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พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-------------------- 

  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป1 

  

 มาตรา ๓  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณี
ที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา้ ๑/๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการคลังปฏบิัตกิาร
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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 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา 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 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที ่๙๒ ก วันที่ ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการคลังปฏบิัตกิาร
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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. จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และ เรียกว่า 

 ๑. งบประมาณรายจ่าย  ๒. งบประมาณรายจ่ายข้ามปี 

 ๓. เงินนอกงบประมาณ  ๔. เงินจัดสรร 

 

๓. ข้อใดคือความหมายของ "งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตาม
วัตถุประสงค์" 

 ๑. งบประมาณรายจ่าย  ๒. งบประมาณรายจ่ายข้ามปี 

 ๓. เงินนอกงบประมาณ  ๔. เงินจัดสรร 

 

๔. ข้อใดถือเป็นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 ๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

 ๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

 ๔. ถูกทุกข้อ 

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการคลังปฏบิัตกิาร
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้านการเงินเป็นแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

๑. การตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ได้อาศัยกฎหมาย ๓ ฉบับ ยกเว้นฉบับใด 

 ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 ๓. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๓๗ 

 ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๒. ใครเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๑. นายกรัฐมนตรี 

 ๒. ปลัดกระทรวงการคลัง 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

๓. ข้อใดคือชื่อเต็มของระเบียบ 

 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการคลังปฏบิัตกิาร
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ข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------- 

 
  

๑. ใครเป็นผู้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๒. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

 ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 ๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

๓. อ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใดได้ 

 ๑. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สงวนลขิสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ________________________________________________________
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สรุปประกาศกระทรวงการคลัง  

เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
และสองบัญญัติให้กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศไว้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 

 ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดตาม
มาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 

 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑ เรื่อง การน าเสนอรายงานการเงิน 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

____________________________________ ว.วชิาการ : คู่มอืเตรยีมสอบท้องถิ่นภาค ข. ตําแหน่งนักวชิาการคลังปฏบิัตกิาร
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ข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง  

เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 
  

๑. กฎหมายฉบับใดที่ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

 ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 

๒. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ภายในระยะเวลากี่ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง มีผลใช้บังคับ 

 ๑. ๒ ป ี   ๒. ๓ ป ี

 ๓. ๔ ป ี   ๔. ๕ ป ี

 

๓. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑ เป็นเรื่องอะไร 

 ๑. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 ๒. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

 ๓. การน าเสนอรายงานการเงิน 

 ๔. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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