ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ../....
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
เหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กรอบการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การกาหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้
และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ....
.................................................
.................................................
.................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้น ไป
มาตรา ๓ การปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ
ถ้าเป็นกรณีที่บัญญัติไว้แล้วตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า
(๑) ส่วนราชการ
(๒) รัฐวิส าหกิจ
(๓) หน่ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๔) องค์การมหาชน
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐ านะเป็นนิติบุคคล
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) หน่ว ยงานอื่น ของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด

๒
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายวาด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินด้วย
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการ
ของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑)
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน
เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพือ่ กิจการทีอ่ นุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่าย
ได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐ
จัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ
หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนาส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
“หนี้สาธารณะ” หมายความว่า หนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะ
“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้
หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ รัฐต้องดาเนินนโยบายการคลัง การจัดทางบประมาณ การจัดหารายได้
การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และหลักความเป็นธรรมในสังคม และต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓
มาตรา ๗ การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดาเนินการ
ใด ๆ ของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องพิจารณา
ความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
ความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๘ รัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
มาตรา ๙ คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัด
ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลัง การจัดทางบประมาณ การจัดหา
รายได้ การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์
ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับ ความคุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยง
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ
คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมือง
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว
หมวด ๒
นโยบายการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ และผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ และให้สานักงาน
เศรษฐกิจการคลังปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวินัยการเงินการคลังเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ในกฎหมายอื่น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ

๔
(๒) จัดทาและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง
(๓) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ การจัดเก็บ
รายได้ การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารทรัพย์สิน และปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง
ของรัฐ
(๔) กาหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น สัดส่วนงบประมาณเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายข้ามปีงบประมาณ สัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และสัดส่วนตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๐
(๕) กาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง
(๖) กาหนดอัตราการชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐ
ในการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๘
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
การประชุมที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา ๑๓ ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสาหรับ
การวางแผนการดาเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง ให้แล้ว
เสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) เป้าหมายและนโยบายการคลัง
(๒) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ
(๓) สถานะและประมาณการการคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการ
รายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น
(๔) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล
(๕) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล
มาตรา ๑๔ เมื่อคณะกรรมการจัดทาแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓
แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๕
มาตรา ๑๕ การจัดทากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้นาแผนการคลัง
ระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้คานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ
ความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่าย การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน สถานะของหนี้สาธารณะ และความสามารถ
ในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
มาตรา ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐนาแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดทางบประมาณ
และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย
มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคานึงถึง
(๑) ความจาเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึง
รายได้หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถนามาใช้จ่ายได้
(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายใน
ปีงบประมาณนั้น
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนู ญ องค์กรอิส ระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๕) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการทาหน้าที่ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
มาตรา ๑๘ การตรากฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นหรือเหตุฉุกเฉินที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๙ การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจาปีนั้น
(๒) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ
ต้องตั้งไว้อย่างพอเพียง

