พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป1

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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ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อ
หนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการ
ใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ
หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือ
กรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลังแต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่ง
คลัง
“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือ
บริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิต
หรือจากการอื่นใด
“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้
ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง
“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิสาหกิจ
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ
(๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้า
สิบ
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้
หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้และให้มีอานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม
งบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสาคัญ
การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทาได้เฉพาะกรณีมีความจาเป็นตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่
กากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย
ผู้อานวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ
มอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับ
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย

หมวด ๒
ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจาปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ
ดังต่อไปนี้
(๑) คาแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน
สาระสาคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
(๓) คาอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
(๔) คาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
(๗) คาอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม
(๘) ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภท
รายได้ตามที่มีกฎหมายให้อานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจานวนต่ากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอ

ตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะ
จัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย
ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีออกใช้ไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการกาหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสาหรับ
จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย
วิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจาแนกได้ ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
(๕) งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน
๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
การจาแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรร
ให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณ และให้มีรายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับ
แผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไป
ร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ
งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดให้จ่าย
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่าย
ให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกาหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย
การจัดทางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓
หน้าที่และอานาจของผู้อานวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจจัดทางบประมาณกับปฏิบัติการอย่าง
อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กาหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทา
งบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓
(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะ
เงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อานวยการกาหนด
(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย
(๕) กาหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจาเป็นของการปฏิบัติงาน
(๖) กาหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร
(๗) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของผู้อานวยการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อานวยการเสนองบประมาณประจาปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อ
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกให้หน่วย
รับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ผู้อานวยการมอบหมายมีอานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของ
หน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมายตาม มาตรา ๒๑ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔
การจัดทางบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทางบประมาณต้องคานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการ
คลังของประเทศ ความจาเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม
นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
การใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทางบประมาณประจาปี ให้สานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายงบประมาณประจาปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่า
วงเงินงบประมาณ
(๒) กาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ชาระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) กาหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของ
รัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดาเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๑
การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมาย
กาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อ
ผู้อานวยการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
การยืน่ คาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนดด้วย

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสาหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายต่อผู้อานวยการ

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทา

หน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณโดยจะต้องยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ให้นาความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการโดยทั่วไปหรือสาหรับการดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อานวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการโดยทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้
ยื่นภายในกาหนดระยะเวลาตามที่ผู้อานวยการกาหนด หรือยื่นคาขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงิน
นอกงบประมาณตาม มาตรา ๒๕ และ มาตรา ๒๘ ให้ผู้อานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ให้ได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทา
แผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้
ในการดาเนินการ ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจ
ของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้าซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทางบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนด

หมวด ๕
การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่อผู้อานวยการตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนาไปใช้สาหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่
(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนาไปใช้ได้
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็น
การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอน
หรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทาได้เท่าที่จาเป็นและไม่เกิดผล
เสียหายต่อการดาเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กาหนดไว้ในแผนงานหรือ
รายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะ
โอนหรือนาไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ แต่
ผู้อานวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็น
แผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อานวยการมี
อานาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วย
รับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่มีความจาเป็นผู้อานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด ๖
การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจออกระเบียบกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอานาจเรียกให้หน่วยรับ
งบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า
ตรวจสรรพสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการกากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่าย

งบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่
รับผิดชอบในการกากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตาม
วรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้
เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอานาจที่มีอยู่ตาม
กฎหมายอื่น
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรและ รายจ่ายอื่นที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร
ในกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่
จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่
จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป
รวมทั้งจานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและมิใช่กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้
ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนดในมาตรา ๔๑ ด้วย
โดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณใด
ให้กระทาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น
ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงิน
จากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มี
การกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว
การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอ
ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทาได้
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณ
รายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกาหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
แต่หากมีความจาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุน
สารองจ่าย” เป็นจานวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นาไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจาเป็นและ
เร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว

ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้
จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗
การประเมินผลและการรายงาน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ในระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผล
ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่าย
งบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การ
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการกาหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนด ให้ผู้อานวยการจัดทา
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
กาหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกาหนดให้มีหน้าที่กากับหรือ
ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ
ในกรณีทหี่ น่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒
การรายงาน

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อานวยการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อานวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่าง
รายการที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
รายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

