่ อันไมอาจดําเนินการตามขอ ๑๐ ได
ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูนนั้ ชําระเงินคาปรับ และใหนําความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ โทษปรับทางปกครองโดยการหักเงินเดือนหรือการเรียกใหชําระเงินจะเปนจํานวนเทาใด เพียงใด หรือ
อยางไรนั้น ใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด ความสําคัญของมาตรการเกีย่ วกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐที่มกี ารฝาฝน ความเสียหายที่เกิดขึน้ แกรัฐ และเจตนาของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด ตลอดจนรายได ฐานะ
ครอบครัว ของเจาหนาที่ผูกระทําความผิด และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย
ขอ ๑๓ หากการกระทําใดอันเปนกรรมเดียว เปนความผิดตามระเบียบนี้หลายขอใหใชระเบียบขอที่มีโทษ
ปรับทางปกครองชั้นสูงสุด ลงโทษแกผูกระทําความผิด
กรณีมีการกระทําใดอันเปนความผิดหลายกรรมตางกัน
ระเบียบขอที่กําหนดวาการกระทํานั้นเปนความผิดทุกขอ

ใหผูกระทําความผิดรับโทษปรับทางปกครองตาม

โทษปรับทางปกครองตามระเบียบนี้เปนอันระงับไป เนื่องจากเหตุเจาหนาที่ผูกระทําความผิดถึงแกความตาย

สวนที่ ๓
การรอการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิ่มโทษปรับทางปกครอง
--------------------------------------ขอ ๑๔ ความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังที่อาจรอการลงโทษปรับทางปกครองไดตองเปนความผิดที่มีอัตรา
โทษชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒ และผูกระทําความผิดนั้นเปนเจาหนาที่ที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ หรือยายมาปฏิบัติงานใน
หนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูย ังไมบรรลุนิตภิ าวะ และไมเคยกระทําความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ตาม
ระเบียบนีม้ ากอน
ภายในระยะเวลาสองปนับแตคณะกรรมการสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทําความผิดตามระเบียบนี้
อีก ใหนําโทษที่รอไวมารวมกับโทษที่จะลงในครั้งหลังดวย
ถาหากปรากฏวาไมมีการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังอีก ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง

ให

เจาหนาที่ผูกระทําความผิดพนจากโทษที่ไดสั่งใหรอการลงโทษปรับทางปกครองไวนั้น
ขอ ๑๕ เจาหนาที่ผูใดตองคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหรับโทษปรับทางปกครอง ถาไดกระทําความผิดตาม
ระเบียบนี้อีกในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี
หรือภายในระยะเวลาหาปนับแตวันมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
คณะกรรมการอาจมีคําวินจิ ฉัยลงโทษครั้งหลังโดยเพิ่มโทษที่จะลงแกผนู ั้นหนึ่งในสามสวนของโทษที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับความผิดครั้งหลังก็ได
ข อ ๑๖ ความผิด วินั ย ทางงบประมาณและการคลัง ที่ไ ด ก ระทํา ในระหวางทดลองปฏิบัติราชการ หรือขณะ
ยายมาปฏิบัติงานในหนาที่ใหมไดไมเกินหกเดือน หรือเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ คณะกรรมการอาจไมถือเปนความผิดเพื่อการ
เพิ่มโทษปรับทางปกครองตามความในสวนนี้ก็ได
สวนที่ ๔
เหตุยกเวนโทษปรับทางปกครองและอายุความ
--------------------------------------ขอ ๑๗ เจาหนาที่ผูใดกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามระเบียบนี้เพราะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานพิสูจนไดวาเจาหนาที่ผูนั้นไดโตแยงหรือคัดคานคําสั่งนั้นไวแลว คณะกรรมการอาจ
ยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ผูกระทําความผิดนั้นก็ได
กรณีตามวรรคหนึ่งใหถือวาผูบังคับบัญชาทีส่ ั่งการเปนผูกระทําความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลัง
โทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

ตองรับ

ขอ ๑๘ ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ถามิไดดําเนินกระบวนพิจารณา ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยวิธีพจิ ารณาความผิดวินยั ทางงบประมาณและการคลังกับผูกระทําความผิดภายในกําหนดระยะเวลาหาป
นับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ

หมวด ๒
ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
สวนที่ ๑
ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
--------------------------------------ขอ ๑๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดเก็บเงินหรือรับชําระเงิน ไดรับชําระเงินแลวไมทําหลักฐานการรับเงินหรือไมออก
หลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินใหแกผูชําระเงิน เวนแตเปนกรณีที่มีขอยกเวนตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
ขอ ๒๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เก็บรักษาเงิน ไดรับมอบเงินเพื่อเก็บรักษา แตไมนําเงินเขาฝากหรือเก็บรักษาใน
ธนาคารหรือสถานที่ซึ่งเปนที่เก็บรักษาเงินของหนวยรับตรวจตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ช
บังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
ขอ ๒๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่นําเงินสง ไมนําเงินทีอ่ ยูในความรับผิดชอบสงหรือฝากคลัง หรือหนวยรับตรวจ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอเงินรายไดแผนดิน หรือเงินเบิกเกินสงคืน เจาหนาที่ผูกระทําตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒
ขอ ๒๒ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรค
หนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๒๓ ถาการกระทําความผิดตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ หรือ ขอ ๒๑ วรรคหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
เจาหนาที่ผกู ระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ถาเจาหนาที่ผกู ระทําความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓ และถาเปนกรณีตามขอ ๒๑ วรรคสอง ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

สวนที่ ๒
ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงิน และการจายเงิน
--------------------------------------ขอ ๒๔ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงินหรือจายเงิน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่
ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๒๕ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จายเงิน จายเงินนั้นโดยไมมีหลักฐานการจายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบังคับกับ
หนวยรับตรวจ หรือทําหลักฐานการจายเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๒๖ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เบิกเงิน ทําหลักฐานการเบิกเงินเปนเท็จ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๒๗ ถาการกระทําความผิดตามขอ ๒๔ ขอ ๒๕หรือ ขอ ๒๖ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรฐั เจาหนาที่ผูกระทํา
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ถาเจาหนาที่ผกู ระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้เปนผูสั่งจาย หรือผูบังคับบัญชา ตอง
รับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

สวนที่ ๓
ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการกอหนี้ผูกพัน
--------------------------------------ขอ ๒๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จดั การเกีย่ วกับเงินงบประมาณ กระทําการจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันกอนที่จะไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวด หรือจายเงิน หรือกอหนี้ผูกพันโดยไมมีงบประมาณกําหนดไวในรายการนัน้ ๆ และเปนการกระทําโดย
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้น
ที่ ๓
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ปกครองชั้นที่ ๔

เจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทาง

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏในภายหลังวาไดรับอนุมตั ิจากผูมีอํานาจใหกระทําไดตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ช
บังคับกับหนวยรับตรวจ คณะกรรมการอาจยกเวนโทษปรับทางปกครองแกเจาหนาที่ผกู ระทําความผิดนั้นก็ได

ขอ ๒๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดการเกีย่ วกับเงินงบประมาณ ละเลยไมเรงรัดจัดการหรือดําเนินการตามแผนงาน
งานหรือโครงการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๓๐ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้
ผูบังคับบัญชา ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

เปนผูสั่งจายหรือ

สวนที่ ๔
ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได
--------------------------------------ขอ ๓๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาทีค่ ํานวณภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่น เพื่อเรียกเก็บ คํานวณตัวเลขไมถูกตอง
ตามหลักเกณฑหรือความเปนจริง เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นนัน้ มิตองเสียหรือเสียนอยกวา
จํานวนที่จะตองเสีย ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
ขอ ๓๒ เจาหนาที่ผูใด มีหนาที่ประเมินทุนทรัพยหรือรายได เพื่อการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายได
อื่น ประเมินทุนทรัพยหรือรายไดนนั้ ต่าํ กวาความเปนจริงโดยชัดแจง เพื่อใหผมู ีหนาที่เสียภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือ
รายไดอื่นนั้น มิตองเสียหรือเสียนอยกวาจํานวนที่จะตองเสีย ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
ขอ ๓๓ เจาหนาที่ผูใด มีหนาที่จดั เก็บหรือเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอนื่ ละเลยไมจัดเก็บหรือไม
เรงรัดเรียกเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม หรือรายไดอื่นนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับ
ตรวจกําหนด ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
ขอ ๓๔ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้เปนผูบังคับบัญชา ตองรับ
โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓

สวนที่ ๕
ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
--------------------------------------ขอ ๓๕ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผใู ด มีอํานาจหนาทีอ่ นุมัติเกีย่ วกับเงินยืมของหนวยรับตรวจ อนุมัติใหยืมเงินหรือ
จายเงินยืมโดยไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบงั คับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรฐั ตองรับโทษ
ปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๓๖ ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมของหนวยรับตรวจ ตาม
กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ ละเลยไมเรงรัดหรือติดตามทวงคืนเงินยืมนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจกําหนด เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒

สวนที่ ๖
ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ
------------------------------------------ขอ ๓๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจาง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ แบงแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจางเพื่อใหอาํ นาจสั่งซื้อสั่งจางหรือวิธกี ารสั่งซื้อ
สั่งจางเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๓๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่
๔
ขอ ๓๙ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่กําหนดราคากลาง กําหนดคุณสมบัติผูเขาเสนอราคา จัดทํารายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ ในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจาง
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเปนการกีดกันหรือเอื้อประโยชนแกผูมีอาชีพขายหรือรับจางรายใด
รายหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๔๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ปดประกาศหรือจัดสงเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาจัดซื้อหรือจัดจาง ละเลย
ไมปดประกาศหรือจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกบุคคลหรือหนวยงานอืน่ เพื่อทราบหรือเผยแพรขาวการจัดซื้อหรือจัดจางตาม

กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๑
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช
บังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐเจาหนาที่ผูกระทําตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๔๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาผลการประกวดราคา หรือเปดซองสอบราคา รับพิจารณาผูเสนอราคาที่
ปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไข โดยรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๓
ขอ ๔๒ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นใหซื้อหรือจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตาม
กฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ หรือไมพิจารณาเสนอใหซื้อหรือจางผูเสนอราคาต่ําสุด โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓
ขอ ๔๓ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่เกีย่ วกับการทําสัญญาซื้อขายหรือจาง ปฏิบัติหรือละเวน การปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง
ชั้นที่ ๔
ขอ ๔๔ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ควบคุมงานหรือตรวจการจาง ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ไมถกู ตองตามกฎหมาย
หรือระเบียบทีใ่ ชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓
ถากรณีเจาหนาที่ซึ่งมีหนาทีค่ วบคุมงานหรือตรวจการจาง
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีต่ ามกฎหมายหรือ
ระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๔๕ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับ
กับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๔๖ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการเบิกจายพัสดุ หรือจัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุไมปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่
ไมถูกตองตามกฎหมายหรือระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรฐั ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๒
ขอ ๔๗ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ในการตรวจสอบพัสดุประจําป ไมปฏิบัตหิ รือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือ
ระเบียบทีใ่ ชบงั คับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรฐั ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๒
ผูบังคับบัญชาผูใดมีหนาทีแ่ ตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวย
รับตรวจ ไมแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๓

ขอ ๔๘ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยยานพาหนะของหนวยรับตรวจทีใ่ ชบังคับกับหนวย
รับตรวจ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบดังกลาวโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตอง
รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๒
ขอ ๔๙ ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดในสวนนี้ เปนผูบงั คับบัญชา ตอง
รับโทษปรับทางปกครองในชั้นที่สูงกวาอัตราโทษปรับทางปกครองตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นหนึ่งชั้น
เวนแต
ความผิดนั้นกําหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไวในชัน้ ที่ ๔ แลว

สวนที่ ๗
ความผิดอื่น
-------------------------ขอ ๕๐ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่ใชจายเงินงบประมาณ ไดใชจายเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค ที่ตั้งไว โดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับ
โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๓
ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูบังคับบัญชา ตองรับ
โทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔
ขอ ๕๑ เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําบัญชีหรือเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๓
เจาหนาที่ผูใดมีหนาที่จัดทําเอกสารเพื่อประกอบการดําเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับกับหนวยรับตรวจโดยมิชอบ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทาง
ปกครอง ชั้นที่ ๓
ถาเจาหนาที่ผูกระทําความผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชา
ตองรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔
ขอ ๕๒ ผูบังคับบัญชาผูใดทําการบริหารการเงินและการคลังดวยความเสี่ยงตอความเสียหายหรือเสียประโยชนท่พี ึง
คาดหมายได โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ตองรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔
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