๖
(๓) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐซึ่งเป็นหนี้สาธารณะที่
กระทรวงการคลังกู้หรือค้าประกัน ต้องตั้งเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
อย่างพอเพียง
(๔) ภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชย
เพื่อการใด ๆ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตามเวลาที่กฎหมายกาหนด
(๕) ภาระทางการเงินเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ความเสียหายจากการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามมาตรา ๒๘ ต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้ในโอกาสแรกที่กระทาได้
(๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะ
ร้ายแรง และภารกิจที่เป็นความจาเป็นเร่งด่วนของรัฐ
ในกรณีที่การตั้งงบประมาณรายจ่ายไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในวรรคหนึ่งได้ ให้แสดงเหตุผลความจาเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภาพร้อมกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
มาตรา ๒๑ การจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้กระทาได้เมื่อมีเหตุผลและ
ความจาเป็นทีต่ ้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณ โดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณถัดไปได้ และให้ระบุที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมด้วย
มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นที่ไม่อาจจัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบได้โดยตรง
มาตรา ๒๓ ให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงาน
ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
ให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ โดยต้องคานึงถึงการดาเนินงาน รายได้ เงินนอกงบประมาณ
และเงินอื่นใดที่หน่วยงานนั้นมีอยู่ด้วย
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ให้แสดงเหตุผลและ
ความจาเป็นที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และให้สานักงบประมาณเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้วย
ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีระบบการจัดทาและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล การกากับดูแลการใช้จ่ายเงิน และระบบการควบคุมภายใน
ด้านการเงินการคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและรายได้ที่ได้รับให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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มาตรา ๒๔ การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระทาไม่ได้
เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระทาได้
มาตรา ๒๕ การเสนอกฎหมายที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนาเงินรายได้
หรือเงินอื่นใดส่งคลัง ให้กระทาได้เฉพาะในกรณีมีความจาเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บไว้เพื่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๖ การเสนอกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้จัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นจากที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะ จะกระทามิได้ เว้นแต่กรณีการจัดเก็บ
ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๗ การดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระ
ต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกาหนด ให้หน่วยงานของรัฐ
ซึง่ เป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการนั้นจัดทาแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
ประมาณการรายจ่าย แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดาเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้อง
เสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่
การดาเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทาประมาณการ
การสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ เสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย
ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจาเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลัง
หรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ จัดทา
รายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทา
ตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๒๘ การมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดาเนินกิจกรรม มาตรการ
หรือโครงการ โดยรัฐบาลรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดาเนินการนั้น
ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอานาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อฟื้นฟูหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรม
ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาภาระทางการคลังของรัฐ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งได้รับมอบหมายนั้น และแนวทางการบริหารจัดการภาระทางการคลังของรัฐและผลกระทบ
จากการดาเนินการดังกล่าว
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ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมียอดคงค้าง
ทั้งหมดรวมกันไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรานี้ ไม่ว่าการมอบหมายนั้นจะ
เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือไม่ จัดทาประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหาร
จัดการที่รัฐจะต้องรับภาระทั้งหมดสาหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ และแจ้งให้
คณะกรรมการและกระทรวงการคลังทราบ
มาตรา ๒๙ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา ๒๘ จัดทาบัญชี
สาหรับการดาเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชี
การดาเนินงานทั่วไป พร้อมทั้งเสนอรายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและผลสัมฤทธิ์
ต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๓๐ ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการคลังให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
วินัยการเงินการคลัง
ส่วนที่ ๑
รายได้
มาตรา ๓๑ รายได้ ได้แก่ รายได้แผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงเงินที่
หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่มีกฎหมายบัญญัติให้นาไปใช้จ่ายเพื่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
รายได้แผ่นดิน ได้แก่ เงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ และต้องนาส่งคลังตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๒ การจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่เป็นภาษีอากรจะกระทาได้ก็แต่อาศัยอานาจ
ตามกฎหมาย และการยกเว้นหรือการลดภาษีอากรใด จะกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
ที่ให้อานาจจัดเก็บภาษีอากรนั้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเป็นธรรมความเสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทัง้ การพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย
ในการเสนอยกเว้นหรือลดภาษีอากรตามวรรคหนึ่งต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ให้หน่วยงาน
ของรัฐผู้เสนอจัดทาประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยกเว้นหรือ
ลดภาษีอากรด้วย