หมวด ๘
ความรับผิด

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับ
งบประมาณผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทาการดังกล่าวนั้นโดยฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่ง
อาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทาหรือผู้ยินยอมให้กระทาการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้
เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหม
ทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทาตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับ
ผู้กระทาการฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทาไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติหรือระเบียบดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งได้ทักท้วงคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่
จะปฏิบัติตามคาสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้
บังคับบัญญัติบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ให้หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่า
บทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าวในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมาย
ตามบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับที่มีการกาหนดบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดาเนินการปรับปรุงหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่ง
หรือในกฎตามวรรคสองให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทาและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่
ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทงบกลาง ให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดาเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียง
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มี
ผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอานาจตาม
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ

รัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนาเงินทุนสารองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------

๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้วันที่
๑. วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. จานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และ เรียกว่า
๑. งบประมาณรายจ่าย

๒. งบประมาณรายจ่ายข้ามปี

๓. เงินนอกงบประมาณ

๔. เงินจัดสรร

๓. ข้อใดคือความหมายของ "งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตาม
วัตถุประสงค์"
๑. งบประมาณรายจ่าย

๒. งบประมาณรายจ่ายข้ามปี

๓. เงินนอกงบประมาณ

๔. เงินจัดสรร

๔. ข้อใดถือเป็นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
๔. ถูกทุกข้อ

๕. ปีงบประมาณ คือข้อใด
๑. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป
๒. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายนของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป
๓. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ เมษายนของปีถัดไป
๔. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายนของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีนั้น

๖. บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่ต้องนาส่ง
คลังแต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง เรียกว่า
๑. งบประมาณรายจ่าย

๒. งบประมาณรายจ่ายข้ามปี

๓. เงินนอกงบประมาณ

๔. เงินจัดสรร

๗. ข้อใดถือเป็นหน่วยรับงบประมาณ
๑. สภากาชาดไทย

๒. องค์การมหาชน

๓. รัฐวิสาหกิจ

๔. ถูกทุกข้อ

๘. ข้อใดถือเป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้
๑. กระทรวง
๒. กรม
๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย
๔. ถูกทุกข้อ

๙. รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดต้องมีทุนรวมอยู่
ด้วยตามข้อใด
๑. ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐

๒. เกินร้อยละ ๕๐

๓. กึ่งหนึ่ง

๔. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๙

๑๐. ข้อใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

๒. องค์การบริหารส่วนตาบล

๓. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

๔. ถูกทุกข้อ*

๑๑. ข้อใดคือความหมายของ “ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความ
รวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย”
๑. คลัง

๒. เงินคงคลัง

๓. เงินแผ่นดิน

๔. เงินสารอง

๑๒. ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าในเนื้อหามีการอ้างถึง “ผู้อานวยการ” จะหมายถึงผู้ดารงตาแหน่งใน
ข้อใด
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๑๓. ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าในเนื้อหามีการอ้างถึง “รัฐมนตรี” จะหมายถึงผู้ดารงตาแหน่งในข้อใด
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๑๔. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๑๕. ข้อใดไม่ใช่เอกสารประกอบงบประมาณประจาปีที่เสนอต่อรัฐสภา
๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒. คาอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ
๓. รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของส่วนราชการ
๔. คาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

๑๖. ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ต่ากว่างบประมาณรายจ่ายให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาด
ดุลต่อ
๑. สภาผู้แทนราษฎร

๒. วุฒิสภา

๓. รัฐสภา

๔. คณะรัฐมนตรี

๑๗. ใครเป็นผู้เสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอ
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. รัฐสภา

๔. คณะรัฐมนตรี

๑๘. ใครเป็นผู้กาหนดวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๙. ในเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
จาแนกได้กี่ประเภท
๑. ๕ ประเภท

๒. ๘ ประเภท

๓. ๑๐ ประเภท

๔. ๑๒ ประเภท

๒๐. ประเภทของงบประมาณรายจ่ายในข้อใดเป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง
๑. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
๒. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
๓. งบประมาณรายจ่ายสาหรับดาเนินงาน
๔. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ

๒๑. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจาก
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เรียกว่า
๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

๒. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

๓. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

๔. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน

๒๒. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สาหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับ
งบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดาเนินการ เรียกว่า
๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
๒. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
๓. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
๔. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน

๒๓ งบประมาณรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ เรียกว่า
๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

๒. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

๓. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร

๔. งบประมาณรายจ่ายสาหรับทุนหมุนเวียน

๒๔. อานาจของหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงบประมาณ ข้อใดไม่ถูกต้อง
๑. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทากรอบประมาณการรายจ่าย
๒. กาหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยความเห็นชอบของ
รัฐสภา
๓. กาหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจาเป็นของการปฏิบัติงาน
๔. กาหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