๙
มาตรา ๓๓ การจัดเก็บ ลด และยกเว้นรายได้แผ่นดินที่เป็นค่าธรรมเนียมอันมิใช่
ค่าตอบแทนการให้บริการ จะกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
มาตรา ๓๔ บรรดาเงินที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะ
ได้รับตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับ
จากการให้ใช้ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้นาส่งคลังตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี หรือได้รับเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้มอบให้
เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของหน่วยงานของรัฐนั้นก็ดี ให้หน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเงินหรือ
ก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้นได้ และไม่ต้องนาส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือ
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมทั้งเงินที่ได้รับ
สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่านั้น รัฐมนตรีจะกาหนดเป็นอย่างอื่นโดย
ไม่ต้องนาส่งคลังก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร รัฐมนตรีจะอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งที่ได้รับ
เงินในกรณีต่อไปนี้ นาเงินนั้นไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องนาส่งคลังก็ได้
(๑) เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจาเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้ได้ทรัพย์สินคืนมา
(๒) เงินรายรับของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา
หรือสถานอื่นใดที่อานวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์
(๓) เงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
(๔) เงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อนาไปซื้อหุ้นในนิติบุคคลอื่น
การจ่ายเงินตาม (๒) และ (๓) ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
และผู้อานวยการสานักงบประมาณ ส่วนการจาหน่ายหุ้นและการซื้อหุ้นตาม (๔) ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๕ การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานนั้น หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระทามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอานาจตาม
กฎหมาย
มาตรา ๓๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติวรรคสองและวรรคสาม การจัดสรรเงินกาไร
สุทธิของรัฐวิสาหกิจเพื่อนาส่งคลัง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
เพื่อนาส่งคลังในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในกรณีที่เห็นสมควร กระทรวงการคลังจะกาหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดสรรกาไรสุทธิ
หรือกาไรสะสมเพื่อนาส่งคลังเพิ่มเติมจากวรรคสองในจานวนที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรก็ได้

๑๐
ส่วนที่ ๒
รายจ่าย
มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจ
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การดาเนินงาน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
มาตรา ๓๘ ให้ผู้มีอานาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
มาตรา ๓๙ การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนาเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๐ เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้เบิกนาส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า
มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรีมีอานาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
ในต่างประเทศหรือตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ หรือเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วน
ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินจากงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการแล้ว ให้เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ
ที่ได้จ่ายไปนั้นในโอกาสแรกที่กระทาได้
มาตรา ๔๒ หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการต้องจัดให้มีการวางหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นบัญญัติไว้ โดยต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
มาตรา ๔๓ การก่อหนี้ที่ผูกพันการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือเงินอื่นของหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องพิจารณาภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นและข้อผูกพันในการชาระเงินตามสัญญา และ
ประโยชน์ที่รัฐจะได้รับด้วย

๑๑
ส่วนที่ ๓
การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินของรัฐ
มาตรา ๔๔ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือการกากับดูแล
ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณา
ประโยชน์ของรัฐและประชาชน ความคุ้มค่า และความประหยัด ซึ่งต้องกระทาด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๔๕ ทรัพย์สินของแผ่นดินและทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินนั้น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่จัดทาบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินตามประเภทและ
ลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่
จัดทาบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดินและรายงานให้กระทรวงการคลังทราบด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สินใดตกเป็นของแผ่นดิน ให้กระทรวงการคลังนาขึ้นบัญชีทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน ตามประเภทและลักษณะแห่งทรัพย์สินนั้นต่อไปด้วย
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กระทรวงการคลังอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐอื่นดาเนินการแทนก็ได้
มาตรา ๔๖ การบริหารเงินคงคลังให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง โดยต้องรักษาไว้ในระดับที่จาเป็น เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับการเบิกจ่าย
เพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการบริหาร
สภาพคล่องด้วย
มาตรา ๔๗ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔ แล้ว การบริหารจัดการเงิน
ของหน่วยงานของรัฐหรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระทาด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบ โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย
มาตรา ๔๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐโดยเคร่งครัด โดยต้องดาเนินการด้วยความสุจริต คุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

๑๒
ส่วนที่ ๔
การก่อหนี้และการบริหารหนี้
มาตรา ๔๙ การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องกระทาด้วยความรอบคอบ และ
คานึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถในการชาระหนี้ การกระจายภาระการชาระหนี้ เสถียรภาพและ
ความยั่งยืนทางการเงินการคลัง ตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้
มาตรา ๕๐ ให้คณะกรรมการประกาศกาหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การบริหารหนี้สาธารณะ
(๑) สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(๒) สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจาปีงบประมาณ
(๓) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด
(๔) สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ
(๕) สัดส่วนอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ภาระหนี้ของรัฐบาลตาม (๒) ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้
เงินของรัฐบาล และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระที่ต้องชาระในแต่ละปีงบประมาณ
เมื่อมีการกาหนดสัดส่วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานสัดส่วน
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วย
ให้มีการทบทวนสัดส่วนที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยทุกสามปีและรายงาน
ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
มาตรา ๕๑ ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ตามมาตรา ๕๐ ที่เกิดขึ้นจริง
ต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกหกเดือน
ในกรณีที่การบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถดาเนินการได้ตามสัดส่วนที่กาหนดตาม
มาตรา ๕๐ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล วิธีการและระยะเวลาในการทาให้สัดส่วนดังกล่าวอยู่ภายใน
สัดส่วนที่กาหนดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รายงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๕๒ การกู้เงินของรัฐบาล และการค้าประกันการชาระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ
โดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัด
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรา ๔๙ รัฐบาลจะค้าประกัน
การชาระหนี้นั้นไม่ได้

๑๓
มาตรา ๕๓ การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังกระทาได้ก็แต่โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็น
การเฉพาะ และเฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทัน
กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลา
ในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้น
เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกาหนดได้โดยไม่ต้อง
นาส่งคลัง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๕๔ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามกฎหมายกู้เงินที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะตามมาตรา
๕๓ ให้หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินกู้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน
และระเบียบการเบิกจ่ายเงินกู้อย่างเคร่งครัด และใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และ
ประหยัด
มาตรา ๕๕ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานะของเงินคงคลัง โดยคานึงถึงประมาณการรายได้และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละ
ช่วงเวลาด้วย
เมื่อปรากฏว่าในระหว่างปีงบประมาณรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินกว่า
ประมาณการ หรือมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่ากว่าประมาณการ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ปรับลดวงเงินที่จะกู้ตามวรรคหนึ่งลงตามความจาเป็นและเหมาะสม
มาตรา ๕๖ การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หนี้สาธารณะ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินการ
โดยไม่อาจใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายได้ โดยต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินการ แผนงานหรือโครงการ และจานวนเงินกู้
ทีต่ ้องใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการนั้นด้วย
มาตรา ๕๗ การกู้เงินตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ จะกระทาได้แต่เฉพาะ
เพื่อใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเมื่อหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นเจ้าของแผนงานหรือโครงการมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ที่จะใช้จ่ายเงินกู้นั้นแล้ว

๑๔
มาตรา ๕๘ เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ แล้ว
ให้มีการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๙ เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖ ให้หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้นาไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และ
ถ้ามีเงินเหลือหรือไม่มีการดาเนินการหรือไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือ
โครงการนั้นอีก ให้นาส่งคลัง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการ
เสร็จสิ้น หรือไม่มีการดาเนินการ หรือไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ
นั้นอีก ให้กระทรวงการคลังนาเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจาก
ผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น
มาตรา ๖๐ ก่อนเริ่มปีงบประมาณใด ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการกู้เงินและ
การบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทาในปีงบประมาณนั้น ส่งให้กระทรวงการคลัง และเมื่อได้มีการกู้เงินแล้ว
ให้รายงานกระทรวงการคลังเพื่อทราบด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงาน
การกู้เงินประจาปีงบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๕
เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม
เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว
มีเงินคงเหลือให้นาส่งคลังโดยมิชักช้า ทั้งนี้ การนาเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร

๑๕
ให้กระทรวงการคลังเรียกให้หน่วยงานของรัฐนาเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๖๓ การจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้กระทาได้แต่โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเท่านั้น โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจนและเป็นกรณีที่เป็นกิจกรรม
ที่หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม และเหมาะสมที่จะอนุญาตให้นารายรับจากการดาเนินกิจกรรมนั้นสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้
รวมถึงไม่ซ้าซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งไว้แล้ว
การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมินผล การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๖
การคลังท้องถิ่น
มาตรา ๖๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เท่าที่จาเป็นและเหมาะสมไปพลางก่อน
มาตรา ๖๕ การจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหาร
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
มาตรา ๖๖ การจัดทางบประมาณประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้พิจารณาฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจาเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณนั้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๗ การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจที่มีอยู่ตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร ให้อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้กาหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะด้วย
การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศหรือกู้เป็น
เงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย

๑๖
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา ๖๘ ให้กระทรวงการคลังกาหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทาบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้จัดทาบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในกรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นทุนหมุนเวียน ให้จัดทาบัญชีและรายงานการเงิน
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกาหนด
มาตรา ๖๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อจัดทาบัญชีและรายงานการเงินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทารายงานการเงินประจาปีงบประมาณ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีความจาเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จัดทารายงานการเงินประจาปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจะกาหนดเงื่อนไข
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
ตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อตรวจสอบ และนาส่งกระทรวงการคลังด้วย
มาตรา ๗๑ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงาน
ของรัฐส่งให้ตามมาตรา ๗๐ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลง
กับกระทรวงการคลัง โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนาส่งรายงานการเงินประจาปีพร้อมกับรายงานผล
การตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
กระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
ให้นาส่งให้คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสานักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ

๑๗
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๗๓ ให้กระทรวงการคลังจัดทาบัญชีการเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
มาตรา ๗๔ ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีเสนอรายงานตามวรรคหนึ่ง
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๕ ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และรายงานการรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณ
และจัดส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดทารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
แผ่นดินประจาปีงบประมาณตามมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ให้กระทรวงการคลังเสนอรายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคสอง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอรัฐสภาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ
และความเสี่ยงทางการคลัง ในวันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการเพื่อ
ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
การจัดทารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๗ ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงาน ดังต่อไปนี้
(๑) รายงานการเงินรวมของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
จากรายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณตามมาตรา ๗๕ และรายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๗๐ ยกเว้นรายงานการเงินของรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ
(๓) รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) รายงานการเงินรวมภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจากรายงานการเงินรวม
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตาม (๑) รายงานการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจตาม (๒) และรายงาน
การเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม (๓)
รายงานตาม (๑) ถึง (๔) ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองร้อยสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ

๑๘
ในกรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่งรายงานการเงินภายในระยะเวลาตามมาตรา ๗๐
ให้กระทรวงการคลังเปิดเผยไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่ง และให้แจ้งไว้ในรายงานที่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีด้วย
รายงานการเงินตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
มาตรา ๗๘ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ให้กระทรวงการคลังจัดทารายงาน
ความเสี่ยงทางการคลังประจาปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ ที่อาจก่อให้เกิดภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงนั้น
เมื่อกระทรวงการคลังได้จัดทารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจาปีแล้ว
ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
หมวด ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๐ การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระทาด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีมีการกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ การสั่งลงโทษทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๑ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา ๑๓
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๒ บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ไม่ใช้บังคับกับกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากที่กาหนด

๑๙
ไว้ในกฎหมาย การยกเว้น การลดหย่อนภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือการกันเงินรายได้
ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๓ บทบัญญัติในมาตรา ๒๐ (๔) ไม่ใช้บังคับกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีสาหรับบรรดาภาระทางการเงินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่งเงินเข้าสมทบหรือชดเชย
เพื่อการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
มาตรา ๘๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทาบัญชี
และรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กาหนดไว้ใน
มาตรา ๖๘ ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๕ ให้กระทรวงการคลังดาเนินการจัดให้มีรายงานการเงิน
ตามมาตรา ๗๗ (๓) และ (๔) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามวรรคหนึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ
ผู้ทาบัญชีตามมาตรา ๖๙ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีของหน่วยงานของรัฐซึ่งทาหน้าที่อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับทาหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังจัดทาหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ทาบัญชีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