๒๕. ให้ผู้อานวยการเสนองบประมาณประจาปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
เป็นเวลาอย่างน้อยกี่เดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น
๑. หนึ่งเดือน

๒. สองเดือน

๓. สามเดือน

๔. สี่เดือน

๒๖. ในการจัดทางบประมาณประจาปี ให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลัก
๑. กระทรวงการคลัง
๒. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔. สานักงบประมาณ

๒๗. การจัดทางบประมาณประจาปีหน่วยงานใดต้องมาร่วมกับหน่วยงานหลักในการจัดทา
งบประมาณ
๑. กระทรวงการคลัง
๒. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔. ถูกทุกข้อ

๒๘. ในการจัดทางบประมาณประจาปีต้องกาหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ
และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่ปี
๑. ๑ ปี

๒. ๓ ปี

๓. ๑๐ ปี

๔. ๒๐ ปี

๒๙. เมื่อได้ดาเนินการกาหนดนโยบายงบประมาณประจาปีแล้ว ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ต้องนาเสนอต่อใครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. สภาผู้แทนราษฎร

๒. วุฒิสภา

๓. รัฐสภา

๔. คณะรัฐมนตรี

๓๐. ถ้าหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า ๑ ปีงบประมาณและมี
วงเงินตามข้อใดขึ้นไป ต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
๑. ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒. ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓. ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๔. ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๓๑. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
รวบรวมคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด

๔. หัวหน้าสานักงานจังหวัด

๓๒. เมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับคาขอตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว จะนาเสนอ
ต่อไปยังผู้ใด
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๓. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ต้องยื่นคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อใคร
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๔. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องยื่นคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อใคร
๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓๕. หน่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินการ
โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. กระทรวงการคลัง
๒. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔. สานักงบประมาณ

๓๖. การจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ต้องมีการจัดทาแผนตามข้อใด
๑. จัดทาแผนการปฏิบัติงาน

๒. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. จัดทาแผนงานบูรณาการ

๔. จัดทาแผนงบประมาณแบบบูรณาการ

๓๗. ใครเป็นผู้อนุมัติแผนงานบูรณาการ
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓๘. ข้อใดถือว่าเป็นองค์ประกอบของ แผนงานบูรณาการ
๑. เป้าหมายร่วม

๒. งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดาเนินการ

๓. ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน

๔. ถูกทุกข้อ

๓๙. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ได้มีการกาหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้อง
จัดทาแผนตามข้อใด
๑. แผนงานบูรณาการ และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. แผนการปฏิบัติงาน และ แผนงบประมาณแบบบูรณาการ
๓. แผนการปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. แผนการดาเนินงาน และ แผนงานบูรณาการ

๔๐. งบประมาณรายจ่ายจะโอนหรือนาไปใช้สาหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นได้ในข้อใด
๑. มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนาไปใช้ได้
๒. ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่
๓. การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน
๔. ถูกทุกข้อ

๔๑. ใครมีอานาจจัดสรรรายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลางได้
๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๔๒. ถ้าผู้อานวยการสานักงบประมาณจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดรายการหนึ่ง
ไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันสามารถขออนุมัติจาก
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๔๓. ตามพระราชบัญญัตินี้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณ
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๔๔. รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ต้องเสนอให้ใครพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓. คณะรัฐมนตรี

๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๔๕. รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณต้องเสนอผู้มีอานาจอนุมัติภายในกี่วันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายมีผลใช้บังคับ
๑. ๑๕ วัน

๒. ๒๑ วัน

๓. ๖๐ วัน

๔. ๙๐ วัน

๔๖. กรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินออกไปได้
อีกไม่เกินกี่เดือนของปีงบประมาณถัดไป
๑. ๑ เดือน

๒. ๒ เดือน

๓. ๓ เดือน

๔. ๖ เดือน

๔๗. งบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกาหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกิน
กาหนดเวลาตามข้อใด
๑. ๑ เดือน

๒. ๓ เดือน

๓. ๖ เดือน

๔. ๙ เดือน

๔๘. ให้มีเงินทุนจานวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสารองจ่าย” เป็นจานวน
เงินตามข้อใด
๑. ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๒. ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท

๓. ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๔. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๔๙. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ใครเป็นผู้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปีที่สิ้นสุด
นั้นและเงินทุนสารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๖๐ วัน
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

๕๐. ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุด
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ใดทราบภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๑. นายกรัฐมนตรี

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๓. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

๔. ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
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